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NASUS HØSTMØTE 2017 – REFERAT 
12. oktober 2017 kl. 10-15, Brynsveien 13, Oslo 
 
Til stede 
Arne Vik, Norsk teknisk audiologisk forening 
Håvard Ottemo Paulsen, Audiografforbundet 
Sandra Ochoa, Norsk audiopedagogisk forening 
Geir Siem, Audiologisk utvalg ØNH-foreningen 
Bjørn Kristiansen, Norges døveforbund (Sak 1-5 og 10) 
Marit Skatvedt, rådgiver i interessepolitisk avdeling i HLF (Sak 10) 
Merete Orholm, leder av interessepolitisk avdeling i HLF (Sak 10ab) 
Steinar Birkeland, møteleder og referent, HLF 
 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2017 (Steinar Birkeland, HLF) 
2. Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse – status (Steinar Birkeland, HLF) 
3. Samarbeid mellom NAS/NHS på folkehelsestatistikk og konferanse (Steinar 

Birkeland, HLF) 
4. HUNT 4 – status (Steinar Birkeland, HLF) 
5. EFAS – Interlaken 2017 og fremtidig bruk av EFAS i NASU (Oppfølging av sak 8 fra 

NASUs vårmøte 2017) (Arne Vik, NTAF) 
6. Landskonferanse for kommunale tjenester på hørselsområdet (Oppfølging av sak 9 fra 

NASUs vårmøte 2017) (Arne Vik, NTAF og Steinar Birkeland, HLF) 
7. Nasjonalt åpent register med kontaktinformasjon til ledende fagpersonell ved 

hørselssentraler og ØNH-avtalespesialister (Arne Vik, NTAF) 
8. Hørselssentralenes samhandling – kartleggingsstudie (Steinar Birkeland, HLF) 
9. Forslag til endringer i formålsparagrafen til NAS (Bjørn Kristiansen, Norges 

døveforbund) 
10. Aktuelle interessepolitiske saker (Marit Skatvedt, HLF) 

a) Statsbudsjettet 
b) Reservehøreapparat 
c) Nød-SMS 
d) Ringerikeprosjektet i regi av HLF Briskeby 
e) Erfaringskonferansen 2017 
f) Paragraf 2.6, tegnspråkopplæring 
g) APD 
h) AVT 

11. Beramming av NASUs vårmøte 2018 
12. Annet 

a. Symbolsak 
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Referat 
 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2016, Steinar Birkeland, HLF 
Bruken av termen «Forfall» ble problematisert i tilfeller hvor det varsles i rimelig tid 
at møtedeltakelse ikke er mulig å få til. I slike tilfeller bør det anvendes en annen term, 
som får frem varslingen. 
Vedtak: Referat godkjent. 
 

2. Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse – status (Steinar Birkeland, 
HLF) 
Innsendt tilbakemelding fra gruppen (følger referatet som vedlegg) ble gjennomgått. 
Tilbakemeldingen indikerer behov for faglig konsensus, som basis for å fremme 
politiske krav om faglige retningslinjer o.l. Det er helt klart et potensial for styrking av 
tilbud gjennom faglig konsensus som forankres nasjonalt både politisk og klinisk. 
Vedtak: NASU ber faggruppen foreslå konkrete tiltak frem mot enhetlig nasjonal 
praksis (retningslinjer), og inviterer faggruppen til NASUs vårmøte 2018. 
 

3. Samarbeid mellom NAS/NHS på folkehelsestatistikk og konferanse (Steinar 
Birkeland, HLF) 
NAS` årsmøte i Lund 22. august 2017 sluttet opp om NHS` arbeid opp mot Nordisk 
råd for å sikre nordisk folkehelsestatistikk og konferanse på høreapparatområdet. 
Under årsmøtet ble NAS` sin rolle opp mot politikk diskutert, som følge av tiltakende 
press mot sektorens faglighet. Det legges opp til at dette temaet og samarbeid med 
NHS belyses mer i dybden i forbindelse med NAS` årsmøte sommeren 2018.  
Vedtak: Tas til orientering. 
 

4. HUNT 4 – status (Steinar Birkeland, HLF) 
Innsendt oppdatering fra Bo Engdahl, Folkehelsa, ble gjennomgått. Essensen er at 
hørselsmålingene er kommet godt i gang, og at undersøkelsen i hovedsak følger 
prosjektbeskrivelsen.  
Vedtak: Tas til orientering.   

