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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Referat fra telefonstyremøte 02.09.2008.
Tilstede: Arne Vik, Geir Blesvik, Oddbjørn Arntsen, Kjell Grøndahl, Ole Tvete,
Jon Øygarden og Helge Abrahamsen (referent)
1.

Referat fra forrige styremøte. (Helge)
Gjennomgang referat fra styremøte 10/6, godkjent.

2.

EU-07 /09 Status – oppdatering (Oddbjørn/Kjell/Arne)
Avtale er inngått med VIA som kursoperatør. De tilbyr elektronisk påmelding og
tilpasser seg vår kontoplan slik at vi ikke trenger egen kurskasserer.
Oddbjørn utarbeider forslag til enkel kontoplan
Gjennomgang av hvitbok: Sjekkliste for kursplanleggere, meget oversiktlig og god.
Ole ber Kjell R. om å lage et planleggingsdokument for utstilling som kan legges som
et vedlegg til hvitboka.
Forslag til kandidater til praktisk komite: Ole spør Marte (?) og Kjell R (utstillingen).
Forslag til kandidater til faglig komite: Marit Pedersen (Arne spør henne) og Arne
Vik.

3.

HA-formidlingens status.
Ligger i departementet. Arne: HiST kan evt. etterlyse den i forbindelse med et
møte om audiografutdannings framdtid.

4.

Newsletter:
Arne kommer med en artikkel om en ny bok DigitalHhearing Aids

5.

Eventuelt:
Styret innvilger søknad til Arne Vik om dekking av underskudd for deltakelse på
NHAT i Helsinki 14. – 17. september.

4

HINT-guru Sigfrid Solli til Trondheim
(Teaser for en kommende invitasjon til et minisymposium)
Olav Kvaløy og Jon Øygarden deltok på IHCON (International Hearing Aid Congress) i
august, på Granlibakken ved Lake Tahoe i California. Dette er den samme konferansen
som Olav K sammen med Arne Vik og Georg Træland tidligere har deltatt på (se bl.a.
NL61).
Vertskap for konferansen er House Ear Institute i Los Angeles og en av nøkkelpersonene
her er Sigfrid Soli, som har sine aner fra Norge og Greåker. Det viste seg at Olav K
tilfeldigvis var oppvokst like i nærheten og dermed var kontakten etablert.
Den gode Sigfrid er også en av opphavsmennene til HINT (Hearing In Noise Test ®),
som Marte Myhrum nylig har oversatt til norsk. I den forbindelse har de vært i stadig
kontakt med hverandre og det viste seg at Sigfrid faktisk hadde planlagt et norgesbesøk i
uke 45.
I forbindelse med norgesbesøket var han svært interessert i å gjøre en gjenvisitt til
Trondheim, og spesielt til Nidarosdomen, som han som ung kormedlem i St. Olavs
Choir en gang beskøkte.
Olav, i samarbeid med Jon, utgjør arrangementskomite for et kommende
minisymposium. Etter det vi nå har kunnet utlede, vil arrangementet starte med et
morgenbesøk på NTNU (Gløs)/SINTEF med en påfølgende privat visitt i
Nidarosdomen. Selve minisymposiet ventes å finne sted i audiografutdanningens store
lab. med invitasjon til alle interesserte og spesielt til audiografutdanningens
avgangsstudenter.
Programmet har vi ennå ikke sett, men vi antar at både Sigfrid selv, Marte og Jon skulle
kunne komme til å bidra med sine arbeider. Jon har nå levert sin avhandling til
bedømming og disputas kan forventes rundt juletider.
NTAFs medlemmer med e-postadresser kan vente seg en invitasjon i løpet av den
nærmeste framtid.

Arne V.
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Reiserapport IEC/ISO, Sverige mai 2008
Årets plenumsmøter med gruppemøter ble avholdt for IEC TC 29 (Electroacoustics) i Kista
utenfor Stockholm i uke 21 og for ISO TC 43 (Acoustics) i Borås øst for Göteborg i uke
22.
Undertegnede deltok på begge møter og er medlem i til sammen fem arbeidsgrupper (WG).
I IEC er jeg convenor (formann) i WG 10 (Audiometric equipment) og medlem i to andre,
WG 13 (Hearing aids) og WG 21 (Simulators of human head and ear). Innen ISO er jeg
convenor i WG 1 (Threshold of hearing) og medlem i en nyopprettet arbeidsgruppe WG 9.
Jeg vil nedenfor gi en kortfattet rapportering fra alle fem aktuelle arbeidsgrupper.

