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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

Telefonstyremøte 7. juni 2011  1400-1430 
Til stede: Arne Vik, Jon Øygarden, Ole Tvete, Arne Rødvik, Olav Kvaløy,  
Kjell Grøndahl (referent). Forfall: Helge Abrahamsen. 

1. Gjennomgang av referatet fra styremøte i Uppsala 24.3. (Kjell for Helge) 
Kommentar til sak 2 fra 24/3 (Reisestøtte standardiseringsmøte): NEK skulle dekke 11 
000,- Arne R. sender faktura.  
Kommentar til sak 9: Riktige navn er Jon Øygarden og Ole Tvete.   

2. Styresaker innkommet pr E-post og delvis behandlet (Arne) 
Reisestøtte IERASG Ole Tvete (e-post 24.3.) 
Reisestøtte IERASG Georg Træland (e-post 7.4.) 
(de har vel ikke fått ordentlig tilbakemelding)  

Ole Tvete har fått dekket reise til IERASG fra jobben. Søknad om reisestøtte fra NTAF 
trekkes derfor tilbake. Ole sender ny søknad om en annen konferanse. 
Det er en feil i søknaden fra Jon Øygarden og Georg Træland. Pga feil i summering blir 
beløpet større enn oppgitt. 
Vedtak: Georg Træland og Jon Øygarden innvilges kr 9000,- hver i reisestøtte. 

3. Nytt innmeldingsskjema (Arne R.) 
Tidl. utsendt e-post 1.6.  
Arne: Det bør være mest mulig lik header og layout i de to skjemaene. 
Telefax er nå en nærmest arkaisk kontorrekvisitt, og faxnummer erstattes derfor med 
mobilnummer. 
Over signatur nederst skal det stå "For NTAF's styre". 
Skjema oppbevares hos kasserer.  

4. Invitasjon til DTAS årsmøte og kursus i Vejlefjord (Alle) 
Tidligere utsendt av Jon Ø. 6. juni.  Hvem reiser?  

Vedtak: Arne Rødvik og Jon Øygarden reiser som representanter for NTAF og får dekket 
reiseutgiftene.   

5. Status for EU11 (Olav) 
Sist møte i arrangørkomitéen var 20 mai. 
Styremedlemmer må defineres i mail til arrangør, sammen med hvilke dager vi skal være 
med. 
Utgifter for styremedlemmer dekkes av foreningen så langt dette ikke dekkes av kurset 
(foredragsholdere). 
Link til kursets hjemmeside legges ut på n-t-a-f.org og i Newsletter. 
Arne Vik sender informasjon til STAF og DTAS. 
Om programmet: Middag onsdag kl 21. Fra 17 til 21 har vi årsmøte og frie foredrag. 
Einar Laukli er toastmaster. 
Det blir mulighet for postere. Vi regner med 6 fra HiST. Ønsker abstract til kurshefte, frist 
1. oktober.  

6. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne/Oddbjørn) 
Støttemedlemmer, oversikt – profilering NL-WWW?   
Newsletter kommer uke 24.  

 
Eventuelt  
 Ingen saker under eventuelt
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EU-11 - Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen  
Etterutdanningskurs for Audiografer, Audiopedagoger og Ingeniører 
http://www.ksci.no/a/pEvent.cfm?id=21  
 
 
 
 
 

Så langt er det ikke så mye opplysninger som foreligger om EU-11 på Gardermoen. 
Riktignok har kurset en hjemmeside ”hostet” av kongressbyrået, som angitt ovenfor, men 
programmet som finnes der er relativt lite informativt. Takket være vår mann i komiteen, 
Olav Kvaløy, er vi i stand til å gi litt utfyllende opplysninger. 

Det som er klart er at kurset foregår torsdag 17. – fredag 18. november. I tillegg har 
NTAFs styre vedtatt å avholde årsmøte kvelden før kurset starter, og i forbindelse med det 
invitere foreningens medlemmer og eventuelt andre interesserte til frie foredrag fra kl 
1700. Det skulle gi folk anledning til ikke å måtte ta hele onsdagen fri for å være med på 
kurs, samtidig som vi tilfredsstiller litt av kritikken mot kursprogrammet, nemlig at det 
ikke var invitert til frie foredrag. 

