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NTAF 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 

 
 

Referat fra telefonstyremøte tirsdag 6. september 2011 
 
Tilstede: Arne V, Arne R, Jon, Ole , Kjell , Olav og Helge (ref).  
 

1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 7. juni (Helge) 
 

2. Status for EU11 (Olav) 
51 påmeldte pr d.d. Arne ornder med felles påmelding av NTAF-styret. 
15. september er deadline for endelig forhåndsbooking av hotellrom. Kurset har 
forhåndsbooka 300 rom. 

3. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org  (Arne) 
Neste NL kommer uke 39.  
Kjell kommer med en artikkel om hørselsmiljøet i Bergen. 
Ole: Reisebrev fra IERASG i Moskva 
 

4. Eventuelt  
Status økonomi (Arne R): 
Her er saldo på NTAF sine kontoar pr i dag:  
  
Sparekonto: kr 351 532 
Brukskonto: kr 95 337 
Til saman: kr 446 870 
  
Pr 01.01.11 var saldoane:  
Sparekonto: kr 421 532 
Brukskonto: kr 91 764 
Til saman: kr 513 296 
  
Det er hittil i 2011 altså eit negativt resultat på kr 66 426.  
(kommentar: innbetalt kursforskudd til kasse EU-11)  
 

NESTE STYREMØTE: 

Siden det blir kort tid i forkant av årsmøtet den 16. november blir det 
telefonstyremøte tirsdag den 15. kl 1500 
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IERASG    Moskva    26 – 30 juni 2011 
( International Evoked  Response Audiomerty Study Group sitt 22 møte) 
Ole Tvete 
 
Norge var godt representert med Einar L fra Tromsø, Georg T fra Arendal, Jon Ø fra 
Trondheim,  Ralf G og Ole T fra Oslo. Ingen svensker og dansker ( bortsett fra en 
representant fra en leverandør) var tilstede. Georg Jon og Ole startet reisen i Riga. Der 
besøkte vi Frigjøringsmuseet. Latvia er  ”frigitt” diverse ganger av tyskere og russere. Noe 
av det er så nær fortid at det er vår egen historie. Interessant besøk.  Riga har også sitt 
palass fra 50 tallet med ”Stalin” arkitektur som flere land i øst Europa. Tog turen fra Riga 
til Moskva tok 18 timer. To timer var grense passering med kontroll av alle papirer mellom 
Latvia og Russland.  
Selve møtet startet 27 06.  Norge var representert med to innlegg. Einar snakket om 
frekvens spesifisitet i de stimuli vi bruker til hjernestammeresponser. Et viktig poeng var at 
det er ikke nok med frekvens - spesifikke stimuli, når vi stimulerer med høye nivåer. I 
denne situasjonen vil store deler av basilarmembranen svinge og svar vil komme fra de 
gjenværende områder som helt eller delviss fungerer. 
Ralf snakket om hjernestammeresponser utløst fra elektrisk stimulering i cochlea med 
cochleaimplantat.  Det ble en diskusjon rundt funnene at svarene fra apikal (bass) del av 
cochlea var tydeligere enn svar fra basal ( diskant) del av cochlea. 

Begge var gode representanter for det teknisk 
audiologiske miljø i Norge. 
Av det øvrige programmet vil jeg nevne Guy 
Lightfoot ( dypt involvert i det Engelske 
hørsescreening programmet) som  diskuterte 
temaet: A spesification for ABR systems 
for post newborn hearing screening 
diagnostic testing. 
Han hadde sett på alle kommersielle utstyr 
og spesifisert styrker og mangler. 
Dokumentet skal offentliggjøres med navn 

på utstyr. De kunne se ut som Interacoustics nye utstyr kom bra ut av dette. 
 
