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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
AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Beltone Norge
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
GEWA AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr
MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter
GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

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

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

Referat fra styremøte 04.11.2009. Hotell 33 Oslo
Tilstede: Arne Vik, Geir Blesvik, Ole Tvete, Jon Øygarden, Oddbjørn Arntsen og
Helge Abrahamsen (referent)
1.

Referat fra forrige styremøte. (Helge)
Gjennomgang referat fra styremøte 1/9 godkjent.

2.

Sakliste til årsmøte (Arne)
Sakliste godkjent.

3.

Virksomhetsberetning (Arne)
Virksomhetberetning godkjent..

4.

Økonomioversikt (Oddbjørn).
Regnskapet ble berømmet av revisor. Økonomioversikt godkjent..

5.

Kontingenter(Oddbjørn)
Styret innstiller for årsmøtet å beholde gjeldene satser for person medlemskap. Geir
forhører seg med firmaene om firmamedleskap i stedet for støttemedlemskap..

6.

Valgkomite. (Arne)
Valgkomiteen ved Marit Pedersen er klar med innstilling

7.

Sesjonsledere paralellsesjoner NTAF (Arne)
Ledere av de ulike bolker av NTAFs parallellsesjon fordelt.
1300-1400: Arne 1420-1600: Jon 1620-1700: Oddbjørn

8.

Kopimaskin.(Geir).
Vi venter og ser om det kommer/oppfattes ønsker fra leverandørene om farger.

9.

Eventuelt:
Ingen saker.
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Her skulle vi hatt referatet fra årsmøtet, men etter flere purringer har det ikke lykkes å
framskaffe det. I stedet fyller vi plassen med et lite utdrag fra høreapparatstatistikken, som
vi tidligere hadde på de fire midtsidene.
Nå finnes den i sin helhet på