IEC/TC 29/WG 10 (Audiometric equipment), Convenor Einar Laukli
IEC 60645-1 (og -4) (Pure-tone audiometers)
Denne revisjonen av basis-dokumentet for rentoneaudiometre blir også en sammenslåing
med del 4 som gjelder ’Equipment for extended high-frequency audiometry’. Et første CD
har vært ute på høring og innkomne kommentarer ble gjennomgått. Et nytt CD vil bli
presentert. Jeg er for øvrig prosjektleder for denne revisjonen.
IEC 60645-2 (Equipment for speech audiometry)
Det tas sikte på en revisjon av dette 15 år gamle dokumentet, men det ble foreløpig ikke
igangsatt noen formell behandling.
IEC 60645-6 (Instruments for the measurement of otoacoustic emissions)
Et såkalt ‘committee draft’ – CD hadde tidligere blitt sendt ut til nasjonale komiteer for
avstemning og kommentarer. Kommentarene ble gjennomgått og et revidert dokument blir
presentert som FDIS, dvs. nivået før en standard. Med tanke på den omfattende bruk av
denne metode i forbindelse med nyødtscreeningen vil kanskje standarden bli mye brukt.
IEC 60645-7 (Instruments for the measurement of auditory evoked potentials)
Dette dokumentet har samme nivå som foregående og en FDIS blir presentert. Tittel vil
endres til ’….of auditory brainstem responses’ da det er dette som omhandles. Sammen
med IEC 60645-3 som beskriver test-signalene brukt ved ABR vil denne standard danne
grunn-pilaren i hjernestamme-audiometri.

IEC/TC 29/WG 13 (Hearing aids), Convenor Gert Ravn, DELTA/TAL,
Danmark
IEC 60118-13 (Electromagnetic compatibility, EMC)
Her forelå et ‘second CD’ som har vært ute for kommentarer. Disse ble gjennomgått og et
nytt CD vil bli utgitt med tanke på internasjonal avstemning. Mye diskusjon ble viet
utvidelse av frekvensområdet oppover til rundt 2,5 GHz. Det ble ellers opplyst at det finnes
kommunikasjonssystem som benytter 300 MHz og som kan gi forstyrrelser i
høreapparater.
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IEC 60118-15 (Characterization of hearing instruments with speech input)
Denne har fått ny tittel (det er foreløpig et åpent spørsmål om en skal gå over til å benytte
begrepet ’hearing instruments’ i stedet for ’hearing aids’) og omhandler en ny metode for å
teste moderne ulineære høreapparater med talesignal som stimulus. Dette er rel.
kompliserte målinger som nok mest vil bli benyttet i forbindelse med forskning og
utvikling. Standarden skal etter hvert erstatte del 0, 1 og 2. Del 6 skal også trekkes og vil
inngå i en revidert del 7. Det tas sikte på et første CD basert på den initiale Working Draft
(WD).

IEC/TC 29/WG 21 (Simulators of human head and ear), Convenor Utz
Richter, PTB, Berlin
IEC 60318-1 (Ear simulator for the calibration of supra-aural and circumaural earphones)
Her er den tidligere del 2 som omhandler en ‘flat plate adapter’ for måling av circumaurale
telefoner slått sammen med basisdokumentet (den tidligere såkalte ‘artificial ear’). Dette
begrepet er forøvrig utgått og kun to enheter beskrives: acoustic coupler og ear simulator.
Her er det aktuelt å øke frekvensområdet til 16 kHz, men over 10 kHz kalles den ’acoustic
coupler’. Dette dokumentet er nå klart for FDIS, trinnet før en endelig standard.
IEC 60318-4 (Occluded-ear simulator for the measurement of earphones coupled to the ear
by ear inserts, tidl. IEC 60711)
Et CD har vært ute på høring og kommentarene ble gjennomgått. En utvidelse av
frekvensområdet til 16 kHz er bl.a. en av revisjonene, men over 10 kHz vil også denne
enheten kalles ’acoustic coupler’ til forskjell fra ’ear simulator’. Et nytt CD for avstemning
vil presenteres.
IEC 60318-7 (Head and torso simulator for acoustic measurements of air-conduction
hearing aids, tidl. IEC 60959)
Denne opprinnelige Technical Report var tenkt oppgradert til en standard, men det er
innkommet protest fra kommunikasjons-sektoren (International Telecommunication
Union). Det vil derfor bli laget en såkalt Technical Specification, TS som er en ’halvveis’
standard. KEMAR skal bevares men det skal åpnes for andre typer manekiner. Det ble
rapportert at denne type simulator ikke kan benyttes for alle typer høreapparater, spesielt
ikke for i-øret apparater.
Future work item
Det ble igjen tatt opp til diskusjon behovet for en simulator for små barn. Behovet for en
simulator (eller coupler) for nyfødte (2-3 dager gamle) ble understreket. Vi mangler
imidlertid gode data som kan benyttes. Foreløpig avventes videre arbeide.