C Lieberman 
hadde et 45 min 
invitert innlegg om: 
Primery 
degeneration of 
the cochlear 
nerve: ABR 
amplitudes reveal 
what ABR 
threesholds can 
hide. 
Konklusjonene fra 
C Liberman: 

Forts. Side 8  
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S Haumann  fra Hannover snakket om : Evaluation of hearing preservation in cochlear 
implantations with ASSR responses. 
I Hannover har de prøvd ”korte” implantater som skal brukes på de pasienter som har stabil 
hørsel i bassen og stort hørseltap / døv i diskanten.  
ASSR målingene like før implantatoperasjonen og like etter (i samme narkose) 
viste stort sett ingen forandringer.  
De forandringen de fant var postoperative forandringer etter at selve operasjonen var over. 
Fra Polen hadde en gruppe sett på VIVOSONIC  ABR system. Dette er det samme system 
som Kjell Rasmussen snakket om på  NTAF sitt møte på Rikshospitalet i 2010.  De hadde 
sammenlignet dette med et annet system.  
Konklusjonen er at det er mulig å finne korrekte  ABR terskler på våkne barn når man 
bruker klikk stimuli. Noen problemer i bassen med mer frekvens spesifikke stimuli.  ( 
samme som Einar hadde påpekt før).  
Det var stor aktivitet i området corticale responser og fem seksjoner var avsatt til dette. 
Liten aktivitet i OAE området med bare en kort seksjon. 
Av det utenomvitenskaplige programmet kan jeg nevne at Georg T og Jon Ø viste stor 
interesse for Russisk ortodokse kirker. Dette er bevist med bilde nedenfor. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

9

 

 
  



 

10

 
 



 

11

10th EFAS Congress i Warsawa 22. – 25. juni 2011 
 

Som ”National Voting Member” var undertegnede invitert (reise og opphold dekket) til 
10th EFAS Congress i Warsawa 22. – 25. juni 2011. Invitasjonen var et ledd i 
undertegningen av European Consensus Statement On Hearing Screening Of Pre-School 
And School-Age Children. 

Et forslag var utsendt og bearbeidet pr e-post på forhånd. Einar Laukli sendte i den 
forbindelse, i samarbeid med undertegnede, noen kommentarer til forslaget. Den endelige 
utgaven foreligger som vedlegg til denne orienteringen. Presentasjonen og lanseringen av 
konsensusdokumentet foregikk med pomp og prakt med alle underskriverne sittende i en 
stor sal langs et langt u-formet bord med hvert sitt nasjonalflagg. Endelig ble den polske 
helseministeren overrakt forslaget for implementering i EU, i forbindelse med at Polen i år 
overtar formannskapet i EU.  

Kongressen for øvrig var tettpakket med korte (10-15 min) innlegg i flere parallelle 
sesjoner som gikk etter sanntids stoppeklokke på presentasjonsskjermen! Selv keynote 
lectures varte ikke lenger enn 20 min.  

Posterutstillingen var noe uvanlig. Posterne ble presentert på et tjuetalls vertikalt monterte 
50” pekeskjermer, der en kunne velge hvilken poster en ville se. Ingen posterpresenterer 
var å se, og dermed gikk en også glipp av den verdifulle personlige kontakten som kan 
skapes ved posterpresentasjoner. 

Sponsorområdene var noe bortgjemt og selve leverandørutstillingen var anbrakt i et telt på 
utsiden av hotellet, riktignok med direkte forbindelse, men likevel helt i utkanten av der 
deltakerstrømmen gikk.  

Avslutningsvis, om selve kongressen, må det være lov å uttrykke, at jeg satt igjen med lite 
faglig utbytte og en litt ubehagelig følelse at show off var viktigere enn faglig innhold. 

Det ble også avholdt General Assembly (GA) i EFAS. I organisasjonen som hele tiden har 
vært dominert av ØNH leger har det framkommet en gryende misnøye med dette. ØNH-
dominansen har ikke bare preget det faglige innholdet på kongressene, men også de tiltak 
som EFAS har involvert seg i. Årets GA førte til en liten endring i dette forholdet da Jan 
Wouters, ingeniør fra Belgia, ble valgt inn som visepresident (automatisk opprykk til 
president ved neste GA) og Birger Kolmeier (dr.dr. med teknisk profil, men som vel neppe 
trenger nærmere presentasjon) som generalsekretær. 

