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STØTTE
MEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene
har gitt til driften av foreningen.
Audio Consult AS
Tekniske hjelpemidler
Audiotronics AS
Høreapparater
Audiometriutstyr
REM og IG måleutstyr
AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Beltone Norge
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
BRÜEL & KJÆR
Utstyr for måling av lyd,
vibrasjon, termisk komfort
og signalanalyse
GEWA AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr
MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

NTAF WEB-SIDE: www.n-t-a-f.org

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDISAN AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr
OTICON AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
PHONAK AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr
Audiometrirom
STARKEY NORGE AS
Høreapparater
VESTFOLD AUDIO AS
Tekniske hjelpemidler
UNITRON HEARING
Høreapparater
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Tilstede: Arne Vik, Geir Blesvik, Oddbjørn Arntsen, Kjell Grøndahl,
Ole Tvete, og Helge Abrahamsen (referent)
1.

Referat fra forrige styremøte. (Helge)
Gjennomgang referat fra styremøte 2/9 godkjent.

2.

EU-09 Status – oppdatering (Oddbjørn//Arne)
Sted: Choice Quality hotell, Østre Akervei 33 (Økern- Flybuss 28).
Tid : 4. – 6. november 2009.
Det er enighet om rammebetingelser tid og sted.. Arne sender forespørsel til
medlemene om tema til kurset.

3.

NASU- hvilken vei går vi? (Arne)
Et nedslående møte der medlemmene møtte med vara om de møtte i det hele tatt.
Arne forelsår at NTAF ber om at fremtidige møter i NASU foregår på
styreledernivå og ikke på sekretariatsnivå. Referansegruppa for Helhetlig
hørselsomsorg tar kontakt med Knut M Ellingsen HLF.

4.

Ny forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser. (Helge)
Helge lager høringssvar der NTAF ber om forlengelse av NAVs
Spektrumtillatelse 13803.

5.

Ny forskrift til PBL (om lydforhold) (Arne)
Utgår (flyttes til punkt 6)

6.

Orienteringssaker:
Plan og Bygningsloven (PBL) (Arne)
-Dagsland v/HLF initierte kontakt med Arne som ressursperson på lydforhold i
fobindelse med ny PBL.
Tone Rønnevig i Statens byggtekniske etat avholdt en dagskonferanse der også
Arbeidstilsynet, Multiconsult og Brekke og Strand Akustikk deltok. Arne har
utarbeidet forslag til ny tekst om lydutjamningsanlegg.
-Arne er tilsatt som ny programmansvarlig ned Audiografutdanninga.
-Arne har fått innvilga 2 HR prosjekt:
-Sigfrid Soli besøk (Ole)
Sigfrid Soli fra House Ear Institute Los Angeles besøkte Norge og hadde bl.a. et
utbytterikt møte med Olav (SINTEF) og Jon (Audiografutdanninga) og instititutt
for lingvistikk om taleaudiometri.

7.

Newsletter – www.n-t-a-f.org (Arne)