 

5. EFAS – Interlaken 2017 og fremtidig bruk av EFAS i NASU (Oppfølging av sak 
8 fra NASUs vårmøte 2017) (Arne Vik, NTAF) 
Arne Vik har utferdiget reisebrev fra EFAS-møtet i Interlaken (er vedlagt referatet). 
EFAS er et konsensusorgan innen hele bredden av hørselsfeltet: www.efas.ws. De har 
nylig gjennomført et opplegg om screeningprosedyre for barn. Nå står eldre for tur. 
Det er helt klart relevant at Norge er representert. 
Vedtak: Tas til orientering. Temaet legges frem som strategisk sak på NASUs 
vårmøte 2018. 
 

6. Landskonferanse for kommunale tjenester på hørselsområdet (Oppfølging av sak 
9 fra NASUs vårmøte 2017) (Arne Vik, NTAF og Steinar Birkeland, HLF) 

http://www.efas.ws/
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En nasjonal konferanse på kommunale tjenester kan brukes til å belyse pågående tiltak 
og modeller. De som står bak ulike tiltak eller modeller har til dels forskjellige motiver 
og mål. Strategisk mål er å heve seg over dette og bruke konferansen til å få frem 
enhetlig kommunal praksis som tjener hørselshemmede, altså sluttbrukerne – særlig 
eldre med hørselstap. Her er det et komplekst utfordringsbilde, som må beskrives som 
basis for modellvalg. Det er naturlig å invitere kommunene til å si noe om både hørsel 
og syn. Konferanse må være forankret i en politisk vilje til dette på departement/-
direktoratnivå. 
Vedtak: NASU etablerer en arrangementskomitè for en landskonferanse for 
kommunale tjenester på hørselsområdet, med en representant fra hver av 
medlemsorganisasjonene. 
 

7. Nasjonalt åpent register med kontaktinformasjon til ledende fagpersonell ved 
hørselssentraler og ØNH-avtalespesialister (Arne Vik, NTAF) 
Det finnes i dag ikke et åpent tilgjengelig register over sektoren, som kan brukes av 
NASU og NASUs medlemsorganisasjoner. Dette kan gjøres ved å innhente åpne data 
som suppleres med opplysninger som søkes opp. Utfordringen blir å forankre ansvaret 
for oppdatering. 
Vedtak: NASU støtter opprettelsen av et kontaktregister i sektoren. 
Medlemsorganisasjonene melder tilbake til vårmøtet 2018 på hvilke opplysninger 
registeret skal inneholde og hva de skal brukes til. 
  

8. Hørselssentralenes samhandling – kartleggingsstudie (Steinar Birkeland, HLF) 
Rapporten, som legger frem funnene i kartleggingsundersøkelsen av 
hørselssentralenes samhandling, ble presentert og diskutert. Det ble identifisert videre 
kartleggingsbehov, bl.a. på refusjoner/takster som fremmer oppfølging og 
samhandling. Lenke til rapporten: https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-
jobber-vi-med/horselssentralenes-samhandling-2017-rapport-hlf.pdf   
Vedtak: Tas til orientering 
 

9. Forslag til endringer i formålsparagrafen til NAS (Bjørn Kristiansen, Norges 
døveforbund) 
Norges Døveforbund og Døves Nordiske Råd er av den oppfatning at NAS` 
formålsparagraf med fordel kan oppdateres for å fange opp endrede forutsetninger for 
oppfølging av hørselshemmede barn. Formålsparagrafen ble diskutert av NASU – bred 
enighet om behovene til hørselshemmede barn. I Norge har Helsedirektoratet nylig 
lagt frem nye retningslinjer som beskriver hvordan oppfølgingen av hørselshemmede 
barn skal legges opp – gjennomgående er tidlig oppdagelse og rask og målrettet 
oppfølging med sikte på optimal språklig stimulering og utvikling: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/horsel-hos-sma-barn-0-3-ar  
Vedtak: NAS tar saken til orientering og oppfordrer Norges Døveforbund og 
Døves Nordiske Råd om å fremme saken overfor NAS. 
 

