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STØTTE
MEDLEMMER
Norsk Teknisk Audiologisk Forening takker for
det økonomiske bidraget som støttemedlemmene
har gitt til driften av foreningen.

AuditData AS

MEDISAN AS

AuditBase databasesystem for Noah
Audiometriutstyr
Tilpasningsutstyr for høreapparater

Høreapparater
CI -Baha
Tekniske hjelpemidler
Audiometri

Comfort Audio AS
Tekniske hjelpemidler

OTICON AS

COMMidt

Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Telefonløsninger
Kommunikasjon og samtale

PHONAK AS

GEWA AS
Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

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

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

SIEMENS
HØREAPPARATER AS
Høreapparater

VESTFOLD AUDIO AS
Hørselstekniske hjelpemidler
Varsling hjem og arbeid
Stemmeforsterkere
Samtaleforsterkere
Lydanlegg/skoleanlegg
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Referat fra telefonstyremøte tirsdag 12. juni 2012
Tilstede: Arne V, Arne R, Jon, Ole, Kjell (referent), Olav. Forfall: Helge.
1. Gjennomgang av referatet fra styremøte 07.03.12
Til sak 2: Marit blir med i komitéen for EU-13.
2. Saker behandlet pr. epost siden sist.
Olav har vært vår utsending på styremøte i EFAS.
Berit Jensen har trukket en søknad om reisestøtte.
Ole Tvete har fått innvilget reisestøtte til NHS Como
3. Ny dato for etterutdanningskurs (Arne V)
5.-6. november kolliderer med NHAT møte i Göteborgområdet (Nordisk
Høreapparat-Teknikermøte).
Ny NTAF dato settes til 12.-14. november.
4. Retningslinjer for reisestøtte - revisjon? – Forslag til Årsmøtet (Arne R)
a. Ta bort «Årlig konferanse». Vedtatt, dette punktet går ut.
b. Dokumentasjonskrav. Vedtak: Det skal foreligge erklæring fra søker om at
andre instanser er søkt.
c. Forskjell på reiser på foreningens vegne og kursreiser? Vedtak: Når en reiser
på foreningens vegne følges statens satser. Kasserer utarbeider et forslag til
formulering når det gjelder kursreiser. Denne bør på en eller annen måte
inneholde begrepet «nøkternhet».
d. Retningslinjer for forskudd + + +. Dette er vedtatt tidligere.
5. Representasjon på NAS årsmøte og deltakelse på BarNAS
(http://www.barnas2012.se/)

Vedtak: Arne Vik stiller som NTAFs representant.
6. Invitasjon til HLFs landsmøte i Bergen
Kjell stiller dersom han har mulighet.
7. Valg på styremedlemmer til NAS (forslag fra valgkomiteen)
Komitéen foreslår gjenvalg. Vedtak: støttes.
8. EU-13 tidspunkt uke 45-47 ?
Foreslått tid er 18.-20. november 2013. Vedtak: støttes.
Marit Pedersen og Olav Kvaløy stiller på møte i komitéen 27. august i år.
9. Endring av dato for neste telefonmøte: fra 4. til 11. september kl. 1500 ?
Neste møte blir 11. september kl 15.:00.
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10.Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne V)
NL sendes ut fredag 15. juni. Ole lager ferdig artikkel fra Como
11. Eventuelt

Felles fagblad: Arne R har ikke hørt noe mer om saken. Arne V mener dette kan ta tid.
Invitasjon til deltakelse på DTAS årsmøte i Vejle: Arne R og Kjell G representerer
NTAF.
«Startpakke» for nye medlemmer: Arne R lager forslag til info til nye medlemmer. Det
er en fordel om dette også kan brukes til rekruttering.
Representant nr 2 til BarNAS: Vedtak: Ole reiser i tillegg til Arne V (og deler hotellrom).