http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
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Rapport fra møter i IEC og ISO november 2009
IEC/TC 29 Electroacoustics
Møtene ble avholdt i perioden 9.-13. nov. 2009 i Tokyo.
Deltakere fra Norge:
Ole-Herman Bjor, Norsonic
Einar Laukli
WG 10 ”Audiometric equipment” (Convenor: Einar Laukli)
Her har vi fått unna en del arbeid, og del 6 og 7 i serien 60645 ble publisert tidligere i år.
Dette gjelder utstyr for OAE og ABR.
På møtet i Tokyo ble revisjonen av del 1 og 4 som begge gjelder rentone-audiometre
videreført, og etter tre runder som CD skal den nå utgis som CDV, dvs. et nivå høyere i
prosessen. Del 4 (Extended high-frequencies) skal inngå i del 1.
En redaksjonell revisjon av del 2 (utstyr for taleaudiometri) er også under arbeid, og her er
en 1CD snart klar.
WG 10 har fått spørsmål om å foreta en revisjon av IEC 61669 som gjelder real-ear
målinger av høreapparater. Her er det meningen å innføre bruk av talesignalet som nå er
beskrevet i den kommende høreapparat-standarden IEC 60118-15 (se nedenfor).
WG 13 ”Hearing aids” (Convenor: Gert Ravn, TAL/Delta)
Her arbeides det med to prosjekter, del 13 i 60118-serien, som gjelder EMC, bl.a. fra
mobiltelefoner og del 15 i samme serien. Del 13 var på CDV nivå og en del kommentarer
ble gjennomgått. Det skal nå klargjøres en FDIS som er siste trinnet før den endelige
standard.
Når det gjelder del 15 som omhandler en ny metode for testing av høreapparater, er dette et
stort og vanskelig arbeid. Her er innført et talesignal som input, og data skal gis for en
rekke (10 stk.) standardiserte audiogram. Det har vært diskutert om en skal tillate bruk av 2
cc kopler (av hensyn til USA), men 711 øresimulator skal foretrekkes.
(711 og 2 cc heter nå for øvrig offisielt 60318-4 og -5 men de gamle enklere begrepene
henger igjen!). En 2CD har vært presentert og det skal nå klargjøres en CDV. Dette blir en
spennende standard som kanskje ikke vil brukes av enhver høresentral. Det viktige er at et
høreapparats ytelser skal karakteriseres på en mest mulig korrekt og relevant måte.
Det diskuteres om en del av de gamle standarder i serien skal utgå når del 15 er klar. Dette
gjelder bl.a. del 0.
Det diskuteres også en ny metode for måling av ’open fittings’, og her har en dansk gruppe
ledet av Ole Dyrlund laget en interessant rapport (kan tilsendes fra undertegnede).
WG 21 ”Head and ear simulators” (Convenor Utz Richter, PTB, møtet ledet av
Thomas Fedtke, PTB)
Her er hele 60318-serien klar bortsett fra revisjon av 959 (head and torso) som skal
klargjøres som del 7 i serien, om det blir enighet om dette. Her er det flere vanskelige
spørsmål, og mye diskusjon gjelder egeninteresser fra B&K og Gunnar Rasmussen
(GRAS) som står steilt mot hverandre. Den eksisterende 959 beskriver egentlig KEMAR
og ikke B&Ks manekin. Spørsmålet er om en kan utvide fysiske toleranser for å inkludere
Forts. side 12
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begge (og andre, eks. HMS fra Head Acoustics). Den endelige løsningen ser ut til å bli at
en foretar en enklere redaksjonell revisjon av 959. Dette betyr at det fortsatt primært blir en
beskrivelse av KEMAR, til glede for GRAS og frustrasjon for B&K. Foreløpig er
simulatoren kun til bruk for høreapparater (ikke alle typer fungerer på head and torso), og
bruk til hodetelefoner generelt, til hørselsvern og telekom. utstyr (telefon-utstyr) er i
utgangspunktet ikke aktuelt. Det planlegges andre prosjekter, bl.a. simulator for ’open
fittings’ (se WG 13), baby simulator, forenklet head and torso og dessuten en redaksjonell
revisjon av del 3 (6 cc).
ISO/TC 43 Acoustics
Møtene ble avholdt i Seoul i perioden 16.-20 nov. 2009.
Deltakere fra Norge:
Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge
Bo Engdahl, Folkehelsa
Truls Gjestland, Sintef
Einar Laukli
WG 1 ”Threshold of hearing” (Convenor: Einar Laukli)
Denne arbeidsgruppen har påtatt seg mange prosjekter, de fleste revisjoner av eksisterende
standarder. Del 9 i 389-serien (Preferred test conditions) ble publisert tidligere i år.
Hele 8253-serien er under revisjon og nærmer seg fullførelse. Det gjelder de tre
dokumentene i serien Audiometric test methods. De vil alle sannsynligvis utkomme i ny
drakt i 2010.
ISO 1999 (Occupational noise exposure) skal revideres, og her vil sannsynligvis data fra
undersøkelsen i Nord-Trøndelag inngå.
Japan har laget en statistisk fremstilling av fordelingen omkring fritt-felt høreterskel
(terskel-kurven i ISO 226 som er det samme som 389-7). Dette blir en egen standard med
betegnelse ISO 28961, altså en ny standard.
ISO 7029 skal revideres (terskler som funksjon av alder), og her vil alder utvides utover
nåværende grense på 70 år. Data fra Nord-Trøndelag vil også her tas med i beregningen.
ISO 389-1 som bl.a. gjelder kalibreringsdata for TDH-39 og som vel er den
kalibreringsstandard som brukes mest skal revideres. Her skal innføres parallelle verdier
for bruk av både akustisk kopler (6 cc eller 60318-3) og ear simulator (60318-1, den
tidligere artificial ear – en betegnelse som nå er ute av bruk).
Til slutt er det mindre revisjoner av ISO 226 (likelydskurvene) og 389-7 (terskel-kurven)
der det i hht. nyere data skal foretas en mindre justering av verdiene i likelydskurvene
(< 1 dB) og der de høyeste frekvensene i 389-7 skal endres med opptil rundt 4 dB.
WG 9 ”Method for calculating loudness level” (Convenor: Laura Ann Wilber, USA)
Dette gjelder en revisjon av ISO 532 som nå skal deles i to deler, del 1 for stasjonære
signaler og del 2 for signaler med tidsvariasjon. Den første delen er etter mye
møysommelig arbeid rel. klar. Her beskrives to metoder, A og B som er basert på arbeider
fra hhv. Moore & Glasberg og Zwicker.
Del 2 henger noe etter og et første arbeidsdokument (WD) er ennå ikke klart. Dette
arbeidet ble opprinnelig lagt til WG 1 men jeg er glad for at vi fikk opprettet en egen
arbeidsgruppe til dette.
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Annet i ISO
I SC 1 ”Noise” har Norge (undertegnede) som eneste land foreslått å slette en gammel
rapport ISO/TR 4870 som gjelder ’speech intelligibility’. Dokumentet er uaktuelt og har
foreldede begreper og bl.a. bruk av ’live voice’. Jeg fikk anledning til å forsvare Norges
synspunkt, og resultatet ble at saken oversendes til WG 1 for avgjørelse. Dersom WG1
finner at det skal trekkes tilbake, blir dette gjort. Nyere og mer relevante beskrivelser av
samme område finnes i ISO 8253-3 som nå revideres.
2009-11-26
Einar Laukli

