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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Telefonstyremøte tirsdag 15. juni 2010 kl. 1430
1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 2. mars. (Helge)
Referat godkjent med presisering p.4 Briskeby: delvis statlige midler
2. Styresaker behandlet pr e-post (Oddbjørn)
Reisestøttevedtak:
Ole Tvete - NHS 2010 Newborn Hearing Screening, Cernobbio
dekkes 50% - kr 4000
Marte Myhrum - NHS 2010 Newborn Hearing Screening, Cernobbio
50% - kr 3440, subsidieært 6880 ved manglende støtte fra arbeidsgiver.
Arne Vik - NAS København, 4200 DKK til kongress avgift.
3. NTAF – EU kurs Rikshospitalet 11. - 12. november
Program – innhold
(Del av universell utforming)
Arne: NS8175 Lydforhold i bygg
TEK - Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Helge purrer HMSene.
Ole: OABR, erfaringsutveksling newborn hearing screening.
E-post fra Gewa :Foreleser: Arthur Schaub 45 min Advanced signal prosessing
4. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne/Oddbjørn)
Neste NL sendes ut i uke 24 med oppfordring til flere frie foredrag.
5. Eventuelt
Vedtatt flytting av styremøte 7. september til 14. september samme tid: 1430
6. Orienteringssaker
- NAS Årsmøte København 2010 (Arne)
Effektivt årsmøte der 21 saker ble banket igjennom på 30 minutter.
Referat kommer i NL
- EU11: Ifølge Marit og Olav ligger det an til avvikling av kurset på Gardermoen.
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NTAFs etterutdanningskurs – Rikshospitalet 11. – 12. november
Som bestemt på årsmøtet ble tradisjonen tro årets etterutdanningskurs besluttet holdt på
Rikshospitalet. Her får vi gratis lokaler og vi kan møtes i en relativ intim atmosfære. For to
år siden samorganiserte vi vårt kurs med STAF, men det kan vi ikke si var vellykket,
deltakelsesmessig, siden det var bare ett medlem utenom styret som deltok! Derfor har vi
besluttet ikke å videreføre dette eksperimentet. Kurset blir jo det vi selv gjør det til, så også
i år håper vi på interessante bidrag fra medlemmene. Styret står som vanlig som faglig
arrangør, mens Rikshospitalets folk ordner det teknisk/praktiske. Overnatting ordner hver
for seg selv. På denne måten blir det ingen kursavgift og til overmål inviteres foreningens
medlemmer til å være med på tradisjonell middag på byen torsdag kveld. Rammen vi har
lagt opp tidligere er kursstart torsdag kl 1200 og avslutting fredag ca kl 1300. Dette legger
vi til grunn også for årets kurs.
Har dere ønsker om tema som vi bør ta opp, hører vi gjerne fra dere om det. Ellers vil det
bli åpent for frie foredrag av noe variabel lengde avhengig av hva den enkelte bidragsyter
har av ønske om tidsramme.
Foreløpig har styret følgende tema/poster på plakaten:
Screening:
• Erfaringsutveksling rundt OAE, ABR osv på de minste barna
• Enhetlig landsdekkende praksis
Høreapparat:
• Desirable properties in modern compression schemes
Arthur Schaub (Gewa)
Hjelpemiddel:
• Forespørsel om tema sendt til HMSene (Helge Abrahamsen)
Akustikk:
• Revisjon av NS8175 Lydforhold i bygninger og TEK – Teknisk forskrift til
Plan- og Bygningsloven
Frie foredrag:
• Egne medlemmer

