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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

AurisMed AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Comfort Audio AS

OTICON AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler

PHONAK AS

GEWA AS

Høreapparater
Tilbehør til høreapparater
Tekniske hjelpemidler

Høreapparater
Tekniske Hjelpemidler

GN RESOUND AS
Høreapparater
Tekniske hjelpemidler
Audiometriutstyr

MEDUS AS
Høreapparater
Tinnitusprodukter

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

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 frå telefonstyremøte onsdag 2. april 2014 kl. 1500
Arne V: 73 55 92 47 – 922 03 614 ringer opp deltakerne
Arne R: 22 85 91 07 (97 97 25 29)
Jon:
73 55 91 76 (92 61 38 83)
Helge:
57 01 62 84 (90 17 15 04)
Kjell:
55 97 26 86 (46 824 412)
Olav:
73 59 26 36 (98 24 51 70)
Marit:
72 57 54 08 (911 27 498)
Oddbjørn: 21 07 15 48 etter kl. 15:05
1. Saker behandlet pr. epost siden sist - Ingen
2. EU-13 → EU-15 (Olav; Marit ikkje med på tlf.møtet)
Tilbakemeldingar etter EU13 i øvste delen av skalaen. Sprikande.
Olav/komiteen skal finlese tilbakemeldingsskjemaene.
Emne for EU15: Treng innspel. - Mange ønskjer tinnitus.
Forslag til tema for neste EU:
Universell utforming
Høyrsel og folkehelse (Olav: Auka dødelighet i innflygingsområda til flyplassane,
Jönsson/Brännström: Hörsel och livskvalité)
Kva er interessant for audiografane ute i kommunane?
Kommuneperspektivet interessant for alle faggruppene.
Om «hidden hearing loss» (Jon: Invitere Libermann, Fridberger), små, middels og store høyrelstap.
Det fungerte bra med ein NTAF-sesjon under EU-13. Anbefalar same modell for EU-15.
Stad (under diskusjon):
Ålesund: Koseleg. Billigast. Vanskeleg å komme seg dit. Må gjerne innom Oslo.
Hell: 150 kr dyrare pr natt, ny føredragshall. Større men ikkje heilheitleg.
Gardermoen: 300 kr dyrare pr natt.
Tid for EU15: On-fre. Oktober
Olav: Skal ha tlf møte i komiteen og bestemme tid og stad for kurset snart.
3. NASU møte 31.3. (Oddbjørn)
Oppsummert referat kjem i NL100
4. Felles fagblad (Arne R)
Ingen aktivitet å referere sidan sist
5. Møter 2014
Telefonmøte tirsdag 10. juni kl 1500
Telefonmøte tirsdag 26. august kl 1500
Kurs/møte Rikshospitalet mandag 17. – tirsdag 18. november
6. Newsletter – og hjemmeside n-t-a-f.org (Arne V)
Arne R
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STAF2014 i Halmstad 12.- 14. mars
STAF ble arrangert i Tylösand, Halmstad, et fint spa-hotell med en flott strand rett utenfor.
NTAF-styrets utsendte spion var eneste norske deltager på møtet. Det var bare kommet inn fire
abstrakt fra foredragsholderne så det ble ikke trykket opp proceedings for møtet. Det var mange
spennende og kompliserte foredrag så referenten må ha et forbehold om at han kan misforstått
enkelte ting underveis.