Eventuelt:
Styret innvilget dekning av utgifter til møte og middag ifb. med besøket til S. Soli.
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Celebert besøk på Audiografutdanninga AHS HiST
Taleaudiometri, undersøkelse av hørselsevne ved å måle taleforståelse, har en sentral plass
i audiografyrket. Jon Øygarden er i disse dager i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid
som har bestått i å lage en ny norsk taleaudiometri (Høgskoleavisa nr.11-08).
Selve taleaudiometriprosedyrene er internasjonalt standardisert (ISO 8253-3), men
talematerialene må lages i hvert land. Taleaudiometri brukes også til å måle
hørselsforbedring ved
høreapparattilpassing, men da er
det først og fremst tale i støy som
måles. På dette området finnes
det imidlertid ikke så mange
verktøy som kan brukes for å
sammenligne resultat over
landegrensene. Et unntak er
HINT (Hearing In Noise Test)
utviklet av bl.a. Sigfrid Soli ved
House Ear Institute i Los
Angeles. Testen er tatt i bruk i en
rekke land med tilhørende
utvikling av nasjonalt
talemateriale. Den er svært
brukervennlig og statistisk
robust, og nå er den også
tilgjengelig på norsk. Dette er et
arbeid som har vært ledet av
siv.ing. Marte Myhrum ved Rikshospitalet.
På Sigfrid Solis ”egen” kongress, International Hearing Aid Research Conference, i august,
kom Øygarden og Olav Kvaløy fra SINTEF i prat med Soli, som viste seg å ha sine
besteforeldre fra Greåker, hvor også Kvaløy vokste opp. I tillegg hadde Soli besøkt
Nidarosdomen på 60-tallet, som musiker i St.Olavs college orchestra. Dermed lå alt til rette
for å få overtalt Soli til å ta en tur til Norge. Fredag 7. nov var han, etter besøk på
Rikshospitalet, på plass i Trondheim. Der ble det omvisning på Akustikk på Gløshaugen og
privat besøk i Nidarosdomen. Deretter ble det arrangert et minisymposium i det store
laboratoriet på audiografutdanninga i Ranheimsveien. Den nye programansvarlige, Arne
Vik, ønsket velkommen og ga en kort orientering om HiST og Audigrafutdanninga. I
tillegg til Soli selv og Myhrum fra Rikshospitalet, bidro forskere fra HiST, NTNU og
SINTEF med faglige innlegg.
Flere studenter deltok, og 2.klassestudentene bidro til å lage en fin ramme rundt
arrangementet ved å stå for innkjøp og en enkel servering i pausene. Etter besøket ga Soli
uttrykk for at han var imponert over omfanget på Audiografutdanninga og laben. Han
understreket også viktigheten av det tverrvitenskapelige samarbeidet.

Arne Vik
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Rapport fra APD-konferanse i Trondheim,
13. og 14. oktober 2008
APD er en mye brukt betegnelse på auditive prosesseringsvansker i
sentralnervesystemet/hjernen. Det har tidligere blitt kalt CAPD (Central Auditory
Processing Disorder). I 2005 besluttet en arbeidsgruppe i ASHA å gjeninnføre C’en slik at
det anbefalte navnet nå er (C)APD.
Gail Shermak (bildet) og Frank Musiek var hovedtalere under APD-konferansen som
St.Olavs hospital og Møller kompetansesenter arrangerte i oktober. Det var godt oppmøte
fra mange ulike faggrupper over hele landet.
Systematisk diagnostisering
og behandling av APD er
relativt nytt her i landet selv
om fenomenet har vært kjent
lenge. Konferansen var
derfor på mange måter et
innføringskurs for de ulike
aspektene ved disse
oppgavene.
Vi fikk også foredrag om
status ved Møller/SOHO og
Statped Vest.

Frank Musiek ledet oss
gjennom hele den
elektrofysiologiske
signalveien og trakk opp
grensen mellom nevropati
(som pr definisjon er
tilstander i det perifere
nervesystemet) og (C)APD.
Av spesiell interesse for oss
ingeniører kan være at han
på bakgrunn av kliniske
forsøk anbefalte å bruke
amplitudemålinger av MLR
(Medium Latency Responses) i utredningen i tillegg til vanlig ABR. P300 og MMN er for
ustabile selv ved normal hørsel og er derfor mindre egnet. Det finnes også noe som heter
BioMap, som er en programvare som brukes sammen med ERA-utstyr fra Bio-Logic. Den
kan muligens også være interessant å ta i bruk.
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Gail Chermak trakk opp grensene mot ADHD, autisme og kognitive og språklige vansker.
Disse kan være til stede parallelt med (C)APD. Hun hadde også en gjennomgang av
aktuelle behandlingsformer. Hovedstrategiene er:
- Forbedring av lyd og akustikk (FM-systemer, lydutjevningsanlegg, forbedre
akustikk)
- Forbedre auditive ferdigheter (lyttetrening)
- Lære strategier for å kompensere for vanskene
Det blir ofte oversett at voksne og eldre pasienter også kan ha (C)APD, men dette kan
sannsynligvis forklare mange av tilfellene der høreapparat gir uventet lite nytte. Hjerneslag
og flere andre sykdommer kan påvirke hørselrelaterte områder i hjernen uten at dette
nødvendigvis blir diagnostisert.
Det ble presentert tall som anslår forekomsten av (C)APD hos barn til et sted mellom 2 og
7 %, men her er usikkerheten stor og kriteriene dårlig definert. Gutter er i flertall.