MELD INN FOREDRAG TIL ARNE VIK
arne.vik@hist.no
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NHS – Newborn Hearing Screening 2010 i Como
Fokus i referatet fra Como er fra sesjonen ”Cortical Evoked Potentials”, og kort til slutt om
nye teknikker innenfor ABR, OAE og impedans. Mer utfyllende om dette kan kommer
senere.
Anu Sharma fra University of Colorado var hovedtaler første dag. Hun er guru i CAEP
(cortical auditory evoked potentials), og deres gruppe har spesialisert seg på målinger på
barn med HA og CI. De er nå også i gang med CAEP på barn med AN (auditiv nevropati).
For CAEP-målingene benytter de spesielt P1 latenstid. P1 er en auditiv respons som
kommer fra thalamus og/eller auditiv cortex. For normalthørende voksne inntrer denne P1responsen etter ca. 100 ms.
P1 latenstid ved fødsel er lengre enn 100 ms, opp i mot 300 ms hos noen, og svinger seg
ned mot 100 ms i løpet av de 2-4 første årene. Utvikling av kortere latenstid skjer på grunn
av auditiv stimulering fra fødsel. Responsen utløses ved språkstimuli. Sharmas gruppe
bruker repeterte /ba/ som stimuli.
Gruppen til Sharma ser på hva
som skjer med latenstid etter
HA og CI tilpasning og
sammenlikner med
normalmaterialet. Tidlig CI
tilpasning (for de som er født
døve og altså ikke har hatt
auditiv stimulering tidligere) ser
ut til å være viktig for utvikling
av kortere P1 latenstid. Hvis det
implanteres for sent, eller HA
tilpasses for sent, dvs. auditiv
stimulering starter for sent, vil
P1 latenstid ikke reduseres og
forblir unormalt høy. Sharma
viser også til at kortere P1 latenstid har sammenheng med bedre taleoppfattelse. Hun
antyder at det er en sensitiv periode før 3.5 års alder der lydstimulering bør starte for å gi
normal P1 latenstid for unilateral CI. For å ha nytte av bilateral CI bør implantasjon av den
første CI være før 1.5 års alder. Tidlig implantasjon av CI1 vil altså gi bedre nytte av
sekvensiell CI2 selv om det er stor avstand i tid mellom CI1 og CI2 implantasjon. Den
tredje sensitive perioden som Sharma definerer, er ved 7 års alder. Mangel på
lydstimulering fra fødsel til 7 års alder resulterer i ”cross-modal re-organization of higherorder cortex”.
Sharmas data foreslår at P1 CAEP har god spesifisitet og sensitivitet for å indikere om HA
eller CI gir egnet stimulering for utvikling av central auditory pathway. For barn med AN
(n=18) viste P1 latenstidmålinger at en tredjedel hadde normal, en tredjedel forsinket og en
tredjedel abnormal P1 latenstid. Gruppen med normal P1 latenstid hadde bedre IT-MAIS
score. Det ble også vist et AN case der P1 ikke ga respons ved enkelte måletidspunkt og
normal P1 latenstid ved andre måletidspunkt. Det ble ikke konkludert om dette skyldes
varierende AN tilstand eller om det skyldes usikker målemetode. Jeg heller til å tro på
usikker målemetode som gir usikre svar for denne pasientgruppen. Samme AN case viste
for øvrig normal innsving av P1 latenstid etter CI operasjon.
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Andre som deltok i sesjon med ”Cortical Evoked Potentials” var Stapells fra University of
British Columbia. Han viser til behovet for pålitelige og objektive målinger for eksempel
for 6 måneder gamle som tilpasse med HA. De hadde gjort en studie som så på N1-P2
amplituder og N1 latenstid der stimuli er en 60 ms 1000 Hz tone som presenteres ved (30,
50 og 70 dB SPL) i aided og unaided situasjon. De så på ett analogt og to digitale HA. I en