10. Aktuelle interessepolitiske saker 
a. Statsbudsjettet 2018: Relevante deler av statsbudsjettet (Prop. 1 S) for 2018 

ble presentert. Arbeidsdepartementet: Ingen bevegelse når det gjelder 

https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/horselssentralenes-samhandling-2017-rapport-hlf.pdf
https://www.hlf.no/globalassets/dokumenter/dette-jobber-vi-med/horselssentralenes-samhandling-2017-rapport-hlf.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/horsel-hos-sma-barn-0-3-ar
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rettigheter til høreapparat. Dette er som forventet etter hjelpemiddelutvalgets 
signal om egen utredning på hørsel. Denne vil kunne få konsekvenser i senere 
statsbudsjett. Helse: Likepersonordningen videreføres. Refusjonssaken 
(audiografer) legges død av regjeringen. HLF vil ikke følge opp dette pga. det 
som står videre i denne delen av budsjettdokumentet. HLF vil alternativt følge 
opp med fokus på tematikken som omhandles i kartleggingsundersøkelsen av 
samhandling. Målet er minimum treårig hørselsfaglig kompetanse i 
kommunene, som nå har klangbunn i budsjettdokumentet, som har en 
formulering om «fagspesifikk kompetanse i kommunene», og i 2009-avtalen 
som forplikter helseforetakene på samhandling innen høreapparatområdet. 
Kultur: Ikke tilgodesett. Utdanning: Status quo med HLF Briskeby. 
Rehabilitering, HLF Briskeby: Status quo med tilpasningskurs. Universell 
utforming: Ikke tilgodesett som ønsket. Forebygging: Ikke tilgodesett som 
ønsket. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

b. Reservehøreapparat: HLF har etter sommeren fått mange henvendelser på 
reservehøreapparat. Audiografforbundet har identifisert at dette problemet er at 
sykehusene må søke mens saksbehandlere i NAV ikke forholder seg til 
rundskriftet som gjelder rundskriv (paragraf 10-7 Bokstav b – Høreapparat og 
tinnitusmaskerer: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-
h%C3%B8reapparat-og-
tinnitusmaskerer;cmsnavno_JSESSIONID=wnUs+JGOYTJl+Uj-6qogWgyO).  
Vedtak: HLF følger opp myndighetene med basis i forklaringen fra 
Norges audiografforbund. 
 

c. Nød-SMS: Skal være operativt i desember 2017 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

d. Ringerikeprosjektet i regi av HLF Briskeby: Prosjektet jobber p.t. med å 
sikre videre finansiering opp mot helsemyndigheter og ExtraStiftelsen. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

e. Erfaringskonferansen 2017: Tema er hørselshemmede barn og unges 
psykiske helse. Temaet har vært kjørt hele året, herunder i Hvert øre teller-
kampanjen. Konferansen foregår i Oslo, 26.-27. oktober 2017. 
Konferanselenke: https://hlfbriskeby.no/briskebykonferansen/  
Vedtak: Tas til orientering. 
 

f. Paragraf 2.6, tegnspråkopplæring: Myndighetene vil se på hele 
opplæringsloven, med sikte på å myke opp paragraf 2.6. HLF følger opp med 
innspill til myndighetene. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer;cmsnavno_JSESSIONID=wnUs+JGOYTJl+Uj-6qogWgyO
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer;cmsnavno_JSESSIONID=wnUs+JGOYTJl+Uj-6qogWgyO
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer;cmsnavno_JSESSIONID=wnUs+JGOYTJl+Uj-6qogWgyO
https://hlfbriskeby.no/briskebykonferansen/
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g. APD: Foreldre melder inn til HLF at det er utfordringer pga. mangel på 
offentlig godkjent diagnosekode som kan utløse rettigheter og refusjoner. Har 
vært i kontakt med sykehusene i Ålesund og Trondheim (St Olav). I dag 
brukes kode H93.2 Unormal lydoppfattelse. Ønskelig er offentlig godkjennelse 
av kode H93.25 Sentrale auditive prosesseringsvansker. Det er internasjonal 
enighet om sistnevnte kode. De to sykehusene har alt utredet totalt 600 barn. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

h. AVT: Metoden brukes for å «bade» barn i ord. Det er i Norge ulik praksis på 
området. UiO/ISP står for den originale AVT-modellen, mens Statped tilbyr en 
eklektisk modell, hvor lydstimulering basert på AVT-modellen suppleres med 
elementer av tegn. ISP jobber med å utvikle en AVT-utdanning ved UiO. 
Vedtak: Tas til orientering. 
 