Statped Vest har fått oversatt testbatteriet som er brukt i Danmark en stund (se
www.apd.dk). Det omfatter bl.a Gap-in-noise test, competing words og flere andre som det
ikke er plass til å gå inn på her. På Haukeland skal vi også ta i bruk barnelistene fra den
nye norske taleaudiometrien.
Til sammen er det veldig mange tester tilgjengelig som krever en tverrfaglig gruppe som
ser dette i sammenheng. Noe av utfordringen fremover blir nok å finne de testene som er
tilstrekkelig dekkende til å bekrefte eller avkrefte (C)APD, og eventuelt hvilken rekkefølge
de bør ha.
Kjell Grøndahl

EU-09 NAF-NTAF-NAF Etterutdanningskurs 2009
Onsdag 4. – fredag 6. november
Quality hotell 33 – Østre Aker vei 33 – 0583 Oslo
http://www.choice.no/html/no62749525.jsp
Foreløpige priser (kursavgift ennå ikke beregnet)
Quality Hotell 33
Tirsdag kveld uten middag t.o.m. fredag inkl. lunsj
Tillegg for festmiddag ekskl. drikke
Onsdag morgen t.o.m. fredag inkl. lunsj
Dagpakke uten middag
Dagpakke med middag (festmiddagstillegg tilkommer)

Enkeltrom
4080
115
2230
620
1000

Parallellsesjoner – Stor leverandørutstilling – Posterutstilling/-konkurranse
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REFERAT
NASU-møte 30. oktober 2008
Referent: Utvalgssekretær Steinar Birkeland, HLF

Til stede:
Norsk Forening forening for
Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi
Geir Siem
Norsk Teknisk Audiologisk forening Arne Vik
Hørselshemmedes Landsforbund
Ane Wigers
Anders Hegre
Steinar Antonsen
Forfall uten mulighet for å stille vara:
Norsk Audiografforbund
Bjørn-Roar Valvik
Norsk Audiopedagogisk Forening
Reidun Bastholm
Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson
0. Innledning
På grunn av det dårlige fremmøtet, var møtet ikke beslutning/vedtaksdyktig. Arne Vik
anførte at det bør forventes at alle de tilsluttede foreningene stiller med en representant på
hvert NASU-møte, spesielt når møtetidspunktet er avklart og har fått tilslutning seks
måneder i forkant.
1. Godkjenning av referat
Jf. første setning i punkt 0.
2. Rapporten om høreapparatformidling: Å høre og bli hørt
Ane Wigers redegjorde for utviklingen i saken. Brevet fra AIDep. ble gjennomgått og
diskutert punkt for punkt. De mest sentrale elementene i brevet ble utpekt til å være:
- Intet loves ift ventetider
- Intet loves ift instruering fra sentralforvaltning og nedover i systemet
- Høreapparat gjøres til brukers eiendom
- Uklarhet på grensesnittet mellom hørselssentral og hjelpemiddelsentral
Vik la frem muligheten til å kontakte Riksrevisjonen v/Knutsen slik det tidligere er gjort i
regi av hans forening.
Wigers betonte at HLF fikk brevet 27. oktober og at det fra departementets side legges opp
til en så stram tidsplan, at HLF svært raskt vil måtte sette i verk tiltak for å komme i dialog
med sentralforvaltningen og dessuten vurdere andre påvirkningsmuligheter.
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3. Orienteringssaker:
a) Oppsummering fra CEN-møtene sommeren og høsten 2008
Oppsummering på SMS fra Georg Træland: ”Vi ble nesten ferdig og det ble bare foretatt
mindre endringer. Endringene var for det meste uten betydning for innholdet i standarden
(med noen få unntak). Standarden skal nå sendes med kommentarene til gruppen, og hvis
det går bra oversettes den og sendes på høring. Det er allerede avtalt et oppfølgingsmøte i
september til neste år… Vi lager et referat når vi ser hvordan avslutningen blir.”
b) Høreapparatgruppas arbeid ift. anbud og policydokument
Steinar Antonsen redegjorde for høreapparatgruppas arbeid og konklusjoner frem mot
utlysningstidspunktet som er berammet til 7. november – og HLFs innsigelser ift det som
går på innsnevring av valgfrihet gjennom reduksjoner i antall leverandører og derigjennom
høreapparat. Anders Hegre redegjorde for hvordan disse konklusjonene, som først for få
dager siden kom på bordet, har gjort det nødvendig for HLF sentralt å mobilisere med sikte
på å utsette utlysningen av anbudet – begrunnelsen for dette går på at det er behov for en
konsekvensanalyse, ettersom det foreslåtte grepet representerer en så vesentlig endring for
berørte parter at alle disse bør høres for det tas endelig beslutning. Den påfølgende
diskusjonen gjorde det klart at det ikke er grunnlag for å gjøre dette til en felles sak blant
NASUs medlemsorganisasjoner.