forts. side 11
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ISO/TC 43/WG 1 (Threshold of hearing), Convenor Einar Laukli
ISO 8253-1 (Audiometric test methods – Part 1: Basic pure tone air and bone conduction
threshold audiometry)
Dette er en revisjon av den tidligere utgaven fra 1989 der også den yrkesrelaterte standard
ISO 6189 vil inngå og trekkes. Dokumentet har vært ute på kommentarrunde.
Kommentarene ble gjennomgått og en revidert utgave ble presentert og godkjent som DIS
(nesten standard). Jeg har selv vært prosjektleder for dette arbeidet.
ISO 389-9 (Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold
levels)
Dette nye dokumentet er basert på en publikasjon i Scandinavian Audiology i 1996
(utarbeidet av WG 1). Også her ble innkomne kommentarer gjennomgått og en revidert
utgave ble presentert som FDIS. Jeg har også her vært prosjektleder.
ISO 8253-3 (Speech audiometry)
En revisjon av dette dokumentet ble igangsatt ved forrige møte, og Stig Arlinger er
prosjektleder. Et tysk forslag til en ’Generic speech audiometry’ standard skal slås sammen
med den opprinnelige del 3 i serien. Stig la fram et forslag som ble gjennomgått av
arbeidsgruppen, og et CD vil bli presentert for utsendelse.
ISO 7029 (Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age)
En revisjon er foreslått av en japansk gruppe. Det finnes en del materiale i litteraturen, bl.a.
fra vår egen Nord-Trøndelag undersøkelse, og et første arbeidsdokument (WD) skal
presenteres innen utgangen av dette året.
ISO 389-1 (Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supraaural earphones).
Dette basis-dokumentet har over lengre tid vært vurdert for revisjon, bl.a. av undertegnede
for snart 20 år siden. Det er nå tatt sikte på å utlede parallelle data for de vanlige supraaurale telefoner med kalibrerings-verdier for både ’ear simulator’ i hht. IEC 60318-1 (den
tidligere såkalte ’ear simulator’) og for ’acoustic coupler’ i hht. IEC 60318-3 (6 cc kopler),
dette bl.a. for å tilfredsstille USA som ikke benytter ear simulator. Kalibrering på IEC
60318-3 og -5 (koplere) vil ofte i praksis være ’method of choice’ da disse enhetene er
billigere og mer stabile. Det skal ikke gjøres nye psykoakustiske målinger, kun
laboratoriemålinger.
ISO 1999 (Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced
hearing impairment)
Et svensk forslag om å revidere denne standard har ført til at Stig Arlinger er gitt i oppdrag
å utarbeide en revisjon av Database B, hovedsakelig basert på en svensk avhandling fra et
par år tilbake. Et CD vil presenteres denne høst.
ISO 28961 (Statistical distribution of hearing thresholds)
Dette er et nytt forslag (PWI) som egentlig hører hjemme i 389-serien og dreier seg om den
statistiske fordeling omkring fritt-felts tersklene beskrevet i ISO 389-7. Det vil bli
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presentert som en Technical Specification, dvs. ikke en fullgod standard, og det kan bli
aktuelt i neste omgang å inkludere den i ISO 389-7.
ISO 8253-2 (Sound field audiometry with pure tones and narrow band test signals)
USA har kommet med en rekke forslag til endringer, og det tas sikte på en redaksjonell
revisjon som jeg skal ta ansvaret for.
ISO 226 (Normal equal-loudness contours)
Japan foreslår mindre redaksjonelle endringer.
ISO 389-2 (Reference equivalent threshold levels for pure tones and insert earphones)
Her er foreslått en tilsv. revisjon som skal gjøres med 389-1, dvs. å utarbeide parallelle
kalibreringeverdier for ear simulator (her IEC 60318-4) og acoustic coupler (IEC 60318-5).
De nye data skal helt enkelt utarbeides ved å innstille referanseverdien i hht. den
eksisterende verdi på den aktuelle simulator og så måle hva denne verdien blir på en
kopler.
WG 1 har mange oppgaver!