Hovedforedragsholder er Carol Fletcher, en dame som har syslet med langt mer enn hørsel 
og hjerne. Bl.a. har hun vært en av foregangspersonene på området lydutjevningsanlegg i 
USA og er medforfatter på den læreboken som audiografutdanningen bruker: 
Amplification: Applications to Speech Perception and Classroom Acoustics. Et par andre 
område som hun har arbeidet mye med og som kanskje er mer nærliggende til kurstes 
tema: ”hørsel og hjernen”, er APD (Auditory Processing Disorders) og AVT (Auditory 
Verbal Training). Disse områdene går vi ut fra at hun vil ta med seg på Gardermoen. 

Et annet spennende innslag står bare anført som ” Helge Rask-Andersen” på webutgaven 
av programmet. Her skjuler det seg redegjørelse av oppsiktsvekkende forskning fra 
universitetet i Uppsala vedr regenerering av celler. Vi som deltok på STAF, var så heldige 
å få oppleve denne presentasjonen, og nå har Helge R-A sagt seg villig til å komme til 
Gardermoen. Se for øvrig omtale i forrige nr. av NL fra STAFmøtet i Uppsala, første 
foredrag: Tillväxt av hörselneuron – konsekvenser för implantat. (Apropos fremragende og 
banebrytende svensk forskning: Hvem av de som var til stede og overvar Åke Flocks 
demonstrasjon av aktive hørselsceller på Hell, tidlig på nittitallet, kan vel glemme det?) 

Vi har forsøkt å legge litt mer ”kjøtt på beinet” og satt inn en del utfyllende opplysninger i 
tillegg til det som dere finner på web siden. 

 

PROGRAMMET FOR EU-11 FINNER DU PÅ SIDE 8 

Men…. Husk å melde frie foredrag til styret, jo før jo heller!! 
 

 

Fra websiden: Tema for dagene vil være ”hørsel og hjernen”.Vi vil i år gjøre en ny vri på 
programmet og ha en hovedforeleser på torsdagen. Denne dagen er satt av til Carol Flexer. 
Vi er veldig glade for å få henne til Norge, etter å ha hørt mye positivt fra folk som allerede har 
fått oppleve henne ”live”. For mer informasjon om Flexer, se hjemmesiden www.carolflexer.com



 

5



 

6

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scanditest Norge AS , Tlf: 33 05 34 50 , www.scanditest.no eller  www.bksv.com 

Neste generasjons lydmåler fra Brüel & Kjær
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Foreløpig program EU-11 Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen  
(16.) – 17. – 18. November 2011  
 
Onsdag 16. nov (Bare for NTAF) 

17.00 – l 9.00 Frie foredrag 
19.00 – 20.00  NTAF årsmøte 
21.00   Middag 
 
Torsdag 17.nov 

08.00 – 10.00  Registrering 
10.00 – 11.00  ”Auditory Brain Development:  

The Key to Listening, Language and Literacy” 
Carol Flexer, Distiguished Professor Emeritus 

 The University of Acron and North East Ohio 
11.00 – 11.30  Kaffepause/utstilling| 
11.30 – 13.00  Carol Flexer forts. 
13.00 – 14.00  Lunsj /utstilling 
14.00 – 15.00  Carol Flexer forts. 
15.00 – 15.30  Kaffepause/utstilling 
15.30 – 17.00  Carol Flexer forts. 
 
Fredag 18.nov 

09.00 – 10.00  ”Tillväxt av hörselneuron”  
Helge Rask-Andersen, Professor 
Dept of Otolaryngology, Section for Otosurgery,  
Uppsala University Hospital 

10.00 – 10.30  Kaffepause/utstilling/utsjekk 
10.30 – 11.30  ”Skademekanismer i øret og medikamentell behandling”  

Anders Fridberger, Associate Professor 
Karolinska Institutet 

11.30 – 12.30  Lunsj/utstillere/utsjekk 
12.30 – 13.30  ”Faktorer som påvirker høreapparatbruk hos eldre” 

Anne M. Frank og Jorunn Solheim 
13.30 – 14.00  kaffepause/utstilling 
14.00 – 15.00  ”Hvordan møter vi pasienter?”  