annen studie brukte de lengre stimuli (757 ms). Konklusjonen i korte trekk er at digitale
HA kan bruke for lang tid på prosessering i forhold til stimuli, slik at forsterkningen ikke
kommer tidsnok til å gi utslag på cortical potentials som forventet ut i fra den gain som
settes i HA. Resultatene antyder at stimuli i disse målingene kan være for korte i forhold til
prosesseringstid i spesielt de digitale HA.
En annen Sharma fra Macquarie University i Australie presenterte en studie på 2-7
måneder gamle babyer som viste hvordan CAEP varierte avhengig av tidsintervallet
mellom stimuliene. Talestimuli /da/ ble presentert med tidsintervaller, ISI (Interstimulus
interval) 910 ms, 1820 ms, 3640 ms og 4550 ms fra høyttaler og 50 dB SPL. Vanlig
tidsintervall for CAEP er ca. 1 per sekund. Og ved ISI rundt 1 sekund har typisk CAEP en
bred enkel peak, P1, hos babyer. P1 amplitude viser seg å endres avhengig av ISI. Ved ISI
større enn 4 sekunder vil N250 også komme fram. Endring av ISI gir informasjon om
”refractory period effects” hos babyer.
For å hoppe litt framover i tid i hjernestammen rapporteres det (Oticon-seminar) om nye
spennende teknikker for ABR der man bruker chirp stimuli som starter lavt i frekvens og
øker i ett og samme stimuli. Dette gir mer simultan respons av lave og høye frekvenser i
cochlea, og responsen blir skarpere. Usikker på om denne teknikken er kommersielt
tilgjengelig. Det blir benyttet smålbåndet chirps som øker i frekvensen innenfor bånd rundt
frekvensene 500, 1000, 2000 og 4000 Hz. Disse stimuli som øker i frekvens, ga høyere
amplitude på hver av responsene. I ABR benyttes også vektet midling der det ikke brukes
et fast Rejection Level, men der alle responser godtas, men gis ulik vekt avhengig av SNR.
De med best SNR, gis høyest vekt i midlingen.
Chirp signaler som øker i frekvens, ble også brukt i OAE-målinger, men dette var bare
forskningsutstyr foreløpig.
Impedanseekspert Shahnaz fra University og British Columbia presenterte en longitudinell
studie av mellomørefunksjon for (n=31) nyfødte ved bruk av ”Wideband Energy
Reflectance” og ”Multi-frequency tympanomtrey”. De ble målt hver måned fram til 6
måneders alder. Resultatene fra energy reflectance viser en høyere masse og motstand ved
fødsel, og lavere compliance. Motstand avtar og compliance øker i det spebarnet vokser.
Og ved 6 måneders alder er fortsatt ikke babyens mellomøre et akustisk compliant system,
særlig ikke for høye frekvenser. Signifikante forskjeller ble observert mellom hvert besøk,
og viser behov for aldersspesifikke normer for å bruke tymp data for spebarn yngre enn 6
måneder. Mer og mer energi passerer for hvert besøk. Ørekanal endres over tid,
trommehinne har en anen vinkel hos nyfødte i forhold til hos voksne.
To presentasjoner (Tani Audiofonologia og Verhaegen, Belgia) viste forsinket modning av
auditiv signalvei og dermed potensiell fare for feildiagnose av hørselstap hos nyfødte. Må
se mer på detaljene i disse studiene.
Skuffende lite nytt om auditiv nevropati.
forts. side 11
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Tusen takk til NTAF for støtte. Det var en faglig nyttig og
hyggelig tur!
På vegne av Ole Tvete og meg selv,
hilsen Marte Myhrum.
PS. Det var en relativt stor delegasjon fra Norge, og vi koste oss med
en tur på vestsiden av Como-sjøen før konferansen startet tirsdag.