Ny APD
konferanse

20.-21. november i år blir det et nasjonalt seminar i Bergen. Tema er Auditive
prosesseringsvansker hos barn. Statped Vest er arrangør, og undertegnede er med i
planleggingsgruppen som medlem i det felles APD-teamet ved Statped Vest og
Haukeland Universitetssjukehus.
Hovedforeleserne blir Doris-Eva Bamiou (University College London Ear Institute)
og Jude Nicholas (Statped Vest).
Det blir forelesninger med hovedvekt på det medisinske den første dagen. Dag 2
ønsker vi å få en flerfaglig drøfting for å få en felles forståelse av prosedyrer for
utredning, diagnostisering og kanskje også intervensjon.
Vi kommer til å presentere våre erfaringer fra APD-prosjektet så langt, inkludert
hvilke tester og hva slags utstyr vi mener er nødvendig.
Dette blir et «must» for de som er interessert i APD, og leger, audiografer, pedagoger
og ingeniører kan være i målgruppen.
Endelig program kommer senere. Mer info kan du få fra kontaktpersonene:
Wenche Skår-Ekse (e-post: wenche.skar.ekse[a]statped.no )
Heidi Gudmundset (e-post: heidi.gudmundset[a]statped.no )
Kjell Grøndahl (e-post: kjell.groendahl[a]helse-bergen.no )
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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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NHS 2012 – Beyond newborn hearing Screening Como 5-7 juni
Møtet startet også i år med en fottur langs Comosjøen etterfulgt av en fergetur tilbake til
kongresslokalet.
Kongressen åpnet med Ann Geers og ”follow-up” av implanterte barn. Hun fant det
samme som vi her på Rikshospitalet har sett, at tidlig operasjon gir nesten normal tale og
mulighet for alderadekvat språk. Leseferdigheten er noe som utvikler seg raskt hos
normalthørende. Det var en tendens i hennes materiale at 8 - 9 åringene med implantat, var
nærmere normalområdet for normalthørende enn den samme gruppen målt når de var 16 17 år.
Det var også en sesjon om : ” mild to moderete hearing loss” . Her var det ikke klare
grenser eller definisjoner hva som var hva. Forekomsten (prevalensen) ser ut til å være
0,5%. Noe av diskusjonen var: Når bør de finnes og hva skal vi gjøre ( intet nytt under
solen !).
Et bra innlegg om frekvenstransponeringshøreapparater (hvor man transponerer diskant
nedover i frekvens ved store hørseltap i diskanten) kom fra Teresa Ching fra Australia.
Hun sammenlignet to grupper med og uten transponering og fant ingen forskjell på tale og
språk i de to gruppene. Det ble heller ikke verre med slik transponering.
effekt av frekvenstransponering

Andre innlegg fra grupper ”nærmere” produsenter fant noe positiv effekt av
frekvenstransponering.
En av de beste presentasjonene var med samme Ching som handlet om resultater av
hørselsrehabilitering som funksjon av når hørseltapet ble oppdaget. Her samlet hun HA- og
CI-brukere i samme innlegg. Dette er en spennende og ny måte å se data på. Dersom
hørseltapet (PTA fire frekvenser) var større enn 65 dB HL, vil gruppen i Melbourne
vurdere CI.
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Bildet viser taleforståelighet
(Phoneme score og Word score) som
funksjon av hørseltap PTA 4
frekvenser og ci. Fra venstre: mindre
enn 60 dBHL
60-90 dBHL
større enn 90 dBHL
CI

Et annet funn var valg av tilpasningsregel for høreapparat og alder ved intervensjon og
dens innvirkning på språkfunksjon.
Ingen forskjell på NAL eller DSL,
men stor effekt av hørseltap og alder
ved tilpassing.

Et mer tvilsomt funn fra Ching er at
jenter alltid gjør det bedre enn
gutter. Spesielt på ekspressivt språk
faktorer viktige for godt resultat
Dersom jeg antar at de fleste gutter
er født normale (hvilket kanskje er
tvilsomt), må det være noe galt med
testene !
Kommer tilbake med mer om ABR ASSR målinger ved diagnostisering
av barn som har blitt henvist til
hørselssentralene etter screening på møtet vårt til høst. Det var flere gode innlegg om dette
på møtet. Har diskutert problemene med fagfolk i det engelske NHSP-programmet og har
et forslag på bakgrunn av det.
Takk for støtten fra NTAF - ole
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Mer på: http://n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
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NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
Etter en (alt for) lang prosess er nå standarden endelig ferdig og tilgjengelig for salg fra
Standard Norges hjemmeside:
http://www.standard.no/no/Sok-og-kjop/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=532803
Standarden erstatter NS 8175:2008 og er utarbeidet med hensyn til universell utforming.
Bakgrunnen er LOV-2008-06-20-42 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
NTAF medlem Einar Laukli har vært ordfører i en bredt sammensatt arbeidsgruppe, som
også undertegnede har deltatt i. Det er blitt en omfattende revisjon der flere bygningstyper
er med: Boliger, Skoler og andre bygninger til undervisningsformål, Barnehager og
skolefritidsordninger, Helsebygninger, Overnattingssteder, Kontorer, Restaurantbygninger,
Produksjons- og forretningsbygninger, samt laboratoriebygninger, Resepsjoner,
henvendelsespunkter, foajéer, ventearealer, inngangspartier o.l., Kommunikasjonsveier,
Samferdsels- og telekommunikasjonsbygninger, Kultur- og forskningsbygninger, Det er
verdt å merke seg at restauranter er med.
Vi håper standarden kan brukes for å medvirke til at restauranter etter dette kan få merke
for god akustisk tilgjengelighet, på samme måte som de nå kan få merke for tilgjengelighet
for bevegelses og synshemmede.
Ellers er vel de nye standardverdiene for skoler mest interessante og vi tar med tabell 10:
Tabell 1 – Lydklasser for bygninger til undervisningsformål. Romakustikk
Type brukerområde

a

Målestørrelse

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

I undervisningsrom , sløydsal, møterom (se
f
merknad 1)

T (s)

0,4

0,4

0,5

0,6

I trapperom

T (s)

0,6

0,7

0,8

1,0

Th (s)

