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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
Styremøte Falun torsdag 12. mars 2013
REFERAT
1. Ny styreperiode – gjennomgang av årsmøtereferat (Arne R)
Ingen kommentarer fra styret
2. Saker behandlet pr. epost siden sist
Reisestøtte Arne Rødvik EFAS Budapest 20.-22.6. epost 26.2.
Støtte innvilget iflg. søknad (-> 10.200)
3. Søknad reisestøtte
IERASG / New Orleans Jon Øygarden Epost 7.3. (12.000)
IERASG / New Orleans Georg Træland Epost 14.3. (11.500)
Begge innvilget i henhold til søknad
4. Tidspunkt for styremøter 2013
Telefonmøter 4. juni og 3. september kl. 1500 og på
Gardermoen EU-13 18. nov kl 1000.
5. EU-13 – status (Olav)
NTAF dag mandag. Tirsdag Robert Sweetow.
6. NAS kongress 2016
Epost utsendt 4.3.
7. Felles fagblad – status (Arne R)
Styret legger Arne Rødviks notat til grunn for den videre diskusjon i gruppen og
foreslår at gruppen følger opp Tor Slette Johansens epost vedr. redaktørjobben.
8. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne V)
9. Eventuelt
a. Taleaudiometri
Referansegruppen for taleaudiometri (Jon Ø og Kjell G) får oppdraget med å
utarbeide og sirkulere et forslag som klargjøres før årsmøtet
b. Deltakelse i standardisering
Epost fra Einar Laukli dat. 23. januar om at han går ut av akustikkutvalget i
Standard Norge. Jon Øygarden foreslås som kandidat til å overta hans plass.
c. Orienteringssak:
Arne Rødvik går over i en 4 årig stipendiatstilling ved ISP-UIO fra 1. juni
Neste telefonmøte: tirsdag den 4. juni kl. 1500
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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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Nyfødtscreening (overstående fra julenummeret)
Målinger på nyfødte kom i gang over hele landet omkring 2007-08, flere steder tidligere.
Vi har gjennom årene fått en del data som vi bør se nærmere på. Vanligvis er
primærscreeningen utført på Barsel-avdelingene og enkelte høresentraler har hatt ansvaret
for oppfølging. Mitt ønske er at de som foretar oppfølging i form av fornyet OAE, AABR
og videre ABR/ASSR for endelig terskel-resultat kunne se på sine data slik at vi kan få en
landsomfattende presentasjon av disse viktige resultatene. Jeg vedlegger en figur som jeg
selv har laget ved en tidligere anledning, og det er slike tall som kunne være av interesse,
primært henvisningsprosent fra Barsel og de endelige positive funn, bilaterale og ensidige.
Evt. kunne vi kanskje klare å få frem noen felles data til EU 13.
Tromsø 2012-11-15
Einar
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Rapport fra møter i ISO 26.-30.11.2012. Florianópolis, Brasil
ISO/TC 43 Acoustics
ISO/TC 43/SC 1 Noise
Deltaker fra Norge: Einar Laukli
WG 1 ”Threshold of hearing” (Convenor: Einar Laukli)
Siden siste møte våren 2011 i London er følgende to standarder publisert:
ISO 8253-3 ”Acoustics – Audiometric test methods – Part 3: Speech audiometry” (revisjon
av tidligere versjon fra 1996)
ISO 28961 “Acoustics – Statistical distribution of hearing thresholds of otologically
normal persons in the age range from 18 years to 25 years under free-field listening
conditions”
Aktive prosjekt
ISO/DIS 1999 “Acoustics – Determination of occupational noise exposure and estimation
of noise-induced hearing impairment” (revisjon av tidligere versjon fra 1990).
Innkomne kommentarer (over 20 sider) ble gjennomgått og prosjektleder Stig Arlinger skal
presentere en FDIS innen utgangen av januar 2012. Dermed skulle denne reviderte
standard kunne publiseres i løpet av 2013.
ISO/WD 389-3 ”Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment –
Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone
vibrators” (revisjon av tidligere versjon fra 1994).
Innkomne kommentarer fra forskjellige lands nasjonale komiteer ble gjennomgått og
prosjektleder Richard Barham, NPL skal presentere en CD innen utgangen av januar 2013.
forts. s. 23
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23
ISO/PWI 7029 ”Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds as a function of
age and gender” (revisjon av tidligere versjon fra 2000).
Prosjektleder Kenji Kurakata hadde laget en 2WD til møtet og det ble besluttet at
gruppemedlemmene skal gi tilbakemelding til prosjektleder innen utgangen av februar
2013. Han skal presentere en CD innen utgangen av juni 2013.
ISO/PWI 389-1 ”Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment
– Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels” (revisjon av tidligere
versjon fra 1998).
Prosjektleder Thomas Fedtke, PTB hadde laget en 2WD til møtet men skal utarbeide en
3WD med ny struktur. Det ble besluttet at gruppemedlemmene skal gi tilbakemelding til
prosjektleder innen utgangen av februar 2013. Det er nødvendig med flere
laboratoriemålinger og det skal søkes etter flere aktuelle audiometer-telefoner. Det skal
fortrinnsvis ikke gjøres nye psykoakustiske målinger.
ISO/PWI 389-7 ”Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment
– Part 7: Reference threshold of hearing under under free-field and diffuse-field
conditions” (revisjon av tidligere versjon fra 2005).
Prosjektleder Kenji Kurakata har påpekt to nødvendige korreksjoner, ved 20 Hz og 18 kHz.
Det ble bestemt at det ikke skal lages en ny revisjon men lages et såkalt Amendment til del
7. Et WD skal lages innen utgangen av januar 2013 med frist for kommentarer fra
gruppemedlemmene innen utgangen av februar i år.
Mulige revisjoner
ISO 389-8 ”Acoustics – Reference zero for the calibration of audiometric equipment – Part
8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural
earphones”.
Dette ble lagt på is da fremtiden for den aktuelle telefonen, Sennheiser HDA 200 er
usikker. Det snakkes om en etterfølger, HDA 300.
ISO 389-6 ”Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipm. – Part 6:
Reference threshold of hearing for test signals of short duration” (revisjon av tidligere
versjon fra 2007).
Det er kommet nye stimuli innen elektrofysiologien (chirps og modulerte signaler) og vi
skal begynne å se på dette i samarbeide med tilsvarende arbeide i IEC (60645-3).
ISO 226 (Equal loudness contours). Et japansk forsøk på mindre revisjon (korreksjoner på
mindre enn 1 dB) ble tidligere nedstemt.
Et tysk forslag er nå kommet med spørsmål om en mer grunnleggende revisjon da
forskjellen mellom versjonene i 1987 og 2003 er temmelig stor – opp til 12 dB. En egen
undergruppe av WG 1 er nedsatt for å se på dette.
ISO 389-2 (Insert earphones). En ny telefon, ER-10C som benyttes i OAE bør undersøkes
med hensyn til terskeldata. Denne brukes på små barn og der har vi et problem med
øresimulator/kopler.
Ny convenor ble valgt: Kenji Kurakata som da vil lede møtet neste gang.
Forts. side 25
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WG 9 ”Method for calculating loudness level” (Convenor: Laura Ann Wilber, USA)
Her har det vært store diskusjoner omkring Zwickers og Moore-Glasbergs metoder. Siste
løsning er å lage to sidestilte metoder, 532-1 (Zwicker) og 532-2 (Moore-Glasberg). Begge
metodene skal ha en del A med stasjonære signaler og del B med tids-variable signaler.
ISO/TC 43/SC 1 ”Noise”
Undertegnede måtte delta på dette langvarige møtet der jeg ikke hadde noen vesentlig
innflytelse. Dette området faller inn under støy-folkenes fag, og ingen av disse fra Norge
reiste over til Brasil. Jeg hadde likevel blitt briefet en del av Iiris og kunne presentere
Norges syn der dette ble etterspurt. Stort sett fikk Norge ikke medhold så jeg var ikke sterk
nok.
Neste møte
Sannsynligvis i Berlin våren 2014. Jeg er anmodet om å delta der for å støtte overgangen til
ny convenor.