Onsdag.
Tomas Lunner arbeider både på Eriksholm og Linköpings universitet og fortalte først om
pågående forskning om vurdering av høreapparat i økologiske signal støy forhold. Med de fleste
taletester vurderes taleforståelighet ved negative SNR (-9 – -2 dB), mens forskning (Smeds
IHCON 2012) viser at høreapparatbrukeres vanligste lytteforhold skjer ved området +2 - +15 dB
SNR, hvor disse testene da har nådd taket. For å vurdere høreapparatenes støyreduserende
egenskaper i disse miljøene anvender de tester som inkluderer måling av arbeidsminne. Ved
vanskelige lytteforhold vil lytteanstrengelsene gå utover arbeidsminne og man kan da måle en
forbedring av tilgjengelig arbeidsminne hvis det koples inn en algoritme som forbedrer
lyttesituasjonen. Han skisserte også tankene rundt HA som samtidig målte EEG for å vurdere i
hvor stor grad lytteren var aktiv eller avslappet, for å anvende dette til å styre høreapparatets
funksjoner.
Andre del av foredraget hans handlet om å bruke internett under rehabilitering. Han viste til
undersøkelse (Meyer 2012) hvor av 100 screenede med hørselstap, søkte 33 hjelp, 5 fikk HA og 3
av dem brukte det. Refererte så til Elisabeth Thoréns doktoravhandling fra 2014 (”Internet
Interventions for Hearing Loss”) og så mulighetene for å bruke nettet for å motivere, intervjue og
støtte hørselshemmedes valg av rehabilitering.
Håkan Bergkvist og Sören Holmberg holdt foredrag om høreteknikk i skolen. De viste til
spørreundersøkelsen «Tekniskt stöd till barn med hörselnedsättning» fra 2010 som ligger på
STAFs hjemmesider, som viser at 4262 barn i svenske skoler har HA eller CI hvorav 2401har fått
tildelt hjelpemidler. Det kom også fram at i de forskjellige landsting/regioner varierte det mellom
50-300 barn med hjelpemiddel i førskole/skole pr. teknisk stilling i området. De beskrev videre ett
pågående prosjekt HODA «Hörteknik och dess användning i skolan», hvor de oppsøker elever i
skolen som har hjelpemiddel og vurderer ved observasjon hvordan det fungerer i timene i samspill
med lærere og medelever. Jeg klipper følgende fra planen:
Mål
Undersökningen ska ge oss kunskap om
• vilka förskrivna hörtekniska lösningar som elever använder respektive inte
använder
• hur hörtekniken fungerar pedagogiskt och tekniskt
• varför vissa elever har valt att tacka nej till att ta emot/lämna tillbaka
förskrivna hörtekniska hjälpmedel.
Syfte
Kunskapen ska
• ligga till grund för rådgivande insatser från stat och landsting till personal
inom offentlig och fristående skolverksamhet under statlig tillsyn
•

ge underlag till förskrivningsprocessens val av hörteknik till barn och
ungdomar i skolan 0
forts. side 9
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Karl-Johan Fredén Jansson og Hamidreza Taghavi fortalte om utvikling av utvikling av ny
benleder B81 som er en forbedring av B71 som vi anvender i dag. Den har bedre lineære
egenskaper og mindre forvrengning. Gir kraftigere utnivåer og kan også anvendes for å vurdere
hørselen bedre klinisk ved 250 Hz. Samme teknikk brukes for benlederen i det implanterbare BCI
systemet som miljøet i Göteborg har utviklet. De refererte også til studier omkring MRI
undersøkelser og den implanterte magneten som anvendes for å holde lydprosessoren på plass.
Problemer kan både være at magneten rører seg og at den forstyrrer bildene. I forhold til
rørelsesproblematikken mente de at det går bra inntil 1,5 tesla, men anbefalte at det anvendes
kompresjonsbånd for å stabilisere.
Amin Saremi arbeider med Stefan Stenfelt i Linköping og fortalte om anvendelse av en biofysisk
signal-transmisjonsmodell av cochlea og kliniske implikasjoner. De kunne legge inn at
aldersbetingede hørselstap kunne forklares ved lavere endocohleære potensialer, hvilket også
medførte at man fikk færre fyringer i nerven og dårligere temporal oppløsing.
Nedelko Grbic arbeider med signalbehandling ved Lunds Tekniske Högskola. Han rapporterte om
BSE «Blind Speech Extraction» et prosjekt som hadde pågått i flere tiår med tanke på å filtrere
talesignal i tid, frekvens og rom. Styringen av filtrene er basert på power density functions også
beregnet for tid, frekvens og rom, hvor Laplace fordeling representerte ønskede signaler mens
Gaussisk fordeling representerte uønskede signaler. Systemet skulle være automatisk og løse alle
hørselshemmedes behov, men vi må visst vente litt til før vi kan ta det i bruk?
På kvelden onsdagen var det studiebesøk til Comfort Audio som hadde lokaler like ved. De hadde
store fine lokaler i en tidligere innendørs golfbane, som det vel på grunn av klimaendringer ikke
var så stort behov for lenger. Vi fikk bevertning oppbyggende foredrag av Tina Thörner og
omvisning i lokalene.

