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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

GEWA AS

Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

PHONAK AS

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

SIEMENS
HØREAPPARATER AS
Høreapparater

VESTFOLD AUDIO AS
Hørselstekniske hjelpemidler
Varsling hjem og arbeid
Stemmeforsterkere
Samtaleforsterkere
Lydanlegg/skoleanlegg

NTAF WEB-SIDE: www.n-t-a-f.org
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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening
Referat fra styremøte mandag 12. november 2012, Rikshospitalet.

Tilstede: Arne V, Arne R, Ole , Kjell, Olav, Jon og Helge (referent)
1. Gjennomgang av sakliste til årsmøte (Arne V)
Ingen endringer i forhold til tidligere oppsett.
Saker for årsmøtet:
Retningslinjer for reisestøtte som gjengitt i NL
2. Gjennomgang av årsmøte statutter (Arne V)
Frister for innkalling og innmelding av saker endret.
Endring av vedtektene. Punkt 4.1 og 4.8 slik at tidsfristene blir kortere
(4, 3 og 2 uker)
3. Gjennomgang av årsberetning (Arne V)
Noen tilføyelser. Beretningen endres elektronisk på årsmøtet
4. Gjennomgang av regnskap (Arne R)

Referat fra NTAF årsmøte 12. november 2012.
Til stede: 21 medlemmer medregnet styret.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 2 Valg av møteleder, referent og underskrivere
Møteleder: Einar Laukli
Referent: Oddbjørn Arntsen
Underskrivere: Mariann Gjervik Heldahl og Kjell Rasmussen

Sak 3 Styrets virksomhetsberetning
Arne Vik leste virksomhetsberetningen. Godkjent.
Arne Rødvik orienterte om planene for et felles fagblad. Lite har skjedd. Følg med i NL.

Sak 4 Referansegrupper
•
•
•

Høreapparatmåling og utstyr
Bjørn Gammenthaler, Georg Træland, Bjørn Egeberg. Ingen aktivitet.
Hørselsrehabilitering:
Arne Vik, Georg Træland, Jan Erik Israelsen. Ingen aktivitet.
Klasseromsakustikk og undervisningsutstyr
Arne Vik, Geir Blesvik, Olav Overvik.
Har kommet med et prosjektforslag for å spesifisere fysiske forhold/rammebetingelser. Dette skal
skje i en konsensuskonferanse.
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•

•
•

Screening og diagnostisering av nyfødte
Einar Laukli, Georg Træland, Ole Tvete, Marit Pedersen.
Ingen aktivitet i gruppa.
Einar ønsker at alle som følger opp screening samarbeider om sine funn.
Taleaudiometri
Kjell Grøndahl, Jon Øygarden. Jan Erik Israelssen går ut av gruppa i dag.
Retningslinjer v5 er ikke helt ferdig, med symboler.
Nye grupper
Ingen.

Sak 5 Regnskap
Arne Rødvik gikk gjennom regnskapet for 2011 og foreløpige tall for i år. Revisor har funnet regnskapet
for 2011 i orden. Godkjent av årsmøtet.
Kommentarer:
Felleskurset er en stor utgift ett år og minst like stor inntekt neste år. Derfor svinger resultatet mye fra år
til år.
Styret skal søke NEK om støtte/refusjon for noe av standardiseringsarbeidet.

Sak 6 Innkomne saker
6.1 Endring av vedtektene. Punkt 4.1 og 4.8 ble vedtatt endret slik at tidsfristene blir kortere (4, 3
og 2 uker).
6.2 Retningslinjer for reisestøtte. Arne Vik leste forslag til ny tekst. Vedtatt.

Sak 7 Kontingenter
Kontingenter er for tiden 100,- for vanlige medlemmer og 5000,- for firma.
Årsmøtet vedtok å beholde disse uforandret.