Avtale om samarbeid mellom de regionale helseforetakene og
Arbeids- og velferdsdirektoratet om formidling av høreapparat og
høretekniske hjelpemidler
(Kun noen utdrag – Hele avtalen finnes på http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/221459.cms )

1. Innledning
Samarbeidsavtalen bygger på at de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten
har et felles ansvar for å sikre en god og helhetlig prosess for utredning, tilpasning og
formidling av høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler……. Spesialisthelsetjenestens
ansvar følger bl.a. av.. Forskrift til lov om folketrygd § 10-7….. Vedlegg 3 til
folketrygdlovens § 10-7 b - krav til kvalifikasjon er, regler for undersøkelse, krav til utstyr,
lokaler mv. og om faglig medvirkning ved undersøkelse av hørselshemmede, avtrykk av
øregang og tilpasning av høreapparat …..

2. Formål
…… Formålet med denne avtalen er å sikre samhandling som gir brukere med behov for
høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler et helhetlig tilbud av god kvalitet og dermed
mulighet for deltakelse og likestilling. Avtalen skal bidra til å samordne forvaltning,
formidling og tilpasning ……

3. Definisjoner
4. Ansvar
Følgende oppgaver inngår i de regionale helseforetakenes "sørge-for" ansvar etter
spesialisthelsetjenesteloven…..
• Sørge for at helseregionens tilbud om utredning av hørselstap, tilpasning og
formidling av høreapparat, informasjon, opplæring og oppfølging av brukerne skjer i
samsvar med faglig god praksis og innen akseptabel ventetid, jf. Forskrift om
prioritering i helsetjenesten .
……
• Som avtalepart sørge for at avtalespesialister innen øre - nese - halsmedisin foretar
høreapparattilpasning og formidling j f. rammeavtalens § 1.2 første og tredje ledd og
normaltariffen for privat spesialistpraksis. Regionale helseforetak: ska l videre sikre at
de tjenestene som tilbys er i samsvar med de til enhver tid gjeldende regelverk og krav
til tjenesten samt sikre at avtalespesialistene rapporterer utlevering av høreapparat til
nærmere angitt sted.
• Oppnevne kvalifisert fagpersonell til referansegruppe i Arbeids- og velferdsdirektoratet
sin prosess for anskaffelse av høreapparater og tinnitusmaskerere og reparasjoner av disse.
Forts. side 20
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Arbeids - og velferdsetaten har ansvar for å:
……….
• Bidra aktivt til faglig innhold og gjennomføring av kurstilbud ved Lærings- og
mestringssentrene.
……….
• Ha oversikt over alle som får tildelt tilskudd til kjøp av høreapparat, med oversikt over
dato for vedtak. Gi spesialisthelsetjenesten informasjon om dette på forespørsel.
……………………