Torsdag.
Startet med en industrisesjon, først ut var Jos Huijnen fra Oticon/Interacoustics som presenterte
Wide Band Tympanometri utstyret. En nyttig anvendelse han anga, var ved nyfødtscreening hvor
det kunne hjelpe til å gi en sikrere vurdering av mellomørestatus for de som ikke ble godkjent ved
OAE. Dette skulle hjelpe til å vurdere hvem som skulle ha ny screening etter litt ventetid og hvem
som skulle videresendes til ytterligere undersøkelser?
Deretter snakket Jenny Nesgaard Pedersen fra GN ReSound om strategier ved telefonlytting. Hun
presenterte M3 og T3 begrepene fra ANSI standard som er minimumskravene for å anvende
telefonen ved høreapparatets mikrofon eller telespole. M4 og T4 angir da bedre funksjon. Hun
presenterte også resultater som viste forbedring ved anvendelse av forskjellige hjelpemidler ved
telefonlytting i støy.
Siste foredrag i industrisesjonen var ved Karolina Smeds som snakket om problemer knyttet til
dynamikken i tale og musikk ved høreapparatlytting. Begrensningen er oftest AD-omvandleren
etter mikrofonen. En del høreapparatbrukere har funnet ut at de kan ha bedre glede av musikk
gjennom høreapparatet ved å sette en tapebit over mikrofonen som demper nok til å unngå
forvrengningen på grunn av høye nivåer. Det finnes høreapparat med musikkprogram som demper
mikrofonsignalet for å tilpasse det til sterkere lyder, men det er ikke problemfritt. Vi må fortsatt
vente på ny teknikk som gjør det mulig å få høreapparat med enda bedre dynamikk (24 bit).
forts. side 26
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AnnaKarin Strömberg fra Linköping fortalte fra en undersøkelse da hadde gjort omkring evt.
hørselsskaderisiko ved cVEMP (Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potential) målinger.
Målingene utføres for å diagnostisere en evt. åpning i øvre buegang som kan gi supra normal
benledning og lavere cVEMP terskel. Ved cVEMP målingen anvendes 500 Hz korte toner med
115 – 130 dB SPL og en målesekvens gir lyd tilsvarende en halv dagsdose av hva som tillates på
arbeidsplassen. Det ble derfor utfør DPOAE og Békésy-audiometri før og etter undersøkelsen. De
fant ingen endring ved audiometrien, men senkning av DPOAE responsen på ca. 2 dB. Det ble
antatt at dette var kun temporale endringer, men det ble advart mot å utføre gjentatte cVEMP
målinger og å utvise forsiktighet ved målinger på personer med tinnitus eller spesiell
lydfølsomhet.
«Aktuellt fra inneröret» med Anders Fridberger fra Linköping var neste post på programmet.
Forskerne i Linköping samarbeidet med miljøer i Portland og Michigan og kunne vise til mange
type studier for å undersøke detaljer i det indre øret. Han beskrev kroppens minste motorer som
befant seg på tip-linken på ytre hårcellers stereocilia og som hadde som oppgave å dra hårene
tilbake. Ved dyreforsøk er det vanskelig å stimulere punkter på basilarmembranen mekanisk uten
å forårsake ødeleggelser, men de hadde funnet at de kunne bygge videre på A. G. Bells
fotoakustiske effekt ved å stimulere med laserpuls som forårsaket lyd. Vibrasjonene på
basilarmembranen kunne måles på ulike steder ved laser interferometer. De fant at pulsen de
stimulerte med ga et lokalt utsving på stimulusplassen, men at hovedresponsen ble en tradisjonell
vandrebølge med samme form og utbredelse som man får med naturlige lyder. De forklarte dette
med at lydpulsen ble overført raskt med en trykkbølge i væsken til stapes, som deretter setter i
gang vandrebølgen. Videre refererte han til undersøkelser med optisk koherens tomografi som kan
anvendes til avbildning og måling av vibrasjoner. De fant blant annet at ytre hårceller hadde de
største bevegelsene, indre hårceller litt mindre og Hensen celler enda mindre. Til slutt refererte
han undersøkelser med konfokal mikroskopi hvor de studerte bevegelsesmønstrene til indre
hårceller med stereocilia og hvordan endocohleære spenningsforandringer påvirket dette.
Siste mann ut før parallellsesjoner var Erik Berninger ved Karolinska Institutet som hadde utført
offline analyse av BRA målinger. Han startet med å poengtere kost-nytte perspektivet ved å finne
hørselstap tidlig, hvilket kunne ha et forhold på 25:1 (nytte:kost) i et nasjonaløkonmisk
livsperspektiv. Undersøkelsen hans kommer i Ear & Hearing «Analysis of Click-Evoked Auditory
Brainstem Responses Using Time Domain Cross-Correlations Between Interleaved Responses»
og ligger allerede på nettsiden. De hadde målt i 4 timer på hver forsøksperson, men fant ut fra
studien at de kunne redusere måletiden til nær 5 minutter ved å måle inntil man oppnådde en
krysskorrelasjon på 0.7. Ved metoden fant de respons ned til 11.5 dB nHL på alle
forsøkspersoner. Han viste også inn-ut kurver for amplituden og tenkte at dette kanskje kan
anvendes for å vurdere evt. «hidden hearing loss», det vil si hørenervedegenerasjon forårsaket av
sterke lyder som vist av Kujawa og Liberman.
Det var to parallelsesjoner, en med fokus på høreapparat blant annet utprøving på store hørselstap,
men jeg prioriterte å gå på den andre som omhandlet forskjellige typer målinger.
«Ljudlokalisationsmätningar på spädbarn» var tittelen på foredraget til Filip Asp ved Karolinska
Institutet. De hadde satt opp 12 høytalere og skjermer i ±45° vinkel, og hadde 4 kameraer som
detekterte pupilleretningen støttet av IR-lys. De flyttet lyden som var en kontinuerlig barnemelodi
i 63 dB styrke til tilfeldige høyttalere og 1.6 sekunder seinere kom bildet ved høyttaleren. I
perioden før bildet startet målte de hvor blikket var rettet og beregnet en error index (0= korrekt
1=tilfeldig) ut fra hvor nær lydkilden blikket var. Pilotundersøkelser viste en utvikling fra 0.6-0 på
denne indeksen for aldersspennet 6 måneder til 3 år. De var i gang med å samle normalverdier for
aldersgruppen 6-60 måneder.
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Lennart Magnusson fra Västra Götaland snakket om Evoked Compound Action Potentials
målinger (ECAP) ved CI tilpassing, som produsentene kaller NRI, NRT eller ART. Han diskuterte
rundt når det bør måles og hvilken vekt man skal legge på disse målingene ved innjustering. Hans
forslag til framgang ved små barn var: 1. Måle NRT ved operasjon. 2. Ved første innkopling
foreta en forsiktig mapping, ikke nødvendig å se respons ved dette tidspunktet. 3. En måned etter
gjenta NRT og justere. 4. i løpet av første år foreta en lydfeltsmåling.
Kjell-Erik Israelsen holdt to foredrag. Det første om brannfare ved X2 kondensatorer. De hadde
erfaring med en ulmebrann som var oppstått i strømforsyning på OAE-utstyr. Vi må regne med at
slike branner kan hende igjen. Hans andre foredrag gikk på erfaringer med ASSR målinger på
barn med Interacoustics Eclipse utstyret. De valgte stort sett å stimulere kun med et stimulus av
gangen på ASSR målinger.
Mehrnaz Zeitooni er doktorand ved Linköping og arbeider med binaural hørsel ved både bilateral
og unilateral benledningsstimulering. De fikk målt effekter som viser nytte av retningshørsel med
benledningsstimulering både ved SRM, BILD og BMLD tester.
Neste foredragsholder var også fra Linköping, Elaine Ng som snakket om
hukommelsesfunksjoner og signal prosessering. Hun har brukt en modell «Ease of Language
Understanding» (ELU) og studert hvordan 27 høreapparatbrukere fungerer i den første 6
måneders akklimasjonsfasen. Studien viser at arbeidsminnekapasiteten betyr en viktigere rolle for
taleforståelse i støy ved starten av fasen enn på slutten av denne fasen.
Under festmiddagen ble alle inkludert NTAFs utsendte tvunget til å være med på quiz om svensk
slagermusikk, med hovedvekt på Eurovision song contest. De siste spørsmålene dreide seg om
hvor mange ganger Norge har tapt og hvor mange ganger Sverige har vunnet!