Forøvrig hadde jeg og min bedre halvdel et utmerket opphold i Warsava. Et forlenget 
opphold til fram til mandag ettermiddag med leide topputsyrte bysykler gjorde oppholdet 
ekstra utbytterikt. Å sykle rundt i de breie gatene fra bydel til bydel var i seg selv en stor 
opplevelse. Å oppleve den Unescolistede gamlebyen, litt av polakkenes tragiske, men 
stolte historie og levekårskontrastene og sosiale og materielle forskjeller på nært hold var 
svært interessant. Det gjorde at vi alt i alt satt igjen med et fyldig inntrykk av byen, som ble 
fullstendig sønderbombet og rasert på slutten av den 2. verdenskrig, men som er 
gjenoppbygget og rekonstruert (gamlebyen) med et imponerende resultat. 

Arne Vik 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NTAF 
 
Det innkalles til Årsmøte i Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen onsdag 16. november 2011 kl 1900. 
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal meldes styret. 

Ellers vanlige årsmøtesaker: 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møteleder, referent og to underskrivere av årsmøtereferatet 
3. Virksomhetsberetning fra styret 
4. Rapport fra referansegrupper 
5. Regnskap 
6. Innkomne saker. 
7. Fastsetting av kontingenter. 
8. Valg. 
 

Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater 

NASU skal ha nytt møte 7. oktober og NTAF synes det er betimelig at organet tar fatt i den 
foreliggende høreapparatstandarden og utarbeider en strategi for det videre arbeidet. 
Dette notatet tar Ole Tvete, som er NTAFs representant med seg som saksframlegg: 
 
Status: 
Innkjøp av høreapparater er regulert gjennom NAVs prisforhandlingssystem. Det finnes 
imidlertid ingen sentral instans som påser at faglige og forvaltningsmessige forhold ved 
høreapparatformidlingsvirksomheten blir tilfredsstilt. Krav knyttet til utstyr og bemanning 
ved formidling av høreapparat har eksistert som et ”sovende” vedlegg til lov om 
folketrygd siden 1980-tallet.  

Manglende styring og krav til virksomheten har ført til en svært stor forskjell i faglig og 
utstyrsmessig nivå ved de steder som tilpasser høreapparater. Dette rammer 

 Brukere  
 Utdanningen av audiografer, som gjennom til sammen 16 ukers praksis søker å gi 

studentene et så likeverdig tilbud som mulig 

Det foreligger nå en norsk standard  NS-EN 15927 Tjenester tilknyttet formidling av 
høreapparater. Standarden definerer et kvalitetsnivå som bør være et minstekrav til steder 
hvor det tilpasses høreapparater. Standarden i seg selv har ingen konsekvenser for 
tjenestenivået så lenge den ikke er implementert i noe regelverk eller i noen form for 
frivillig sertifiseringsordning. 
 
Aktuelt: 
Det kan se ut som at fagfolk ”sitter på gjerdet” og venter på hva som skal skje. 
NTAF ønsker at NASU samlet skal være en proaktiv pådriver slik at sentrale myndigheter 
tar ansvar på høreapparatområdet og bl.a. sørger for at standarden  NS-EN 15927 blir 
implementert og tatt i bruk. 
Det er ønskelig at det utformes et arbeidsmål og legges opp en strategi og tidsplan for å nå 
dette målet 
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Anbefalte retningslinjer for HiST taleaudiometri 
Utkast 2, oppdatert 03.10.2011 (Kjell Grøndahl) 
Anbefalingene er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Jon Øygarden (HiST), Einar 
Laukli (UNN), Wenche Fredagsvik (St.Olavs), Georg Træland (Sørlandet Sykehus) og 
Kjell Grøndahl (Haukeland). 
Bakgrunn: HiST taleaudiometri har vært tilgjengelig en stund, men bruken har vært 
begrenset pga mangel på felles retningslinjer for bruken av den. Intensjonen er å gjøre det 
lettere å ta materialet i bruk, og å få en felles forståelse for hvordan det skal brukes på de 
vanligste pasientgruppene. Etter en runde med tilbakemeldinger skal det lages en en-sides 
kortversjon av bruksanvisningen for hver test. 
Videre har vi fått den europeiske standarden som på norsk heter NS-EN 15927:2010, 
“Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater”.  Noe av det viktigste i standarden er 
kravene til evaluering av høreapparattilpasningene, noe som kan gjøres vha REM-
målinger, spørreskjema og/eller tale-i-støy-tester. Tale-i-støy-test vil etter vårt syn kunne 
oppfylles ved å følge disse retningslinjene. I dette dokumentet går vi ikke nærmere inn på 
REM-målinger, men vi konstaterer at dette er den eneste målemetoden som kan anvendes 
på alle pasienter uavhengig av språklige og kognitive ferdigheter.  