Beramming av nytt møte
Jf. første setning i punkt 0.
Oslo, 3. november 2008
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Etterutdanningskurs EU-09 – faglig innhold?
I skriveande stund er det ikke helt klarlagt hvem som blir med i den faglige komiteen fra de
andre foreningene, men fra NTAF er det Arne.Vik@hist.no og Marit.Pedersen@st.olav.no
Faglig innhold er således ennå ikke diskutert, men hovedstrukturen på konferansen blir den
samme som på Hell i 2007 med hovedsesjoner + en ettermiddag med parallellsesjoner på
torsdag. Vi vil gjerne ha inn forslag til tema og til foredrag. Er det noen dere synes vi skal
invitere spesielt til NTAFs parallellsesjon er vi åpne for det. Ellers blir det plass for frie
foredrag som tidligere, og vi oppfordrer medlemmene til ikke å være for seine med å melde
inn.
Det blir spesielt invitert og satt av plass til posterpresentasjoner. Vi vil også forsøke oss
med en bedømming og premiering av posterne. Postere er en fin anledning for å presentere
prosjekt/undersølelser/tiltak på en litt mer direkte måte enn i en foredragsform.
Ta kontakt med en av oss!
Arne Vik
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Bare noen få ord om .....
• at ordene sist om at Jon Ø. har levert sitt store doktorgradsarbeid (monografi) til
bedømming gjaldt forhåndsbedømming.
• arbeidsgruppen vedr standardisering av høreapppratformidling: CEN TC380
Hearing aid specialists services - les siste oppdaterte info i referatet fra NASUmøtet
på s. 12 – pkt. 3.a eller kontakt Georg Træland
• redaktøren av NL, som har fått ny jobb, som programansvarlig ved Program for
Audiografutdanning – Avdeling for Helse- og Sosialfag – Høgskolen i SørTrøndelag

Newsletter nr 12 (for historieinteresserte, og til å minnes en gledesspreder
som ikke lenger er blant oss) Februar 1990:
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NTAF - Styre 2008
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Ranheimsvn 10
7004 TRONDHEIM
Oddbjørn Arntsen, kasserer
Frognervn 10

Tlf:
Fax:

92203614
73559351
arne.vik@hist.no

Tlf:
Mobil:

A: 21071548
47050548
oddbjorn.arntsen@nav.no

2016 FROGNER
Helge Abrahamsen, sekretær
Hjelpemiddelsentralen i S & Fj.
Steinanvn 12
6800 FØRDE

Tlf:
57830538
Fax:
57830501
helge.abrahamsen@trygdeetaten.no

Geir Blesvik , styremedlem og annonseansvarlig
Sørlandet sykehus Kristiansand
Serviceboks 416
4604 Kristiansand

Tlf:
Fax:

38073228
38073233
geir.blesvik@sshs.no

Jon Øygarden, styremedlem
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Ranheimsvn 10
7004 TRONDHEIM

Tlf:
Fax:

73559176
73559351
jon.oygarden@ahs.hist.no

Kjell Grøndahl, 1. varamedlem
Høresentralen
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen
Ole Tvete, 2. varamedlem
Hørselsentralen, Rikshospitalet
0027 Oslo
NTAF - Newsletter

Tlf:
55972690
Fax:
55972643
kjell.grondahl@helse-bergen.no

Tlf:
Fax:

23071693
23071637
ole.tvete@rikshospitalet.no
Redaktør: Arne Vik
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