ISO/TC 43/WG 9 (Method for calculating loudness level), Convenor Laura
Ann Wilber, USA
Denne arbeidsgruppen ble opprettet for å revidere en bestemt standard, ISO 532.
Opprinnelig skulle arbeidet legges til WG 1 men pga. stort arbeidspress i WG1 ble det
bestemt å opprette en egen arbeidsgruppe til dette formålet. Arbeidet har vært vanskelig
med mange motforestillinger. Det er bestemt å dele arbeidet inn i to områder og etter hvert
utarbeide to deler av ISO 352, del 1 som skal betrakte stasjonære signaler basert på en
DIN-standard og del 2 som skal omfatte ikke-stasjonære signaler, dette basert på en ANSIstandard. Et meget komplekst område.

Tromsø 2008-06-19
Einar Laukli
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Tre nye bøker
Dau T, Buchholz JM, Harte JM, Christiansen TU eds.
(2008) Auditory Signal Processing in Hearing Impaired
Listeners København – Centertrykk ISBN 87-990013-1
Dette er en fyldig 600 siders dokumentasjon fra forrige
høsts ISAAR (International Symposium on Auditory and
Audiological Research) symposium i Helsingør, se NL73
side 8.
Boka er inndelt i seks kapitler som hver inneholder opptil et
titalls ”papers”. Den var inkludert i deltakeravgiften og er
således utsendt til symposiedeltakerne, men vi går ut fra at
den kan bestilles ved henvendelse til GN Resound, som er
sponsor for symposiearrangøren: The Danavox Jubilee
Foundation.
Kates JM (2008) Digital Hearing Aids San Diego – Plural
inc. ISBN-13:978-1-59756-317-8
Vi har mottatt et eksemplar fra Tove Gjennestad, GN
Resound, som fortsatt har noen eksemplar tilgjengelig for
spesielt interesserte. Ja en må vel si ”spesielt interesserte”
om den 450 siders særdeles grundige paperback utgaven fra
Kates, som i tillegg til en lang akademisk løpebane også har
vært produktutvikler hos GN Resound, Colorado. Boka tar
for seg moderne digitale HA fra A til Å: Hearing Aid
Technology, Signal Processing Basics, The Electroacoustic
System, Directional Microphones, Adaptive
Multimicrophone Arrays, Wind Noise, Feedback
Cancellation, Dynamic-Range Compression, Single
Microphone Noise Suppression, Spectral Suppression,
Spectral Contrast Enhancement, Sound Classification og
Binaural Signal Processing.
Giovanni JJ (2008) Hearing Aid Handbook 2008-2009 New
York – Delmar ISBN-13:978-1-418-05198-3
Da er denne 395 siders oversikten enklere! En systematisk
oversikt over de ulike høreapparatprodusentenes produkter i
alfabetisk rekkefølge etter produsent. Her er også mange
produsenter og modeller som ikke finnes på det norske
markedet. Hver produsentpresentasjon innledes med en kort
historisk oversikt som evt. etterfølges av informasjon om
overordnede teknologistrategier. Deretter følger en
systematisk oversikt, med foto, over de ulike høreapparatene:
Teknologioversikt, spesielle egenskaper, tilpassingsområder
og tekniske data (oppgitt etter ANSI S3.22-1996)
Arne V.
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Bare noen få ord om .....
• at det er holdt ledermøte mellom våre tre foreninger, som skal arrangere neste års
EU-kurs. Det blir i det sentrale Østlandsområdet, men tidspunkt er ennå ikke
fastlagt. Inviterte foredragsholdere til fellessesjoner vil få dekket reise, kursavgift og
opphold. Posterutstillere og foredragsholdere på parallellsesjoner får dekket
kursavgift. Evt. godtgjørelse utover dette blir de ulike foreningers anliggende.
• at Jon Ø. har levert sitt store doktorgradsarbeid (monografi) til bedømming.
Opponenter er Einar Laukli og Björn Hagerman. Forhåpentligvis kan det bli disputas
før jul.

Newsletter nr 11 (for historieinteresserte)
Desember 1988:

S: Stephensen
P: Philips
O: Oticon
M: Medisan
H: Høye
(Dengang det var
bare fem HA
leverandører – og
HIF)
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