2013-01-07
Einar Laukli

STAF‐konferens i Falun 13‐15 mars 2013 – noen utdrag
Arne Vik

Onsdag 13 mars 2013
11.00–11.20 Örjan Hamrin – lokal siserone
Det märkliga Falun (.. av Slett/flat overflate)
• Gruveby med kobberdrift siden 700-tallet; i 1650 70% av verdensproduksjonen
• I sin tid Sveriges største arbeiderby
• Carl Larssons og Ernst Rolfs hjemby
• Kirke fra 1600 tallet (stor, som Røros og Kongsberg)
• Systembolagets og spisepliktens hjemby
• Falukorv (fra oksekjøtt)
• Skiby, kjent med Faluspelen (WC avslutning 2013)
• Verdens første fabrikk for sodavann
11.20-12.10 Torsten Dau Auditory models and prediction of speech intelligibility.
Auditory features important for speech perception?
Modulation filterbank model – modulations spectrum of noise & speech and speech alone
Noise reduction via spectral subtraction doesn’t work -> Ludvigsens paradox
Speech based envelope Power spectrum domaine
Effects of reverberation and spectral subrtraction – model of ST
Multi resolution Envelope Power Spectrum Model
Short term S/N ratio in the envelope domain (likner på noe CI-folka holder på med)
STMI Spectral Temporal Modulation Index (Phase JITTER distortion)
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MOT GRUVAN
Her var det spektakulær omvisning i
kobber-/sink-/gull-/sølv gruvene fra 151600 tallet, med dertil servering av
Falukorov og mjød.
Jon, som leggbeinsbruddsrekonvalesent
turde ikke ta sjansen på alle
trappetrinnene, Arne R. var midlertidig
forsvunnet, så derved var det bare to å ta
bilde av, Marit og Kjell så lenge
referenten var fotograf .
19.00 Middag
Bergets matsal (vid gruvan)