Fredag.
Dagen startet med rapporter fra referanseguppene: Kvalitetsikring ved audiometerkalibrering,
Undervisningshjelpemiddel/-akustikk, Funksjonsbegrep for høreapparater, Standardisering,
Kvalitetsvurdering av høreapparatfunksjoner og Taletest for verifisering av høreapparattilpassing.
Den siste gruppen har laget en sluttrapport som ligger tilgjengelig på STAFs medlemssider.
Etterpå ledet lederen av STAF Stefan Stenfelt en diskusjon rundt muligheten for å bygge opp
utdanning for medlemmene. Det kom fram behov for både korte 1-3 dager kurs på aktuelle temaer
og for mer formaliserte utdanninger med studiepoeng. Det kunne være ønskelig med en
sertifiseringsordning for arbeidsoppgavene medlemsgruppen utfører, men ikke så lett å tvinge
igjennom. De har samme problem som oss at det er vanskelig å bygge opp et stående tilbud for en
såpass liten gruppe. Styret i STAF vil fortsette å vurdere mulighetene for å kunne tilby noe.
Susanne Köbler fra Örebro snakket deretter om APD. Hun presenterte forskjellige tester som
Gaps in Noise (GIN), møstergjennkjenning av tonehøyde eller varighet, dikotisk lytting med siffer
eller stavelser, LISN-S og diverse kognitive tester. Hun problematiserte også rundt APD-språkdysleksi-ADHD og at diagnosen kan til en hvis grad henge sammen med fagtilhørigheten til den
som møter personen først.
Stefan Stenfelt presenterte forskning fra et stort EU prosjekt med mange involverte for å anvende
finite-element metoden på hørselsforskning. Linköpingmiljøet hadde bidratt med benledningsdata
for å kunne bygge opp 3D visualiseringer av det indre øret.
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Siste foredragsholder Andrea Kleine Punte var invitert fra Antwerpen og snakket om CI
implantering ved ensidige hørselstap for å forbedre tinnituslidelser, taleforståelse og
lydlokalisering. Personer som hadde hatt sterke tinnitusplager i mer enn 2 år men mindre enn 10
opplevde forbedring. De kunne også måle forbedret lydlokalisering for gruppen. Man skulle
kanskje tro at det ville være vanskelig for personer med god hørsel på et øre og venne seg til
lydbildet fra CI, men det virket som de ikke ble forstyrret av dette og bare opplevde forbedret
lokalisering og lyttemuligheter.
Jon Øygarden