5. Samarbeidsoppgaver
De regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal innenfor sine
respektive ansvars- og kompetanseområder legge føringer for samarbeid, tilpasset de lokale
forhold, om helhetlige løsninger for den enkelte bruker. Arbeids- og velferdsetaten og de
regionale helseforetakene vil samarbeide om å finne gode modeller for lokal tverretatlig
samhandling. samt retningslinjer for lager, logistikk og refusjon av høreapparater, herunder
avklare problemstillinger rundt behov for registrering av høreapparater. Det sikres
medvirkning/forankring i Arbeids- og velferdsetaten, NAV hjelpemiddelsentra, regionale
helseforetak, helseforetak og avtalespesialister samt aktuelle brukerorganisasjoner.
Regionale helseforetak skal bidra i arbeidet med å utarbeide forskrifter og rundskriv.
Lokalt skal det etableres samarbeidsrutiner mellom helseforetakene/sykehusene,
hjelpemiddelsentralene, kommunene og Statped (Jf. Forskrift om habilitering og
rehabilitering) som bl.a. kan omfatte: (red. utheving: oppfattes som svakt)
• Samarbeid med brukerorganisasjonene.
• Rutiner for oppfølging av hørselshemmede som bl.a. omfatter samarbeid om individuell
plan.
• Lokale rutiner for rekvirering, formidling, service og reparasjon av høreapparat
innenfor rammen av sentrale bestemmelser.
• Infonnasjonsmateriel1 til brukere og tjenesteytere som supplement til sentralt utformet
materiell.
• Veilednings- og opplæringstiltak av tjenesteytere som bidrar i tiltakskjeden, herunder
hørselskontaktene i kommunene.
• Veilednings- og opplæringstiltak til brukere som bl.a. gjennomføres i regi av
helseforetakenes lærings- og mestringssentra i samarbeid med brukerorganisasjonene,
NAV Hjelpemiddelsentraler og Statped.
• Lokale rutiner for god registreringspraksis på høreapparater både i helseforetakene
/sykehusene, hos avtalespesialistene og i Arbeids- og velferdsetaten innenfor rammen
av sentrale bestemmelser.

6. Brukermedvirkning og etikk
Partene forpliktes til å sikre at generelle etiske retningslinjer for helsesektoren følges og at
brukermedvirkning ivaretas slik at brukerne gis reell innflytelse på beslutninger, både på
system og individnivå.

7. Evaluering
Partene gjennomfører årlige evalueringsmøter og kan avtale uavhengig evaluering av
ordningen som grunnlag for revidering av avtaler. Arbeids- og velferdsdirektoratet har
ansvar for å innkalle til slikt møte innen utgangen av første tertial.

8. Tvister, reforhandling og brudd på avtalen
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Tvister knyttet til innholdet i denne avtale eller gjennomføring av den skal søkes løst
gjennom forhandlinger. Dersom en av partene mener at avtalen ikke fungerer i forhold til
intensjonen eller oppgaveløsningen, legges dette frem for den annen part, med forslag til
tiltak . Dersom en av partene mener at det er brudd på deler av eller hele avtalen, kan
partene ensidig kreve at avtalen tas opp til ny vurdering.

8. Ikrafttredelse og varighet
Avtalen er gjensidig forpliktende og gjelder fra den dato den er underskrevet av begge
parter. Avtalen løper til den sies opp av en eller begge parter. Avtalen har en gjensidig
oppsigelsesfrist på 6 måneder.