1: Generelt: Kalibreringstone ligger på sporet foran hver gruppe av testlister. 
Denne bør sjekkes hver dag og hvis du har byttet avspillingsmedium. 
PTA er gjennomsnittet av rentoneterskler ved 500, 1000 og 2000 Hz. 
“Test i lydfelt” er i denne sammenhengen når talen presenteres ved hjelp av en høyttaler i 
et audiometrirom (Såkalt “Fritt felt” krever et ekkofritt rom). 

2: Diskriminasjonstest (enstavelsesord) 

 CD 1, spor 2 – 10 

 Startnivå: PTA + 25 dB 

 10 ord pr liste 

 Maks nivå 85 dB HL 

 Bruk 5 dB trinn, i hvert fall der kurven stiger bratt. 

 Bør oppnå 50%  forskjell mellom beste og dårligste måling (om mulig).  

Eksempler: Hvis en oppnår 100% går en ned til 50%. Hvis en oppnår maks 70% går 

en ned til ca 20%. Hvis en oppnår maks 50% eller dårligere går en ned til 0%. 

Ref. bruksanvisning side 23. 
Sporene er tilnærmet likeverdige, så en kan bruke hvilken rekkefølge en vil. 
Testen er anvendelig på mange pasientgrupper, og måler maksimal taleoppfattelse med 
enstavelsesord. Den er ikke beregnet som terskelmåling (lydnivå ved 50% oppfattelse), 
selv om en kan sammenlikne 50%-nivået med referansekurven og finne en terskel ut fra 
dette. Referanseterskelen for enstavelsesord ligger 6,5 dB høyere enn for tre-ords ytringer. 

3: Tallord 

 CD 2, spor 38 

 Startnivå: PTA + 5 dB 

 9 ord pr nivå 
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Foreslått prosedyre: Ved måling testes ni enheter av gangen, det vil si tre grupper med tre 
enstavelses tallord, og skåren beregnes av hvor mange av disse ni tallene som er oppfattet. 
Materialet er i utgangspunktet hentet fra Quist-Hanssens taleaudiometri, men er “renset” 
for noe bakgrunnsstøy digitalt. Testen kan brukes der det er behov for et enklere 
testmateriale enn enstavelsesord, for eksempel ved fremmedspråklige pasienter. Testen 
brukes også som test i lydfelt i forbindelse med utredning av yrkesskadeerstatning. Siden 
den da brukes som relativ måling med og uten høreapparat er ikke kalibrering av lydfeltet 
kritisk, men det anbefales å justere lydnivået til attenuator viser lydstyrken på ordene målt i 
dB(C) SPL. 

4: Terskelmåling (tre-ords ytringer) 
Valgfritt: Standard test eller hurtigtest 
Standard test: 

 CD 1, spor 15‐34 

 Startnivå: PTA + 15 dB 

 10 3‐ords ytringer presenteres på hvert nivå. Hvert ord telles, til sammen 30 ord. 

 Finn punkter fra ca 20% til ca 80% 

 5 dB trinn 

Hurtigtest: 
 CD 1, spor 36‐40 

 Startnivå: PTA + 25 dB 

 30 ord pr liste (en bruker kun 1 liste). Attenuator står fast på startnivå, ordene i 

testen blir gradvis svakere. 