Sak 8 Valg
Styre:
Arne Vik (leder), ikke på valg
Helge Abrahamsen (sekretær), ikke på valg
Arne K Rødvik (kasserer) gjenvalgt
Jon Øygarden (styremedlem) gjenvalgt
Kjell Grøndahl (styremedlem) gjenvalgt
Olav Kvaløy (1. varamedlem) ikke på valg
Marit Pedersen (2. varamedlem) nyvalgt
Revisor:
Arne Schiager gjenvalgt
Valgkomite:
Geir Blesvik (innkallende), Oddbjørn Arntsen og Per Arne Græsli (ny)

Referent
Oddbjørn Arntsen

sign

Godkjent referat
Mariann Gjervik Heldahl

Godkjent referat
Kjell Rasmussen
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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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NTAF
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

VIRKSOMHETSBERETNING FRA STYRET 2012
Styret har i 2012 stort sett arbeidet med løpende saker. Regulære
styremøter har vært holdt kvartalsvis på telefon, og derfor har også varamedlemmer vært innkalt.
Det er avholdt 4 styremøter. Retningslinjer for reisestøtte er revidert og legges fram for årsmøtet.
Velkomstskriv til nye medlemmer er utarbeidet.
• Ole Tvete deltar som fast personlig vararepresentant for Arne Vik i NASU (Norsk
Audiologisk Samarbeidsutvalg)
• Olav Kvaløy og Marit Pedersen er gjenoppnevnt som NTAFs representanter i
arrangementskomitéen for felles etterutdanningskurs (2013)
• Arne Rødvik er NTAFs representant i arbeidsgruppen vedr felles fagblad (NAF-NTAFNAF).
• NTAF videresender medlemsinfo fra STAF og DTAS

Medlemsstatus:
-

Stabil medlemsmasse:10 firmamedlemmer 73 personlige medlemmer derav 14
seniormedlemmer

Deltakelse - representasjon:
-

-

Revisjon av NS8175 Lydforhold i bygninger for Universell Utforming, avsluttet i juni,
flere møter (Einar Laukli, leder, Arne Vik, medlem)
IFHOH (International Federation of Hard of Hearing) og HLFs landsmøte i Bergen, Kjell
Grøndahl representerte NTAF
Standardisering –
o ISO Brasil 12.-15. sept. IEC København 19.-21.sept. (Einar Laukli)
o CEN Helsinki (Olav Kvaløy)
2 NASU møter 13.april (Ole Tvete) og 21.septemer (Arne Rødvik)
EFAS generalforsamling, Como Italia 7. juni (Ole Tvete)
DTAS kursus i Vejlefjord 14.-15. sept. (Kjell Grøndahl og Arne Rødvik)
NAS Årsmøte 2012 Örebro 4.sept. (Arne Vik)

Reisestøtte:

- IERASG Jon Øygarden og Georg Træland
- EU-11 Einar Laukli

Uttalelser
- Ingen

Webside - internett
- N-T-A-F.org er en viktig informasjonskanal til våre medlemmer og andre interesserte.
Oppdateringen er godt ivaretatt av vår webredaktør, Oddbjørn Arntsen. Medlemsstoff er utlagt
på de passordbeskyttede medlemssidene. Vi forsøker å oppdatere websiden kvartalsvis.

NTAF Newsletter
-

NL har variabel tilgang på stoff. Regulariteten er opprettholdt med 4 nummer pr år.
Annonseinngangen er stabil. PDF utgave på nett er tilgjengelig samtidig med papirutgaven.