Dr. Siri Steine 

15:00 - Avslutning/oppsummering 
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Rapport fra møter i IEC og ISO mars/april 2011 
Einar Laukli 
 
 
IEC/TC 29 Electroacoustics 
Møtene ble avholdt i perioden 28.3 -1.4.11 i London. 
Deltakere fra Norge: 
Ole-Herman Bjor, Norsonic AS 
Einar Laukli, Universitetet i Tromsø 
 
WG 10 ”Audiometric equipment” (Convenor: Einar Laukli) 
Innkomne kommentarer til CDV 60645-1 ble gjennomgått og ut fra mine egne forslag til 
endringer skal jeg sende en FDIS til sekretariatet innen utgangen av april i år. Da er det 
siste runde før publisering av denne reviderte rentoneaudiometer-standarden. 
 
Taleaudiometer-standarden 60645-2 er blitt forsinket da prosjekt-leder døde sist høst. Jeg 
har overtatt ansvaret foreløpig og har laget utkast til endringer av foreliggende 1CD. Vi 
rakk ikke å diskutere disse kommentarene, og ny prosjekt-leder ble valgt for å videreføre 
arbeidet. Det er mange svakheter med det eksisterende dokumentet, og det er sannsynlig at 
en i neste runde vil inkorporere del 2 i del 1, men da ved neste revisjonsmulighet om 5 år. 
 
WG 10 fikk på siste møte i Tokyo forespørsel 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). 
Det ble en av de øvrige dager denne uken arrangert et ad-hoc møte mellom WG 10 og 13 
og det ble der bestemt at en også skulle se på revisjon av ISO 12124 som angår samme sak 
men på metodesiden. Det blir da opprettet en MT-gruppe under ansvar av WG 13. 
Convenor blir Bill Cole fra USA som har arbeidet med tilsvarende revisjon av ANSI-
standard. 
 
WG 13 ”Hearing aids” (Convenor: Gert Ravn, TAL/Delta) 
Her arbeides det nå med et nytt dokument i sikkerhets-serien 60601. Det nye dokumentet 
skal hete ’Hearing instruments and hearing instrument systems – General requirements for 
basic safety and essential performance’. Basert på en 2CD blir det nå utarbeidet en CDV. 
 
EMC-dokumentet 60118-13 skal revideres med tanke på en harmonisering med 60601 
(Medical safety) samtidig som andre signaler enn mobiltelefoni skal behandles. 
 
Det nye måledokumentet 60118-15 der talesignal brukes som lydkilde nærmer seg nå en 
sluttføring, og kommentarer til CDV ble gjennomgått med tanke på presentasjon av FDIS, 
altså snart klar for publisering. Dette er en avansert standard som kanskje mange vil få 
problemer med å bruke. Mest for forskning og kanskje produsentene. 
 
Så skal basisdokumentet 60118-0 revideres og slås sammen med del 1, -2 og -6 på 
bakgrunn av målemetode i del 7. 
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WG 21 ”Head and ear simulators” (Convenor Utz Richter, PTB) 
Her skal i hovedsak gjennomføres en redaksjonell revisjon av 60318-3 (6 cc kopler). Det 
skal tilføres usikkerhets- og toleranse-verdier. Ellers blir det ikke store endringer. 
 
Det arbeides med en såkalt ’Generic Head and Torso’ som skal forsøke å binde sammen de 
tre kunstige manekinene som finnes (B&K, Kemar, Head Acoustics). Heri ligger et rel 
stort problem da B&K og GRAS (Kemar) er en smule på kollisjonskurs og motarbeider 
hverandre ganske aktivt. Dokumentet foreligger som WD men skal revideres som sådant 
og vil få nummer 60318-Y. 
 
Et siste prosjekt gjelder en nr. X i samme serie. Den skal hete ’Guide to the intended use of 
ear simulators’, et meget interessant og aktuelt dokument utarbeidet av NPL i England. 
Basert på første utkast (1WD) skal det presenteres en 2 WD. 
 
En mulig fremtidig baby kopler ble videre diskutert og GRAS har faktisk laget en 
prototype på en kopler til en 3 mnd. unge, da basert på gjennomsnittlige dimensjoner ved 
denne alder. 
 