Reiseleder …

Geir og Marte, Ole kamuflert.

NAS Årsmøte – København 2010
Undertegnede var som vanlig NTAFs
utsending til årsmøtet. - Referat vil foreligge
til neste nummer, men her skal jeg bare
oppsummere kort: I anledning av at det var
kongress var det et jevnt godt frammøte. Alle
profesjonsforeningene var representert fra
Norge, til og med HLF var tilstede. Den 21
punkts lange dagsordenen ble gjennomført av
valgt ordstyrer, sittende formann for NAS,
Årsberetningen kommer seinere (ingen store
overraskelser), men ellers er det vel
økonomien som interesserer på årsmøter. Der
kan vi bare si at den er solid med en
beholdning på over 3 millioner, en økning på
tre hundre tusen fra i fjor. Faktisk etterlyses
fornuftige måter å bruke pengene på, til mest
mulig gagn for alle medlemsorganisasjonene.
Så var det valg og alle sittende tok gjenvalg
bortsett fra valgkomiteen – og da ble det jo lett. Styret er dermed slik:
Post
Tid
Nuvarande innehavare
Förslag
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ledamot

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Claes Möller
Pia Mikkelsen
Lisbeth Wingaard
Erik Berninger
Erna Kentala

Omval
Omval
Omval

Ledamot

1 år

Gudrun Skuladottir

Omval

Arne Vik
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NAS 2010 Tivoli – København 30.5 – 2.6.
Alle kjenner vel Tivoli, København, men for noen av oss synes det å være ganske lenge
siden vi har vært der. Ikke desto mindre hyggelig å vandre langs forlystelser og oppdage at
Tivoli også rommer konsert- og konferanselokaler av ypperste klasse. Selve hovedsalen for
kongressen var Tivolis konsertsal, med plass til minst 600 mennesker (vil jeg tippe). Den
fyltes ikke opp av de ca 375 deltakerne som sto på lista Danmark (186), Finland (9),
Tyskland (2), Island (6), Sverige (62) og Norge (110). Salen for den parallelle sesjonen var
Glassalen, like ved. Utstillingslokalene var i konserthuset med et kjempemessig akvarium
som ”bakteppe”. Utstillingene var av tradisjonell god kvalitet og noen godbiter var
presentert. Jeg regner med at leverandørene kommer etter med produktene her hjemme
utover sommeren og høsten, så la ingen være nevnt og ingen glemt. Mange fra Norge var
invitert fra firmaene, men også store kontingenter deltok (på egen kjøl) fra andre miljøer,
bl.a. Møller, som hadde greid å fikse særdeles billige flybilletter. Det gjorde også
undertegnede, med direktefly fra Trondheim og komfortabel og rolig overnatting midt i
København, dog uten bad, men med vask på rommet, DKK 480,- slå den!
Jeg kunne ikke delta mandag og gikk dermed glipp av Retningslinjer i Utredning og
behandling ved Auditiv Nevropati og Status på CI i Norden. Likeledes gikk jeg glipp av
rundebordskonferansen vedr. HA tilpassing på små barn.
Vår egne Hans Borchgrevink åpnet tirsdagen med et engasjert i kjent stil om hjernes
plastisitet (Han var jo like god som på Danavoxsymposiet i 2003 om Brain, Hearing and
Learning – men jeg vet ikke om det var så mye nytt!). Jeg hadde gledet meg til Helge Rask
Andersen fra Uppsala: Regenerering av hårceller, men han hadde dessverre blitt flyttet
fram til mandag. I stedet fikk jeg med meg et interessant pass fra Ida-instituttet (gå inn på
http://www.idainstitute.com/ og se) med tittelen: La pasienten gjøre arbeidet. Det var en
slags workshop med forelesning og gruppearbeid. Ida instituttet har et sosialantropologisk
perspektiv på hørselsrehabiliteringen og beskriver seg selv slik: The Ida Institute is an
independent, non profit educational institute located north of Copenhagen, Denmark. The
establishment of the Ida Institute was based on a grant from the Oticon Foundation and is
named in honor of Mrs. Ida Demant, the wife of the founder.
Festmiddagen, tirsdag kveld, ble holdt I Axelborgs ærverdige lokaler vis a vis Cirkus.
Middagen var topp og NAS hadde tatt på seg spanderbuksene i anledning sitt jubilum. Det
var fri bar, uten at det resulterte i noen påfallende flatfylltendenser. Underholdning var det
sørget for, men for vår del satt vi så langt bak at det var mye av underholdningen som gikk
hus forbi. Serveringsteater var der også, men det framsto som en ganske bleik affære i
forhold til hitt Danavoxsymposium da Mead Killion ble sjelelig avkledd, vinen servert i
kasser og hermetisk mat varmet på spritbluss på bordene. Den type underholdning synes å
være i ferd med å bli oppbrukt samtidig som den møtes av en stadig lavere terskel for
krenkelser blant publikum – og da blir jo handlingsrommet nokså begrenset.
Jeg ber om unnskyldning for at jeg ikke hadde åndsnærværelse til å ta med kamera og ta
noen bilder verken fra kongressen/utstillingene eller festmiddagen.
Onsdag formiddag (slutt kl 1200) var viet framtidens teknologi og tekniske løsninger. For
egen del synes jeg det ble en heller tam forestilling med lite å ”ta med hjem”. Til gjengjeld
viste København seg onsdag endelig fram med klar himmel og noenlunde temperatur.
Total forvandling fra surt regn på tirsdag. Så ble det en tur på Strøget!
Arne Vik
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Neste generasjons lydmåler fra Brüel & Kjær