 
11. Beramming av NASUs vårmøte 2018 

Vedtak: NASUs vårmøte 2018 berammes til fredag 27. april kl. 10-15 i HLFs 
lokaler. 

 

12. Annet 
a. Symbolsak: Vedtak: Det foreligger et forslag (følger referatet) som sendes 

ut på høring i medlemsorganisasjonene i NASU og Standard Norge. 
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Vedlegg 1 – til sak 2: Rapport fra Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse 

 

Tilbakemelding til NASU 

         10.10.2017 

Nasjonal gruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse har som sist rapportert gått gjennom 2005-
rapporten på behandlingstilbudet til tinnitusrammede, og anser denne oppgaven som gjennomført. 
Gruppen meldte tilbake til NASU at vi fortsatt finner rapporten gyldig og at de flytskjema som er 
beskrevet i rapporten ønskes implementert i helseforetakene. Alle helseforetak har i dag et tilbud 
innen tinnitusbehandling, men tilbudene er forskjellig. Gruppen ønsker at arbeidet med å 
implementere flytskjemaene som en grunnleggende konsensus i Norge skal fortsette, men at videre 
arbeid må definere hvordan dette eventuelt skal kunne gjøres. 

Nasjonal gruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse mener vi har besvart første tildelte oppgave. 

Når det gjelder det videre arbeid i gruppen møter vi en del utfordringer vi ser gruppen ikke kan løse 
alene for å komme videre. Vi ønsker derfor kort å beskrive disse før vi konkluderer. 

1. Behandlingstilbudet i dag må kartlegges og ha en faglig forankring. Dette er nødvendig for å 
finne en riktig metode for å etablere en felles faglig omforent behandlingsplattform for 
tinnitus. Det er da nødvendig å få frem nyansene i dagens behandlingstilbud. Dette 
kartleggingsarbeidet krever tid og ressurser, ikke minst med tanke på oppfølging. 

2. God faglig informasjon om tinnitus og behandlingstilbud er i dag bortimot fraværende. 
Helseforetakene innfører nå en felles internett/intranettmal hvor tekst som presenteres skal 
være så generell og lik for alle sykehusklinikkene at den praktisk talt ikke sier noe. Det er ikke 
mulig for oss som fagpersonell og legge ut god faglig informasjon og informasjon som har 
funnes frem til i dag er fjernet. Dette betyr at det blir vanskelig å finne informasjon både for 
pasienter og for fagpersoner. 

3. Useriøse aktører når folk flest via internett, vi har pr i dag ingen seriøse kanaler hvor 
informasjon om tinnitus og nedsatt lydtoleranse er skrevet og presentert av fagfolk. Det er 
ikke mulig å gjøre noe med de useriøse aktørene, men det må ses etter løsninger på hvordan 
man kan sikre god faglig informasjon om både tinnitus, nedsatt lydtoleranse og 
behandlingstilbudet. 

4. Fagfolk blir satt på sidelinjen. Vi ser i dag en trend til at drivkraften til faglig utvikling går 
gjennom interesseorganisasjoner, noe som er svært uheldig for det faglige miljøet. NASU må 
være med på å gi føringer overfor blant annet HLF på at tinnitus og nedsatt lydtoleranse 
forankres i det faglige miljøet. Vi ser mange årsaker til at det faglige miljøet taper, da vi har et 
dårlig takstsystem, uten lønnsomhet blir det ikke drift, men kanskje viktigst at midler til 
kursing og videreutdanning begrenses i helseforetakene og fagfolk får ikke nødvendig 
oppdatering/kursing/utdanning. Når forankring skjer utenfor fagmiljøene, vil fagmiljøene 
etter hvert trekke seg ut, noe gruppen anser som svær uheldig. 

5. Audiografutdanningen har akkurat etablert en fordypningsmodul som skal omhandle 
tinnitusbehandling i vanlig klinikk. Dette er en campusmodul som går over 5 uker og skal gi 
studentene grunnleggende kunnskaper om tinnitus og tinnitusbehandling. Dette er et arbeid 
som vår gruppe også ønsker å prioritere dvs opplæring av ansatte i spesialistjenesten i 
grunneleggende tinnitusutrednig og behandling og vi ønsker at  NASU jobber for at vår 
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gruppe er deltagende i dette arbeidet. Blant annet ved å oppfordre NTNU til å arrangere et 
ukes kurs for ansatte i spesialisthelsetjenesten med dette temaet  i løpet av våren 2018. Og 
det gjerne i samarbeid med vår gruppe.   