 
ISO/TC 43 Acoustics 
Møtene ble avholdt i London i perioden 4.-8.4.11. 
Deltakere fra Norge: 
Bo Engdahl, Folkehelsa 
Truls Gjestland, Sintef 
Olav Kvaløy, Sintef 
Truls Berge, Sintef 
Tønnes Ognedal, Sinus AS 
Einar Laukli, Universitetet i Tromsø 
 
WG 1 ”Threshold of hearing” (Convenor: Einar Laukli) 
Denne arbeidsgruppen har påtatt seg mange prosjekter, de fleste revisjoner av eksisterende 
standarder. Vi kom imidlertid gjennom alle postene og har kanskje en bedre situasjon 
fremover. 
 
8253-2 (lydfelt) ble publisert høsten 2009 og del 1 i samme serie (rentone) utkom sist høst. 
8253-3 (tale) forelå på DIS-nivå og det var innkommet mange kommentarer som ble 
gjennomgått. En FDIS vil bli klar innen utgangen av april så kanskje den reviderte del 3 vil 
utkomme i år. Annex F, G og H som tidligere i revisjonen ble plassert her skal trekkes ut 
av dette dokumentet og kan bli et nytt dokument i 389-serien. 
 
Et annen dokument på DIS-nivå gjelder 28961 som beskriver den statistiske fordeling 
rundt fritt felt høreterskel (ISO 226 og 389-7). Her skal kommentarer til DIS ses på av 
medlemmene i WG 1 og så blir det klart for en FDIS, sannsynligvis i løpet av våren. 
 
ISO 1999 (occupational noise exposure) er tidligere presentert som 2CD og en del 
kommentarer ble gjennomgått. Dokumentet skal løftes til DIS som da skal ut på ny runde. 
 

Forts. s. 17  
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Så har vi en del fremtidige prosjekter: 
 
226 og 389-7 skal igjen revideres men kun men noen mindre justeringer som 
prosjektlederne fra Japan har påpekt. Dette arbeidet er påbegynt men prosjektlederne fra 
Japan kunne av forståelige grunner ikke delta på møtet denne gang. 
 
389-1 skal også revideres med nye laboratoriemålinger som skal gi differanser mellom 
målinger av supraaurale telefoner på simulatorer og koplere (hhv. IEC 60318-1 og -3). 
 
ISO 389-2 og -4 har fått noen få kommentarer fra USA men vil bli videreført uten 
endringer. De er imidlertid 17 år gamle og bør nok tas opp til vurdering ved neste 
mulighet. 
Del 3 i samme serien (RETFL for benledere) har fått flere kommentarer og skal løftes til 
aktivt nivå. Her kan det være flere spørsmål: utvidelse av frekvensområdet oppover, andre 
benledere, andre koplere. 
 
Til slutt kan nevnes at ISO 7029 (alderskorreksjoner) skal revideres med innføring av nye 
data. Heller ikke her har de japanske prosjekt-folkene kommet videre og en første WD skal 
presenteres til neste møte. Her vil alder utvides til 80 år og det vil presenteres data utover 8 
kHz. 
 
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 kommet til en 2CD og skulle klargjøres for DIS. Imidlertid ble det en 
opphisset debatt omkring de to konkurrerende metodene, den nye fra Moore & Glasberg og 
den gamle til Zwicker. Zwickers metode skulle i nåværende utgave være en informativ 
annex men ble på møtet stemt ut, noe tyskerne tydelig ga uttrykk for var en overkjørsel av 
mindretallet. Hva som kommer ut av dette er ikke helt klart da debatten fortsatte i plenum-
møtet til slutt. 
 
Del 2 (tidsvarierende signal) henger noe etter og ble ikke behandlet. Heller ikke nå 
foreligger noen WD.  
Det ble for øvrig en av dagene arrangert en workshop omkring emnet. 
 