Oslo 12. nov. 2012
Styret v/Arne Vik, Arne Rødvik, Helge Abrahamsen, Jon Øygarden og Kjell Grøndahl
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Rapport fra DTAS 2012, del 2.
Det var to studier som ble presentert på konferansen, som tok for seg bruk av BAHA for
ensidig døve:
Steen Østergaard Olsen fra Rigshospitalet presenterte studien "Selvrapporteret høreevne
blandt personer med ensidigt perceptivt hørenedsættelse." Dette var en studie av nytten av
CROS eller BAHA for ensidig døve, basert på spørreskjemaet SSQ (speech, spatial and
qualities of hearing scale). Konklusjonen ble at brukerne av apparatene ikke fikk bedre
"hearing performance" og at det var en risiko for at apparatene forverret "hearing
performance" i visse situasjoner.
Mette Brændgaard fra KUA presenterte studien ”Tilfredshet med BAHA med ensidig
døvhed”. Spørreskjemaet SSQ ble også brukt i denne undersøkelsen, i tillegg til
bakgrunnsopplysninger om pasientene (19). Konklusjonen på studien var også her negativ
med hensyn til nytten av BAHA for denne pasientgruppen: BAHA avhjelper ikke
vanskeligheter med å høre og forstå tale i støy, BAHA avhjelper ikke vanskeligheter med å
lokalisere en støykilde, og BAHA avhjelper ikke vanskeligheter med å høre en
samtalepartner på den døve siden. Samtidig forverret ikke BAHA lyttesituasjonen i noen
av situasjonene.
Bjørn ”Bønna” Petersen fra Royal academy of music i Aarhus, presenterte sin doktorgrad
”Singing in the key of life-musical ear training and quality of life in adult cochlear implant
recipients.” Den nybakte professoren på UiO, Ona Bø Wie, var forøvrig førsteopponent på
disputasen hans. Petersens forskningsspørsmål var: ”Will musical ear training be beneficial
for CI-user’s music perception and enjoyment?” og ”Will CI-users improve their
perception of speech in general and speech prosody in particular through musical ear
training?” Studien ble gjennomført ved hjelp av praktiske musikk-lytteeksempler, samt
spørreskjemaer. Det var 18 voksne CI-brukere med i den praktiske delen av studien, og
250 deltok i spørreskjema-delen. Petersen konkluderte med at høretreningsprogrammet var
fordelaktig for å få økt utbytte av å høre på musikk, særlig i forhold til sang. Dette
resultatet skulle vel ikke overraske noen. Studien viste også at høretreningsprogrammet var
et verdifullt supplement til vanlig hørselsrehabilitering etter CI, samt at det bidro til økt
livskvalitet.

22
Torsten Dau fra DTU presenterte foredraget ”Hørelse: Hvad har vi, hvad mister vi, og hvad
kan restaureres?” Som mange dansker, foretrakk han å holde foredraget på engelsk. Han
presenterte blant annet følgende persepsjonsmodell for tale:

Presentasjonen er oppsummert nedenfor:

I tillegg presenterte kanadieren Ewan McDonald fra DTU foredraget "Speech
communication: Combining perception and production" om forholdet mellom
taleproduksjon og talepersepsjon. Og Jörg Haubold fra Academy of Hearing-Aid Acoustics
i Lübeck holdt foredraget ”Predicting sound quality and speech intelligibility.
Kjell Grøndahl
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Rapport fra møter i IEC 17.-21.9 2012, København (Dansk Standard)
IEC/TC 29 Electroacoustics
Deltakere fra Norge:
Ole-Herman Bjor, Norsonic AS
Einar Laukli, Universitetet i Tromsø
WG 10 ”Audiometric equipment” (Convenor: Einar Laukli)
Siden forrige møte er IEC 60645-1 (Equipment for pure-tone audiometry) publisert i
revidert versjon inkludert del 4 (Extended High-Frequency) og med en del tekniske og
redaksjonelle endringer.
Planene var å utvikle revisjonen av taleaudiometer-standarden 60645-2 til en CDV og
dermed forberede siste runde før publisering. Et gammelt forslag dukket imidlertid opp
igjen, nemlig å inkludere del 2 i del 1. Vi har ikke noen egne taleaudiometre, kun
forskjellige talematerialer som finnes lagret enten på CD eller hard-disk. Å lage en revidert
del 2 nå for snart å starte prosessen med inklusjon i del 1 ble sett på som unødvendig og vi
starter nå på scratch og planlegger denne nye fusjonen. Dermed blir vi etter hvert kvitt
både del 2 og 4.
Rufus ’Lee’ Grason (sønn av produsenten Rufus Grason) ble utnevnt til prosjektleder.
På forrige møte i London ble vi bedt om å starte en revisjon av de to standardene (60645-6
(OAE) og -7 (ABR). CEN/CENELEC vil ikke godkjenne disse standardene som
europeiske, noe som er ønskelig. Erik Nielsen i Interacoustics ble utnevnt til prosjektleder
for begge disse to dokumentene.
Del 3 i samme serie (Test signals of short duration) skal også ses på med tanke på å
inkludere andre stimuli, primært benyttet i auditiv elektrofysiologi. Dette kan for eksempel
være de såkalte chirps (Interacoustics) eller modulerte signaler som benyttes av GSI og
Bio-logic i deres ASSR-instrumenter. Til prosjektleder her ble utnevnt Thomas Fedtke,
PTB.
Intensjonene er at det skal foreligge working drafts (WD) på alle fire dokumentene til neste
plenumsmøte våren 2014.
WG 13 ”Hearing aids” (Convenor: Gert Ravn, TAL/Delta)
WG 13 har alltid hatt mange dokumenter, og 60118-serien er stor selv om den er i ferd
med å slankes.
Del 15 ble publisert tidligere i år. Dette er den mer avanserte målestandarden med bruk av
talesignal.
Det første arbeidet gjaldt revisjonen av del 0 der en også skal inkludere eksisterende del 1,
2 og 6. Det forelå en First CD der kommentarer ble gjennomgått. Det planlegges en CDV
innen utgangen av 2012, dvs. vi nærmer oss. Spørsmålet er nå om denne nye del 0 skal
erstatte den rel. nye del 7 (standard for kvalitetskontroll).
Del 13 som dreier seg elektromagnetisk kompatibilitet nærmer seg også sin avslutning og
en CDV skal også her utarbeides innen utgangen av 2012.
Forts. side 27