New global standard
for hearing aids with Bluetooth connectivity
Copenhagen, Denmark – March 2014 –The European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA)
announced a new partnership with the Bluetooth Special Interest Group (SIG). The cooperation aims to develop a
new Bluetooth standard for hearing aids, while improving existing features, and creating new ones such as stereo
audio from a mobile device or media gateway with Bluetooth wireless technology. EHIMA represents the six major
hearing instrument manufacturers, producing up to 90% of all hearing aids sold globally.
Bluetooth technology is crucial to transforming the hearing-impaired user’s experience. Extending existing profiles
and developing a new hearing aid profile that allows streaming of audio sources at mono speech or stereo music
quality is only the first step. Several use cases will be supported, including calling with a mobile phone, enjoying
stereo audio from multi-media devices (music players, radio, television, etc.) and receiving broadcast audio
information from public address and announcement systems. This new hearing aid profile will be developed to meet
the challenging power requirements of hearing aids, which have to operate with sub-miniature batteries.
“It is important that we connect to and serve all kinds of smartphones and multimedia sound signals,” says EHIMA
secretary general, Soren Hougaard. “In order to achieve that, we must define a standard everyone can implement. “
The new Bluetooth standard is expected to be rapidly adopted by consumer electronics manufacturers, once it has
been finalized, presumably in 2016.

EHIMA Media contacts
Secretary General Soren Hougaard
+45 40457135
sh@ehima.com
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Bare noen få ord om :
• at Olav Kvaløy går inn i et 50% vikariat på Rikshospitalet hos Kjell Rasmussen & co
og kommer til å pendle mellom Trondheim (SINTEF) og Oslo. For de som ikke vet
om det, så har han vikariert der før og skal være «hjemmekjent»
• NTAFs kurs og Årsmøte finner sted på Rikhospitalet mandag 17. – tirsdag 18.
november. Det blir «Same procedure as every second year»
• at NTAF får av og til nye medlemmer fra andre yrkesgrupper. Alle nye medlemmer
får tilsendt et eksemplar av Nordisk Lærebok i Audiologi
• Vinay har flyttet til Tromsø med familien og har en 80% stilling som audiofysiker i
tillegg til 20% professorstilling ved UiT og fortsatt 20% professorstilling ved
audiografutdanningen innen FoU området Universell utforming for hørsel og tale
• Einar L. skulle egentlig gått av med pensjon etter at han fylte 70 den 2. mars, men
fortsetter i en 30% stilling som audiofysiker sammen med Vinay

Fra NTAF NL nr. 33
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NTAF - Styre 2013 → 2014
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
a.k.rodvik@isp.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:
46824412
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
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