6. Nasjonal gruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse har ikke mandat til å foreta handlinger 
som gir synlige resultater eller får relevant betydning. For at gruppen skal vise til resultat må 
det gis tydelige mandater og gruppen må ha oppbakking fra NASU.  

 

Nasjonal gruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse anser det som umulig å vise til resultater av 
betydning uten et klart mandat, eller spesifikt tildelte oppgaver fra NASU eller direktorat. Uten 
denne forankringen og et klart oppdrag vil gruppen jobbe på et nivå uten betydning. Det kreves at 
NASU er på banene og tilrettelegger for at det som gjøres i gruppen får betydning. 

 

Gruppen ønsker å delta på neste møte i NASU (april 2018) for å legge frem og diskutere våre tanker 
og få en avklaring på den videre arbeidsdialog mellom NASU og Nasjonal gruppe for tinnitus og 
nedsatt lydtoleranse. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nasjonal gruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse 

Siri M. Bergseth, Håvard Trones, Georg Træland og Ingvild Ørpen.  
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EFAS (European Federation of Audiology Societies) www.efas.ws, er en 
sammenslutning med nasjonal representasjon fra de fleste europeiske land. EFAS er 
dominert av ØNH faget og derfor er ikke deltakelsen fra Norge særlig stor (i år 7), 
ettersom audiologi ikke er noen grenspesialitet her i landet. Formålet er samarbeid og 
utvikling innen audiologi på helse- utdanning- og forskningsområdet. Mer spesifikt (fra 
hjemmesiden): 

We aim to: 
  Provide guidelines for education in Audiology (in relationship to the Bologna process) 

  Provide guidelines for the quality of service delivery 

  Provide the possibility of exchange and dissemination of knowledge 

  Promote the visibility and leverage of Audiology to policy makers  
To this end it shall: 

  Put together a curriculum for training audiologists and update the present published curriculum 

  Put forward a system of continuing education, professional integrity and quality control 

  Provide guidelines for protocols in the professional work of clinical audiologists 

  Promote European cooperation in research projects 

  Participate actively in meetings and conferences for Exchange of scientific information  
     & Updates for topics &  Courses for basic education 

  Make information on these points available to its member societies  
Focus points:  

  Update of curriculum and role of EFAS in the Bologna process 

  Improve internal structure, representation and website 

  Ethical issues   

Vedlegg 2 – til sak 5: Reisebrev fra EFAS Interlaken 2017 

 

EFAS 2017 – Interlaken, Sveits – Reisebrev fra Arne Vik 

 

Siden NASUs opprettelse for ti år siden, har jeg hatt gleden av å  representere 
Norge i 
EFAS, 
og jeg 
har 
deltatt 
på de 
siste 
fire 

kongressene, i Warszawa, Budapest, Istanbul og nå i Interlaken. Jeg etterfulgte 
Einar Laukli, som også satt i presidentskapet i EFAS fra 1998-2003. 
Deltakerantallet på EFAS kongresser varierer fra 400 og opp imot 1000. 
Nasjonale deltakere utgjør ofte et sterkt innslag, da kongressen er ment å gi 
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inspirasjon til nasjonal audiologisk aktivitet. Kongressen går over tre dager 
(torsdag til lørdag), ofte med en innledende onsdag avsatt for egne nasjonale 
møter og arbeidsgrupper i EFAS.  
Selve kongressen har tradisjonell struktur med innledende keynoteforedrag 
hver dag (da det ikke foregår annen aktivitet), med resten av dagene fordelt på 
parallelle, strukturerte sesjoner med korte presentasjoner/aktiviteter. Se 
orienterende bilde fra oppsettet for torsdag. Med varierende hell har en 
forsøkt seg med posterutstilling. På årets kongress var imidlertid 
posterpresentasjonene (66stk!) spesielt vellykket, da posterne var oppsatt i den 
kombinerte vandre- og utstillings- og bevertningshallen rett utenfor 
foredragslokalene. Kongressen fant sted i Interlaken, en liten turistby mellom 
to sjøer, mellom Zurich i øst og Bern i vest. Kongresslokalene lå i den fasjonable 
kurhallen og kasinoet, der det oste av gammel storhet og overklasse. Været var 
det beste og omgivelsene likeså. 