 Tell antall riktige ord og legg inn i formel, eventuelt tabell side 38. 

 Resultatet er terskel i dB HL. I taleaudiogrammet får en bare ett punkt, altså der 

kurven krysser 50%‐linjen. 

Denne testen måler det samme som tostavelsesordene har blitt brukt til før, men utvalget av 
ord er bedre i samsvar med norsk slik det brukes i dag. Hurtigtesten sparer tid, men har den 
svakheten at maskering er vanskelig siden ordene i en liste endrer nivå underveis. Inntil 
videre anbefales det at en bruker standard test dersom en forventer at kontralateral 
maskering er nødvendig. En må også ha listen foran seg på papir eller skjerm, siden ordene 
også blir svakere i monitor. 

5: Tale i støy (tre-ords ytringer) 
Dette krever et to-kanals audiometer. Bruk støyen som er spilt inn på talematerialet, ikke 
standard talestøy fra audiometeret. Signalene må rutes riktig til hodetelefoner evt 
høyttaler(e). Det anbefales at innstillingene lagres som et fast oppsett på audiometeret, og 
vi henviser til fabrikantenes anvisninger for dette. 
Arbeidsgruppen har vurdert fem-ords setninger og tre-ords ytringer som mulige materialer 
for tale-i-støy-test. Fem-ord har fordelen at høreapparatet får bedre tid på seg til å stille seg 
inn i Tale-modus, samt at terskelbestemmelsen blir litt mer nøyaktig. Ulempen er at det  
 

Forts. s. 21 
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stiller større krav til hukommelsen, og særlig med bakgrunnsstøy kan dette bli vanskelig 
for en del aktuelle pasientgrupper. Vi har derfor konkludert med at tre-ord er best til dette 
formålet. 
Det er mulig å bruke hurtigtest. Se punkt 4 for begrensninger med hensyn til maskering og 
monitor. 
For å si at to målinger gir signifikant forskjellig resultat må forskjellen ved hurtigtest være 
minst 5 dB og ved standard test minst 4 dB 
Fast støynivå skal normalt være 45 dB HL i hodetelefoner og 65 dB SPL i lydfelt. 
(Tilsvarer omtrent vanlig talenivå). Ved store hørseltap må en ta følgende hensyn:  

‐ Støyen skal være hørbar for pasienten, ellers vil høreterskelen og ikke støyen 

begrense oppfattelsen. Øk støynivået til pasienten hører det. 

‐ Talesignal skal ikke bli ubehagelig sterkt. Hvis en må opp i ubehagelige nivåer for at 

pasienten skal høre talen over støyen må testen avbrytes. Hvis dette skjer når 

pasienten ikke har høreapparat på, kan det likevel hende at testen kan gjøres med 

høreapparat. 

5a: Tale-i-støy i lydfelt. 

Testen kan brukes til å evaluere høreapparattilpasninger ved å sammenlikne resultater med 
og uten høreapparat, eller med ulike apparater. Vanligvis vil dette være en binaural test, 
men en kan også blokkere et av ørene dersom det er ønskelig. 
Minimumskrav er én høyttaler der både tale og støy presenteres samtidig. Rommet må ikke 
være for trangt, da dette gir stor variasjon i resultatene (ref. standard NS-EN 8253-2). Det 
vil si at en ikke kan bruke en liten “lydboks” til dette. 
Tale og støy skal være kalibrert med lydtrykkmåler slik at attenuator viser lydtrykket målt i 
dB(C).  Dette kan gjøres ved at spor 39 på CD 2 justeres til samme lydtrykknivå (Sound 
Pressure Level, SPL) som attenuatorsettingen.  Det vil si at på taleaudiogrammet bør det 
være tilgjengelig både HL-skala og SPL-skala. . Til daglig sjekk brukes kalibreringstone 
som vanlig. 
Arbeidsgruppen har konkludert med at et oppsett med én høyttaler er tilstrekkelig i forhold 
til å oppfylle kravene i standarden. Flere høyttalere er selvfølgelig også mulig å bruke, og 
forskjellene i taleoppfattelse kan da bli større, særlig ved bruk av retningsmikrofoner. 
Valgfritt: Standard test eller hurtigtest 
Standard test kan gjøres med fast støynivå eller fast talenivå. Vi anbefaler fast støynivå 
siden hurtigtestene også bruker dette, men fast talenivå er også greit hvis en foretrekker 
dette. 
 