2011-04-12 
Einar Laukli 
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Høring:  "Rapport om formidling av høreapparat og tinnitusmaskerere 
- Oppfølging av samarbeidsavtale om formidling av høreapparat og 
høretekniske hjelpemidler" 
 
Høringen angir bl.a. følgende bakgrunn: 

 Oppfølging av rapporten "Å høre og bli hørt" (Sosial- og helsedirektoratet 2007) 
 Samarbeidsavtale mellom de fire RHF (Regionale helseforetak) og NAV, 2009 
 Riksrevisjonen i flere år har omtalt svakheter i formidling av høreapparater, med 

særlig vekt på manglende kontroll både ved tildeling, lagerhold og reparasjoner av 
høreapparat. 

Fra fagsjefene i de fire RHFene og AVD (Arbeids- og velferdsdirektoratet) ble det i juni 
2010 nedsatt en arbeidsgruppe med følgende mandat: 

1. Utarbeide forslag til rutiner for rekvisisjon og refusjon av høreapparater som ivaretar 
partenes behov, samtidig som det gir NAV økonomikontroll.  
Forslaget skal også ivareta håndtering av brukers eventuelle egenandel. 

2. Utarbeide forslag til løsninger/modeller/rutiner for utprøvingslager ved 
hørselssentraler og avtalespesialister, som sikrer brukerne gode og likeverdige 
muligheter for utprøving av apparater og som sikrer god økonomikontroll for NAV 
som betaler. Herunder skal det defineres krav til hva som er et tilstrekkelig og 
hensiktsmessig utprøvingslager på hørselssentralen og hos avtalespesialisten. 

3. Utarbeide forslag til løsninger/rutiner for reparasjon og service som sikrer kvalitet og 
økonomikontroll.  

4. Identifisere partenes behov for nødvendig informasjon og utarbeide forslag til 
system/modell og rutiner for registrering av høreapparat, som innenfor dagens 
muligheter tilfredsstiller partenes behov for informasjon og som bidrar til et enhetlig 
system for lager og logistikk. 

Deltagere i arbeidsgruppa 

Gjennom oppnevningen skulle arbeidsgruppa settes sammen slik at den var faglig og 
geografisk representativ og hadde tilstrekkelig kompetanse til å kunne løse oppdraget. 

Medlemmer: 
 Hans Kristian Røkenes (leder) avdelingssjef ØNH-avdelingen, Vestre Viken HF, 

Helse Sør-Øst. 
 Georg Træland, audiofysiker, Sørlandet Sykehus HF, Helse Sør-Øst. 
 Siri Wennberg, audiograf, St. Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge. 
 Asgaut Warland, ØNH-spesialist, Helse Bergen HF, Helse Vest. 
 Nils Egge, ØNH-spesialist, avtalespesialist, Praktiserende spesialisters landsforening 

(PSL) . 
 Morten Kolaas, førstekonsulent, NAV Forvaltning, Trondheim . 
 Terje Otto Elvedal, rådgiver, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. 

Observatører og sekretærer: 
 Nina Fredriksen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
 Martha Østbye, seksjonsleder Helse Sør-Øst RHF. 

Forts. s. 21 
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Arbeidsgruppas rapport er nå sendt ut på høring bl.a. til NATF. Siden en av NTAFs 
sentrale medlemmer på dette området, Georg Træland, har sittet i arbeidsgruppa (ikke som 
representant for NTAF) og NTAFs medlemmer har andre høringskanaler å benytte seg av, 
velger vi å ta inn høringen som orienteringsstoff. Selve høringsbrevet og rapporten vil 
ligge på våre medlemssider. Her gjengir vi bare høringsbrevets oppsummering av 
forslagene. 
 
1) Utfordringer ift. informasjon og registrering. 
Forslagene går bl.a. ut på at en hørselssentral i hvert helseforetak får det koordinerende 
ansvar for spesialisthelsetjenestens del av hørselsomsorgen innen sitt opptaksområde. I 
samsvar med ny Helse- og omsorgsplan innebærer det koordinerende ansvaret også 
tjenester som ytes av avtalespesialister med avtale med regionalt helseforetak om 
høreapparatformidling. Det koordinerende ansvaret innebærer bl.a. å sikre god 
samhandling og informasjonsutveksling med NAV, kommuner og brukerorganisasjoner. 
Oppgaver vil bl.a. være å holde oversikt over behov, forbruk, kapasitet samt følge opp 
kvalitet, og sikre systemet for informasjon til og opplæring av pasienter og pårørende. Det 
foreslås videre at det avtalefestes mellom regionale helseforetak og avtalespesialister at 
avtalespesialistene skal bidra til koordinering og faglig samarbeid. 
 