Den faglige 
bredden er stor, 
men innholdet 
domineres 
likevel av 
medisin, med et 
ikke ubetydelig 
innslag av CI-
relaterte 
foredrag. Nytt i 
år var en global 
vinkling med et 
åpningsforedrag 
av WHOs 
representant på 
hørselsområdet, 
dr dr Shelly 
Chadha: 
«Economic 
impact of 
hearing loss and 
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impact on public health» (se: http://www.audiology-worldnews.com/awareness/2274-who-adopts-

historic-resolution-on-hearing-care). Utfordringene som kommer, med en økende andel 
eldre med hørselstap, var sterkt framme i mange sammenhenger på 
kongressen. WHO angir at ervervet hørselstap i voksen alder som global 
helsebelastning stiger fra en 15. plass i 2005 til en 7. plass i 2030!  

Det omfattende programmet kan lastes ned fra NTAFs hjemmeside link 
(kongressiden er ustabil). Sammendragene til alle innleggene gis ut i et 
supplement til  
Journal of Hearing Science og ligger ute som open sorurce; inviterte (14), frie 
foredrag (122) og postere (66): 
http://www.journalofhearingscience.com/archives/issue/idIssue/835282.     

 Keynote speaker i dag nr. 2 var en 
spennende introduksjon til det å kunne 
«høre» ved hjelp av lys: «Hearing with 
light» av professor Tobias Moser fra 
Göttingen universitet, Institute of 
Auditory Neuroscience. Det viser seg å 
være mulig å stimulere celler med lys og 
framkalle nervesignal, på tilsvarende måte 
som man stimulerer med elektriske 
signaler i CI. Første forsøk på ørkenrotter 
har vært positive. Mikro-LCD kan benyttes 
der en for elektriske signaler bruker 
elektroder. Det at overføringen avgir 

varme er bl.a. en av utfordringene som må overkommes, men konklusjonene i 
sluttbildet er slett ikke nedslående (neste side), selv om det kan være langt 

fram. 

Det vil føre for 
langt å gå mer 
inn på de 
enkelte 
foredragene, 
men de to 
eneste norske 

http://www.audiology-worldnews.com/awareness/2274-who-adopts-historic-resolution-on-hearing-care
http://www.audiology-worldnews.com/awareness/2274-who-adopts-historic-resolution-on-hearing-care
http://www.journalofhearingscience.com/archives/issue/idIssue/835282
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innslagene må nevnes: Foredrag av professor Ona Bø Wie, UiO-ISP: «Handicap 
of unilateral hearing loss» og ikke minst vinnerne fra audiografutdanningens 
posterkonkurranse i fjor, Ida Foldvik, Elsabeth Kvesetberg og May Helen 
Alander: «APD and acoustic reflex». Ida var dessverre reist hjem, lørdag, da jeg 
fikk summet meg til å ta bilde.  

Jeg reiste 
sammen med 
min bedre 
halvdel 
(pensjonert 
audiopedagog), 
som også 
deltok på deler 
av kongressen. 
Vi benyttet 
anledningen til 
besøke vår 

nevøs familie i Bern noen dager i etterkant. Under selve kongressen fikk vi låne 
deres leilighet i Grindelwald, som lå en halv times kjøring oppe i fjellene. 
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Vedlegg 3 – til sak 12a: Symbolforslag til høring i NASUs medlemsorganisasjoner 

 

Saksinnledning ved Kjell Grøndahl, formidlet i Epost datert 12.10.2017: 

Sak: Symboler for taleaudiometri. 

Det finnes i dag ikke anerkjente internasjonale symboler for grafisk taleaudiometri (grafisk vil si at 
resultatene vises i et diagram med lydnivå på X-aksen og prosent oppfattet på Y-aksen). 

Ulike klinikker og utstyrsprodusenter bruker forskjellige sett med symboler. Situasjonen kompliseres 
av at testene er språkavhengige, de måler andre ting enn toneaudiometrien gjør, og det finnes opptil 
flere tester i bruk på hvert språk. 