0,16 × h

0,16 × h

0,20 × h

0,27 × h

T (s)

0,3

0,3

0,4

0,5

STI

0,80

0,75

0,70

0,60

Th (s)

0,16 × h

0,16 × h

0,20 × h

0,27 × h

b

d

I større undervisningsrom/auditorium og
e
undervisnings- og personalrom
(se merknad 3)
I undervisningslandskap

be

I undervisningslandskap

be
c

I gymnastikksal, svømmehall , rom med
støyende aktiviteter, fellesareal og korridor
a

I undervisningsrom for sang og musikk kan noe lenger etterklangstid være riktig. I undervisningsrom for musikk er det nødvendig å differensiere
disse verdiene avhengig av musikkformen som rommet brukes til.
b
Bruk av STI er en opsjon der tilfredsstillende taleforhold ikke kan dokumenteres ved bruk av etterklangstid T alene. Da skal andre relevante
parametere (eks. STI, se også 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6 og 3.1.14) brukes i evalueringen av taleforståelighet og for å unngå overhøring mellom
undervisningsgrupper over en avstand. Undervisningslandskap er i utgangspunktet lite egnet for syns- og hørselshemmede og for andre med
spesielle behov for gode lydforhold. Se også merknad 3.
c
I større gymnastikksaler og svømmehaller er øvre grense for etterklangstiden T = 3,0 s . Se også tabell 44.
d
For å sikre god taleoppfattelse og kunnskapsformidling i hele tilhørerarealet skal det installeres lydutjevningsanlegg (fordelte høyttalere) eller
sentrale høyttalere med retningsegenskaper tilpasset dekningsområdet. Dette er spesielt aktuelt ved lavt talenivå, forstyrrende støy og lange
etterklangstider. Slike anlegg skal kompletteres med teleslynge eller tilsvarende annet trådløst lydoverføringsutstyr.
e
Som d, men det er valgfritt om anlegget kompletteres med teleslynge eller tilsvarende annet trådløst lydoverføringsutstyr.
f
10 % av undervisningsrom, personalrom, møterom o.l. skal ha lydoverføringsanlegg og/eller teleslynge eller tilsvarende, se TEK10 [18].

MERKNAD 1
Grenseverdiene for etterklang gjelder for vanlige middels store rom. Etterklangstidene bør ikke være
vesentlig lavere enn angitte verdier i klasse A og B.
MERKNAD 2
Det er primært behov for å støydempe korridorer ved skoler, tilsvarende som for arbeidslokaler.
Etterklangstid er derfor ikke alene en tilstrekkelig beskrivende egenskap. Akustisk regulering av korridorer ved bruk av
absorbenter i himling og andre tiltak bør derfor vurderes for å oppnå tilfredsstillende lydforhold.
MERKNAD 3
Større undervisningsrom, auditorier, undervisningslandskap og lydstudioer krever spesiell akustisk
regulering for å oppnå tilfredsstillende taleforståelighet eller andre ønskede egenskaper. Grenseverdier for etterklangstid vil
derfor avhenge av bruksformålet, og etterklangstiden vil ikke alene være en tilstrekkelig beskrivende egenskap. I auditorier
og store undervisningsrom bør det være en skrå eller tilpasset reflekterende flate i himling over eller foran talerplassen, samt
eventuelt absorbenter i bakveggen.

Arne Vik
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Bare noen få ord om at:
• Allerede i 1994 (nedenfor) hadde vi problemer med å få noen til å ville benytte seg
av den årlige konferansen som er satt opp i retningslinjer for reisestøtte. Bra hvis den
kan tas bort
•
•
•
•
•
•

Fra NTAF NL nr 26 - oktober 1994
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NTAF - Styre 2011 → 2012
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Ranheimsvn 10
7004 TRONDHEIM

Tlf:
Mobil:

A: 73559351
92203614
arne.vik@hist.no

Arne Rødvik, kasserer
ØNH-avd, Klinikk for kirurgi og nevrofag
Oslo univ.sykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen - NO 0424 OSLO

Tlf:
Mobil:

A: 23071694
97972729
arodvik@medisin.uio.no

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

Tlf:
Mobil

57016284
90171504
helge.abrahamsen@nav.no

Kjell Grøndahl , styremedlem - annonseansvarlig
Høresentralen
Tlf:
A: 55972690
Haukeland Universitetssjukehus
Mobil:
41201730
N-5021 BERGEN.
kjell.groendahl@helse-bergen.no
Jon Øygarden, styremedlem
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Ranheimsvn 10
7004 TRONDHEIM
Olav Kvaløy, 1. varamedlem
SINTEF IKT

Tlf:
Mobil:

73559176
92613883
jon.oygarden@hist.no

Tlf:
Mobil

73592636
98245170
olav.kvaloy@sintef.no

Tlf:
Mobil:

23071693
41230053
ole.tvete@rikshospitalet.no

7465 Trondheim
Ole Tvete, 2. varamedlem
Hørselsentralen, Rikshospitalet
0027 Oslo
NTAF - Newsletter

Redaktør: Arne Vik
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