26

27
En ny TR (Technical Report ) skal vies ’Basic safety and essential performance of hearing
aids’. Denne vil få sammenheng med safety standarden 60601-2-66 som snart er klar for
utgivelse (FDIS).
Til slutt kan nevnes at revisjonen av REM/IG-standardene IEC 61669 og ISO 12124 går
sin gang. Det skal bli ett dokument (IEC 61669) og det foreligger et working draft og det
skal videre utarbeides en CD innen utgangen av året.
WG 21 ”Head and ear simulators” (Convenor Thomas Fedtke, PTB, PhysikalischTechnische Bundesanstalt)
60318-3 (6 cc kopler) skal revideres og kommentarene til en første CD ble diskutert.
En CDV skulle være klar innen utgangen av september 2012.
Det videre arbeidet med den såkalt ’Generic Head and Torso’ (60318-Y) som skal forsøke
å binde sammen de tre kunstige manekinene som finnes (B&K, Kemar, Head Acoustics)
går langsomt videre. De tre aktuelle produsentene er ikke helt på bølgelengde.
På dette møtet ble diskutert forskjellige pinna- utgaver. Dersom en skulle få dette til kan
denne ’generic’ standard kanskje erstatte nåværende TS 60318-7.
’Læreboka’ 60318-X ’Guide to the intended use of ear simulators’ skrevet av Richard
Barham fra NPL, National Physical Laboratory, skal videre finpusses. En CD skal
utarbeides innen November 2012.
Det finnes et prosjekt, EURAMET EARS som skal utvikle en mer generell øresimulator
som også skal kunne brukes på barn i forskjellige aldre.
En skal også se på mulighetene av å lage høreapparatmålinger i frekvensområdet over
8 kHz.
2012-10-16
Einar Laukli
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Bare noen få ord om at:
• det er avholdt møte om felles fagblad (Arne R. er vår mann der), som nevnt i
årsmøtereferatet, og NTAF har mottatt referat, men at plassen ikke tillot gjengivelse
i dette nummeret. Kommer…
•

et innlegg om spebarnscreening som Einar har sendt inn, lider samme skjebne.
Mulig tema for innmelding til EU13 – som blir på Gardermoen 18.-20. nov 2013

•

Fra NTAF NL nr. 28 – april 1995
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NTAF - Styre 2012 → 2013
Arne Vik, leder
Program. for audiografutdanning
AHS - HIST - Postboks 2320
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

A: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 - Postboks 2320
7004 TRONDHEIM
Olav Kvaløy, 1. varamedlem
SINTEF IKT

Tlf:
Mobil:

A:73559176
92613883
jon.oygarden@hist.no

Tlf:
Mobil

A:73592636
98245170
olav.kvaloy@sintef.no

Tlf:
Mobil:

A:72575408
91127498
marit.pedersen@stolav.no

7465 Trondheim
Marit Pedersen, 2. varamedlem
Høresentralen, St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
NTAF - Newsletter

Redaktør: Arne Vik
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