Scanditest Norge AS , Tlf: 33 05 34 50 , www.scanditest.no eller www.bksv.com
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Reiserapport STAF 2010, Eskilstuna.
STAF 2010 ble avholdt 17.
– 19. mars på Munktellmuseet i Eskilstuna.
Motorinteresserte vil kjenne
igjen navnet fra M-en i BM
Volvo, Bolinder-Munktell
Volvo, og museet har ei stor
samling av motorer og
maskiner fra konsernets
lange historie.
Det var ca 140 påmeldte til
kongressen, derav 2 danske
og 3 norske, undertegnede,
Einar Laukli (invitert
foreleser) og Alf Vigrestad
(GN Resound).
Programmet startet med
registrering og
utstillingsbesøk før KjellErik Israelsson sto for
åpning. I sin tale hadde han
et interessant resonnement
om troverdighet, påstand
mot realitet, innen
markedsføring i
hørselsområdet.
Programmet videre ga et
variert utvalg av
forelesninger med innlagte
pauser for kaffe og
utstillingsbesøk.
Første mann ut var Brent Edwards, visepresident for forskning i Starkey. Han fortalte om
tre prosjekter.
- Echo perception, hvordan hjernen oppfatter ekko når lyden dempes eller forsinkes på
et av ørene.
- Patient benefit, mikrofonplassering på høreapparat (i øret eller bak øret). Det er bl.a.
stor forskjell på retningsbestemmelse foran/bak, men ingen på side eller høyde.
- Compression. Kompresjon i høreapparat påvirker retningssansen.
Helen Connor Sørensen snakket om compression treshold, hvor skal den settes. Her er det
forskjell på hva erfarne og uerfarne brukere ønsker.
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Alf Vigrestad la fram erfaringer fra høyttaler, flermikrofonsystem i Norge. Dette var sett
fra leverandørsynspunkt og stemte ikke helt når det gjelder bruk av teleslynge for Nordland
som er gått helt bort fra fastmonterte teleslynger i skoler.
Andre foredrag på første dag var om CI, nyfødtscreening og ABR.
Dagen ble avsluttet med omvisning på museet og besøk på Eskilstuna Ølkultur med mat og
drikke.
Einar Laukli startet torsdagen med Audiologisk diagnostik ur ingeniørperspektiv og
snakket bl.a. om audiologisk testbatteri, hva som finnes og hva som brukes.
STAF’s referansegrupper og spørreundersøkelser ble gjennomgått. De har flere
referansegrupper med varierende grad av aktivitet. En undersøkelse om Teknisk støtte til
barn og ungdom med hørselshemning viser store variasjoner mellom landsting/regionene.
- Stor spredning i ingeniør-/teknikerressurser,
- Formidlingsprosessen domineres av samarbeid mellom teknikere og audiografer mot
tidligere teknikere og pedagoger.
- Akustiske målinger utføres sjelden eller aldri.
Parallellsesjonene på torsdag ga valget mellom 16 forskjellige forelesninger med god
spredning. Alternativ telefoni (teksttelefonen lever videre), Hørteknik i klassrum (hvordan
påvirkes undervisningen av mikrofonbruk) og Rapport fra kurset Teknisk audiologi i
skolan var spesielt interessante.
Torsdagen ble avsluttet med festmiddag på Eskilstuna Stadshus.
Fredag hadde program fram til lunsj. Kan nevne Kommuniationskvaliteer i klassrum som
tok for seg ei avhandling i teknisk akustikk, Communication acoustics in classroom
environments, Denne finnes på www.ltu.se/forskning
Så noen ord om utstillingen. Totalt 16 stands med leverandører av alle kategorier, bl.a.
viste Norsonic og Brüel&Kjær sine måleinstrumenter og GN Resound en montasje av
Modex med teleslyngeforsterker som minte meg om gamle Pedagog III.
Til slutt vil jeg takke STAF for en flott konferanse og NTAF for støtte til reisen.
Geir Skålbones.
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Liten hørselsskaderisiko ved trening i spinningstudio
Undertegnede ar hatt gleden av å veilede fire bachelorstudenter som har gjennomført en
kartleggingsstudie vedr. lydforhold i spinningsaler i Trondheim. Vi vet vel alle at musikk
og rytme har en stimulerende effekt på fysiske ytelser. Studentene har nærmet seg dette
området tematisk fra ulike retninger: Musikkens effekt på fysiske ytelser,
hørselsskaderisiko ved høye lydnivåer, lovgivning og anbefalte grenseverdier vedr.
lydnivå. Foruten å langtidsmåle nivåene i spinningsaler har de målt etterklangstid og
lydvariasjoner innenfor hver spinningsal for dermed å kunne korrigere for og diskutere
variasjonene. Lydnivåene er målt i 30sek måleintervall for dermed å kunne identifisere
maksimalnivå og ekvivalentverdier relativt detaljert. Rapporten inneholder også et vedlegg
som gir lesere som ikke er kjent i fagfeltet en kort innføring. I selve teksten har også
studentene på en klar måte forklart begrepene:
Produktet av eksponeringsnivå og eksponeringstid, blir ofte omtalt som støydose
(Løchstøer1996). Beregning av grenseverdi for støydose baserer seg på lydenergi. Det vil si når
lydnivået øker med 3 dB halveres eksponeringstiden. Eksempelvis hvis lydnivået økes fra 90dB
til 93 dB, betyr dette at oppholdstiden må halveres for at det ikke skal utgjøre noen forskjell i
støydosen.
Grenseverdier er utarbeidet i arbeidsmiljøloven, der støydosen ikke anbefales å overskride et
vist ekvivalentnivå (LP, Aeq T) . Eksempelvis er det anbefalt at ekvivalentnivået ikke skal
overskride 85 dB(A) for 8 timers arbeidsdag (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Forskrift
om støy på arbeidsplassen, 2006).
Som et supplement, er det også utarbeidet anbefalinger for grenseverdier ved maksimal
toppverdi (LP, Cpeak) . Dette fordi kortvarige impulslyder, som smell eller skudd fra våpen,
utgjør også spesielt stor hørselsskaderisiko.
4) Måling av lyd over en viss periode. P står for lydnivå, Aeq angir at ekvivalentnivå blir målt med A-veid filter, T angir
eksponeringstid. Se vedlegg 1, som omhandler Lydlære for mer detaljer.
5) Høyeste lydnivå i en måleperiode. P står for lydnivå, Cpeak angir at peaknivået er målt med C-veid filter. Se vedlegg 1,
som omhandler Lydlære for mer detaljer.