Standard test: 

 Start uten høreapparat (eventuelt apparat type 1) 

 CD 1, spor 15‐34 

 10 3‐ords ytringer presenteres på hvert nivå 

 Start med et talenivå som er godt hørbart over støyen.  

 Finn punkter fra ca 20% til ca 80% og marker punktet der kurven krysser 50%. 

Signal/støy‐forholdet er differansen i dB mellom dette talenivået og det faste 

støynivået. 

 5 dB trinn 
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 Gjenta med høreapparat (eventuelt apparat type 2) 

 Resultatet av hele testen er endringen i signal/støy‐forhold. 

Hurtigtest: 
 Start uten høreapparat (eventuelt apparat type 1) 

 CD 1, spor 36‐40 

 Start med et talenivå som er godt hørbart over støyen.  

 30 ord pr liste (en bruker kun 1 liste). Attenuator står fast på startnivå, ordene i 

testen blir gradvis svakere. 

 Tell antall riktige ord og legg inn i formel. Trekk fra støynivået. Dette gir signal/støy‐

forholdet i dB. 

 Gjenta med høreapparat (eventuelt apparat type 2) 

 Resultatet av hele testen er endringen i signal/støy‐forhold. 

5b: Tale-i-støy i hodetelefoner 

Brukes omtrent som i lydfelt, men tester hvert øre for seg. Det er ikke mulig å teste med 
høreapparat. Tale og støy rutes til samme hodetelefon. 
Også her brukes normalt 45 dB HL fast støynivå. 
Tale og støy skal være kalibrert med hodetelefon på coupler til 20 dB over attenuator. Dvs 
at ved attenuator 45 dB HL skal en måle 65 dB(C) i coupler. Til daglig sjekk brukes 
kalibreringstone som vanlig (ref manual s. 73) 
Valgfritt: Standard test eller hurtigtest 

6: Barnelister 
Dette er Rikshospitalets barnelister, som er et utvalg enstavelsesord der de vanskeligste 
ordene er fjernet. Dermed kan en bruke disse listene på yngre barn (ned til ca 4 år, 
avhengig av språklige ferdigheter). Brukes som vanlige enstavelsesord, se punkt 2 for 
detaljer. 

 CD 1, spor 11‐13 

7: Andre tester 
5-ords setninger (eventuelt med støy og flere høyttalere) vil være en god test f.eks for å 
avdekke små forskjeller mellom ulike høreapparater eller signalbehandlingsmetoder. Vi 
har ikke tatt den med i de anbefalte “standard-testene”, men den vil være aktuell i 
forskningsprosjekter og liknende. Slike tester kan også være aktuelle i utredning av 
auditive prosesseringsvansker (APD). 
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Bare noen få ord om at: 
 Det har vært NAS årsmøte med miniseminar på Svalbard. Redaktøren, som også er 

NTAFs representant i NAS kommer tilbake med reisebrev i neste nummer. 

 Det skal i neste nummer også bli plass til en presentasjon av det teknisk audiologiske 
miljøet ved høresentralen på Haukeland. Vi håper de sender stafettpinne til et annet 
miljø 

 Årets møte på Gardermoen gjerne tar imot flere frie foredrag. Til nå har bare et par 
tre meldt seg. Noen som vil utfordre noen? 

 GEMINI juni 2011 forteller om hørsel med rekeskall - at genterapi kan erstatte 
implantater hos døve. Medisinen fraktes inn i øret med stoff fra skalldyr 
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