Kommentarer til: Avtale om samarbeid mellom de regionale
helseforetakene og Arbeids- og velferdsdirektoratet…..
Avtalen byr ikke på noen overraskelser og er i liten grad forpliktende. I standarder og
avtaleverk opereres det ofte med graderingene skal, kan og bør. I denne avtalen finner vi
lite skal. Til og med under RHFenes "sørge-for" ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven
framkommer det overveiende punkter som begynner med: Bidra til ….
Et nasjonalt høreapparatregister er ikke nærmere spesifisert enn:
Ha oversikt over alle som får tildelt tilskudd til kjøp av høreapparat, med oversikt over
dato for vedtak.
Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at Vedlegg 3 til folketrygdlovens § 10-7 b - krav til
kvalifikasjon er, regler for undersøkelse, krav til utstyr, lokaler mv. og om faglig
medvirkning ……… gjøres gjeldende. Her er det ganske sterke føringer både på tjenester,
utstyr og bemanning på hørselssentralen:
Hele vedlegget finnes på http://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/104085.cms
Her tar vi bare med noen interessante utdrag:
1. Krav til kvalifikasjon
Den lege som utfører eller har ansvaret … skal .. ha minst seks måneders tjeneste i
audiologi og ha praktisert audiologi/tilpasning av høreapparater de siste tre år.
2. Regler for undersøkelser mv.
1. Det skal gjøres en fullstendig medisinsk audiologisk diagnostikk og vurdering,
som skal bygge på: (red,: anamnese, tone, tale ++)
2. I forbindelse med tildeling av høreapparat skal følgende tjenester være tilgjengelige:
…….
i. ny kontroll og eventuell justering og opplæring etter 1. gangs rekvisisjon,
etter 6-12 måneders bruk av apparatet.
j. informasjon og rådgivning av så vel den hørselshemmede som den nærmeste
familie e.l. med sikte på å ivareta de sosiale funksjoner og å minske den sosiale
funksjonshemning som hørselstapet medfører
…………..
3. Krav til utstyr
4. Krav til lokaler
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5. Faglig medvirkning
Den lege som utfører undersøkelser etter disse regler, er ansvarlig for den virksomhet som
utføres av legens hjelpepersonale (audiograf o.l.) og for avstøpning og eventuell
fremstilling av ørepropper som utføres av den som legen har avtale med.
6. Hørselsentraler
Det som er nevnt om krav til kvalifikasjoner, undersøkelser, utstyr og lokaler under
punktene 1 til 4, gjelder også hørselsentraler. Hørselsentralen skal:
1) ha fast tilknyttet hørselspedagog, ingeniør (audiotekniker) og det nødvendige antall
audiografer og kontorpersonale
2) ha ansvar for nødvendig undervisning, etterutdannelse og samarbeidsrutiner for dem
som arbeider med rekvirering og levering av høreapparat m.m. i sitt geografiske område
3) føre statistiske oppgaver over hørselshemmede i sitt geografiske område, i samarbeid

med leger som er godkjent etter disse regler, og eventuelle andre statistiske oppgaver som
fylkeslegen anmoder om
4) ha utstyr for teknisk kontroll av høreapparater, og for kalibrering av audiometrisk utstyr
5) i samarbeid med øre-nese-halsavdeling, øvrige kliniske avdelinger og eventuelle
tekniske hjelpemiddelsentraler, foreta undersøkelse og tilpasning av nødvendige tekniske
hjelpemidler for barn, for personer med funksjonshemning i tillegg til hørselshemning, og
personer henvist fra andre instanser
6) i samarbeid med skoler med hørselshemmede elever sørge for optimale akustiske
forhold i aktuelle klasserom og føre tilsyn med at teknisk-audiologiske tiltak fungerer etter
hensikten.
7. Forskjellige bestemmelser
Helsedirektøren kan etter individuell vurdering fravike disse krav og regler når særlige
grunner foreligger.
Vi sier gjerne: audiologisk personell i det ganske land – foren dere og etterspør hvem som
har ansvaret for at disse bestemmelsene etterleves. Det skal bli interessant å se, i
fortsettelsen, om dette, som kanskje er noe av det viktigste faglige rammeverket for
virksomheten, blir fulgt opp.
Siste setning: Fylkeslegen/stadsfysikus i Oslo fører tilsyn med virksomheten og kan be om
de opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn.
kan imidlertid for utenforstående gi et inntrykk av at dette er et litt foreldet og utdatert
dokument. Han har i hvert fall ikke vist seg hittil!
Red.
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Bare noen få ord om .....
• at det går sterke rykter om at Marte Rønningen flytter fra Rikshospitalet til
Trondheim og begynner i en tilsvarende stilling på St. Olav.
• Praktisk og faglig komité har hatt det første oppsummeringsmøtet etter EU09 og skal
fortsette oppsummeringen og planleggingen av nytt kurs. Faglig og praktisk komité
blir slått sammen og blir ca 6 medlemmer + tilsluttede ressurspersoner og miljøer.
Det ser ut til å bli et brukbart overskudd fra kurset

Fra NTAF Newsletter nr 16 desember 1991
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NTAF - Newsletter

38073228
38073233
geir.blesvik@sshs.no

Redaktør: Arne Vik

28

Avs. PAU – AHS – HIST – 7004 TRONDHEIM