Forløpet innenfor en typisk spinningtime kanse slik ut:

Figur 4: Grafisk fremstilling av en typisk intervallspinningtime, samplet hvert 30 sekund i løpet av en
tidsperiode på førtifem minutter. X- aksen viser avstanden mellom ti samplingstall, tilsvarende fem
minutter. Y- aksen viser antall dB.

22
Lydnivåene de fant var som vist på figuren nedenfor.
Merk at nivåene er målt med ekvivalentnivå i et 45 minutts intervall og
hørselsskaderisikoen som vurderes er justert i forhold til dette etter energiprinsippet: 3 dB
økning i grenseverdiene for hver halvering av eksponeringstiden (se forrige rute).
Grenseverdiene for peaknivåer står imidlertid faste.

Konklusjonen i rapporten er:
Vi målte et gjennomsnittlig lydnivå i spinningsalene rund 81 dB(A), og Lcpeak under 120
dB(C). Resultatene viste at det gjennomsnittlige ekvivalentnivå for en time ligger ca 10dB
under anbefalte verdi for maksimal støybelastning Lp,Aeq1h, mens Lcpeak ligger ca 6 dB
under anbefalingene. Ut fra våre resultater kan vi derfor anse hørselsskaderisikoen som liten,
sett i sammenheng med varighet på en enkelt spinningtime. Risikoen kan imidlertid øke
avhengig av treningssenter. En eller annen form for lydovervåking bør kanskje vurderes for å
forebygge høyt lydnivå.
Selv om nivået ikke overskrider grenseverdiene, kan vi ikke utlukke at det er helt ufarlig for
hørselen. Dette begrunnes med at ørets følsomhet for sterke lydnivåer varierer fra person til
person. Mennesker opplever og tolererer høy lyd på forskjellig måte, spesielt ungdommer har
lettere for å tolerere høyere støynivåer enn eldre.
Lengre etterklangstid synes ikke å ha noe å si for lydnivåene, men utgir generelt et jevnere
lydnivå i spinningsalen. Samtidig blir romakustikken bedre i forhold til rommets bruk. Når
lydtrykknivået er lik hele rommet, vil deltakerne i salen oppleve like mye lyd fra alle retninger.
En slik tilretning gjør vanskelig å lokalisere, men egner seg godt til musikk. Spesielt under
trening oppfyller musikk en viktig funksjon.

Studentene som har gjennomført prosjektet er:
Heide Juliane Maria Draeger, Elise Liverød Hagen, Luqi Kvarv og Ingjerd Anita Skoglund
Arne Vik

23

24

25

26

Bare noen få ord om .....
• Lars Henrik Morsets (WinMLS) nye fartsvidunder, Tesla Roadster, har fått bred
dekning i Adresseavisen 15. juni under overskriften: Sportsracer uten en lyd. Det er
en fullelktrisk bil med maks rekkevidde på 340 km ved sparsom kjøring. Det har den
neppe hvis en bruker aksellerasjonspotensialet som er 0-100 på 3,9 sekund!
• At HMSene i større grad ansetter audiografer. Akershus har nettopp tilsatt, Sogn og
Fjordane har hatt audiografer til intervju og i Nordland utlyses det også stilling for
Audiopedagog/Audiograf https://www.nav.no/sbl/stillingssok/stillingsannonse.do?id=2348313
•

Fra NTAF Newsletter for noen år siden:
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