2) Utfordringer ift. lagerhold. 
Forslag går bl.a. ut på at leverandører av høreapparat forpliktes gjennom avtale til å holde 
utprøvingslager ved den koordinerende hørselssentralen som igjen har fjernlager hos 
avtalespesialistene i sitt område. Ordningen muliggjør forenkling av søknadsrutiner og at 
det blir like rutiner ved søknader om høreapparat fra avtalespesialister og 
hørselssentralene. Dessuten gir løsningen mulighet for at NAV sitt økonomireglement kan 
oppfylles ved at vedtak er fattet før utbetaling skjer. 
 
3) Utfordringer ift. søknad om høreapparat samt brukers egenbetaling. 
Forslag går bl.a. på at ordningen med forhåndsgaranti fra NAV avvikles, at regelverket 
gjøres likt for avtalespesialister og hørselssentraler og at NAV legger til rette for at 
formidler kan få nødvendig informasjon om tidligere tildelt apparat før 
formidlingsprosessen starter. Det ligger til grunn at høreapparatformidler tar i bruk 
CEN/NS-EN 15927 standard for å vurdere brukers nytte av høreapparat. 
 
4) Utfordringer ift. system for reparasjon og service. 
Forslag går bl.a. ut på at bruker som hovedregel skal sende / levere høreapparat til 
formidler ved behov for reparasjon/ service. Formidler vurderer behovet, utfører service/ 
enklere reparasjoner og sender apparatet videre til leverandør v/behov. Det er forslag til 
rutiner for fakturabehandling og refusjon. Den koordinerende hørselssentralen har ansvaret 
for å ha oversikt over reparasjonsstatistikk, som bla. kan formidles til NAV v / behov. 
 
Hele rapporten og høringsbrevet legges ut på NTAFs medlemssider 
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Nå er den her: Den 8. store forbrukerundersøkelsen fra Kochkin [kosjkin] 
MarkeTrak VIII: 25-Year Trends in the Hearing Health Market 
 
En liten smakebit. Alt finner du på: http://www. hearingreview. com/issues/articles/2009-10_01.asp 
by Sergei Kochkin, PhD 
 
Over the last generation, the hearing loss population grew at the rate of 160% of US population 
growth. Hearing aid market penetration continues to increase slowly (now 1 in 4 people with 
hearing loss) as do binaural fittings (8 out of 10). However, less than 1 in 10 people with mild 
hearing loss use amplification, and 4 in 10 people with moderate-to-severe hearing loss use 
amplification for their hearing loss. These and other findings are part of the most complete 
compilation yet of MarkeTrak consumer demographics and trends. 
 
This is the first segment of a multi-part publication that will cover significant trends and issues in the 
hearing loss population. Since 1989, Knowles Electronics has conducted six MarkeTrak surveys of the 
US hearing loss population following the landmark 1984 Hearing Industries Association (HIA) study. 
Starting in 2004, the MarkeTrak national study was conducted and published by the Better Hearing 
Institute (BHI) through the continued generosity and sponsorship of Knowles Electronics as a public 
service to the hearing care industry. 
 
As in the past, the goal of this survey is to report relevant trends and report on new topics that contribute 
to our knowledge of the hearing aid owner population, as well as the sizeable population of people with 
admitted hearing loss who have chosen not to adopt amplification for their hearing loss. This publication 
covers 25-year trends in the hearing-impaired population including: 
 

 Hearing loss prevalence, 
 Hearing aid adoption rates, 
 Hearing loss screenings during a physical exam, 
 Distribution of hearing aids, 
 Hearing loss characteristics of hearing aid owners and non-adopters, 
 New hearing aid adopters, and 
 Demography of hearing aid owners and non-adopters. 

 
Two key changes to the trending publication are: 1) overall customer satisfaction trends have been 
removed from this report; and 2) comparisons of hearing loss characteristics of hearing aid owners and 
non-owners have been moved from the traditional survey of non-adopters to this trend and demography 
publication (see ''More on Trak” for future MarkeTrak VIII publications at the bottom of the page). 
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