Torsdag 14 mars 2013
11.00-11.30 Stefan Stenfelt
Wideband absorbance measurements (framtidige muligheter for impedansemåling?)
Gjennomgang av impedanseteori (historisk)
Reflektans (R): Forholdet mellom den inngående og den utgående bølgen
Utleding av forholdet mellom reflektans og impedans (Z), hvordan reflektansen regnes ut
R(f) = |R(f)|2
Absorbance (f) = 1 – R(f)
Svakere respons i bass og diskant, sterkest på midten – likner en HA respons
Kalibrering via en «Thevin ekvivalent»
PARALLELLSESSIONER
Peter Nordqvist - Nationellt kvalitetsregister inom hörselrehabilitering
Fra Hørselbron (forskningsinstitutt fra HRF) Samler data fra alle
høreapparattilpassingssteder som benytter IOI –HA. Kvalitetsmessig ligger offentlige
steder i midten, mens private både topper kvalitetsoversikten og ligger på de nederste
plassene.
Andreas Richter - Alternativ telefoni – teknik och fallexempel
Ulike måter å ringe på når en av ulike grunner ikke kan bruke en vanlig telefon
15.20-16.00
Åsa Skagerstrand - Real Ear Measurements:
Om objektiv kvalitetssäkring av hörapparatanpassning
Bare et bilde som viser resultatet av forsterknings-målinger på 15 ulike personer med
samme HA og samme innstilling. Jeg fikk dessverre ikke notert noe mer fra Åsa
Skagerstrands utmerkede foredrag (neste side)
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Fredag 15 mars 2013
08.50–09.20 Bo Håkansson - Benledningsprojekt vid Chalmers – en uppdatering
Om ny implantert benledningsvibrator BCI (bone conduction implant) sluppet i desember
Velresissert pressrelease, orientering om pressestrategi
Spredd til flere land på kort tid
Videre forskning fra det benforankrede høreapparatet mot et mellomøreimplantat
BHA -> BCI –Se Audio Infos
Ny mindre og effektiv høyttaler, mye mindre enn Vibrant Bone Bridge
Foretaket lanserer også NY benledningsvibrator for audiometri fra Ortofon, B81 som
erstatning for B71
Bjørn Petersen - Reestablishing speech understanding through musical ear training
after cochlear implantation
Imponerende resultat med video av en CI implantert gitarspiller som sang til eget komp og
gjentok presis toner som ble spilt for han.
Psychomusicology: Singing in the key of life
Some users seem to enjoy music after long term listening training
Superusers who outperform the CI technologi?
18 recently implanted divided into two groops + a normal hearing group
6 months progress, significant effects on several types of musical tasks
Music and QOL for adult users of CI:
N=250 >18 yrs recruited by addressing from patient list
Is there a correlate between music appreciation and QOL -> YES
Mixture of post and prelingual deafness – correlation, weak, but significant.
Anne-Maj Magnström - Självständighet med den nya tekniken
Døvblind IT konsulent holdt foredrag via tolk om hjelpemidler som brukes av døvblinde.
Fyldig oversikt over teknologi basert på iPhone og IOS.
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Bare noen få ord om :
• at det er avholdt nytt møte om felles fagblad (Arne R. er vår mann der), som nevnt i
årsmøtereferatet, og NTAF har mottatt referat som det ikke ble plass til i forrige NL,
men referatet er mindre aktuelt etter at HLF og Din Hørsels redaktør, Tor Slette
Johansen har tilbudt redaktørhjelp. Dette er et spor som gjør det interessant å utrede
saken videre. Vi venter også på tilbakemeldinger fra de to andre foreningene.
«Fylg med, fylg med!»
• Husk at det blir egne innlegg på høstens kurs mandag den 18. november fra lunsj.
Forbered deg med innlegg!
• Arne Rødvik, som har fått 4 årig PhD stipend ved Institutt for Spesialpedagogikk
ved Universitetet i Oslo. 25% undervisningsdel. Han er forventet å gi en orientering
om prosjektet i neste nummer av NL.

Fra NTAF NL nr. 29 – juni 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
97972529
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: 55972686
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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