Det er imidlertid noen fellesnevnere i hva slags egenskaper testene måler. Det er også praksis at ved 
den vanligste testen (Diskriminasjonstest: enstavelsesord i hodetelefoner) brukes samme symboler 
som ved toneaudiometri (X for venstre side og O for høyre side). 

På grunn av variasjonen i mulige tester, blir det nesten umulig å huske symboler for alle. Løsningen 
tror vi ligger i å bruke grunnsymboler med variasjoner som alltid betyr det samme. 

På vegne av NTAF har Kjell Grøndahl laget et forslag til symboler som der det er praktisk mulig følger 
ISO-standarden for toneaudiometri. De dekker også de fleste testkombinasjoner moderne 
audiometere har mulighet for. Hvis det vedtas et anbefalt sett med symboler, vil 
utstyrsleverandørene forholdsvis enkelt kunne implementere dette (også i utstyr som er i bruk på 
klinikkene i dag). 

 

Se de neste sidene for å lese selve vedlegget. 

http://www.efas.ws/


 

NTAF 

Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 

 

 
 

 

 

Grafiske symboler for taleaudiometri 

 
Det finnes i dag ikke anerkjente internasjonale grafiske symboler for taleaudiometri (grafisk 

vil si at resultatene vises i et diagram med lydnivå på X-aksen og prosent oppfattet på 

Y-aksen). 

Ulike klinikker og utstyrsprodusenter bruker forskjellige sett med symboler. Situasjonen 

kompliseres av at testene er språkavhengige, de måler andre ting enn toneaudiometrien gjør, 

og det finnes opptil flere tester i bruk på hvert språk. 

Det er imidlertid noen fellesnevnere i hva slags egenskaper testene måler. Det er også 

praksis at ved den vanligste testen (Diskriminasjonstest: enstavelsesord i hodetelefoner) 

brukes samme symboler som ved toneaudiometri (X for venstre side og O for høyre side). 

På grunn av variasjonen i mulige tester, blir det nesten umulig å huske symboler for alle. 

Løsningen tror vi ligger i å bruke grunnsymboler med variasjoner som alltid betyr det 

samme. 

NTAF har utarbeidet et forslag til symboler som, der det er praktisk mulig, følger ISO-

standarden for toneaudiometri. På bilde 1-7 i vedlegget angis bakgrunn og begrunnelser. 

Bilde 8-15 angir selve symbolforslagene. Forslaget dekker de fleste testkombinasjoner 

moderne audiometre har mulighet for (Alternativer 1 og 2). Med foreslått sett av symboler, 

vil utstyrsleverandørene forholdsvis enkelt kunne implementere dette (også i utstyr som er i 

bruk på klinikkene i dag). 

 

 

 

Trondheim okt. 2017 

 

 

 

_________       _____________ 

Arne Vik       Kjell Grøndahl 

Leder        (sign) 

(sign) 

 

Referanser: 

NS-EN-ISO 8253-1:2010 
 Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning 
NS-EN-ISO 8253-3:2012 
 Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 3: Taleaudiometri 
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Kjell Grøndahl, NTAF

Taleaudiometri symboler

24.04.17
Utkast, til høring

Symboler som så langt som praktisk mulig
bygger på ISO tone-standard

1

ISO / ANSI standard toneaudiometri

2
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Hvilke taletester kan gjøres?
 Speech RecognitionThreshold (SRT) 50%-nivå i dB

 Speech DetectionThreshold (SDT) 

 Tale i støy

 MCL

 UCL

 Word Recognition Score (WRS) = diskriminasjonstest, 
vanligvis enstavelsesord

 Sentence Recognition Score (SRS)

 Open set (f.eks treords ytringer)/ closed set (f.eks tallord)

3

Muligheter i audiometeret
 Fabrikantene har ofte mulighet for 2 ulike «aided»-kurver for 

å kunne sammenlikne 2 ulike høreapparater

4



12.10.2017

3

Hva behøver vi å ha symboler for?
 H / V / Bilat

 Luft / lydfelt (AC/SF)

 Diskriminasjonstest (WRS) eller terskelmåling (SRT)

 Unaided / Aided 1 / Aided 2

 Umaskert / Maskert

 3 x 2 x 2 x 3 x 2 = 72 mulige kombinasjoner i utgangspunktet

5

Hva behøver vi ikke å ha symboler for?
 Tale i støy. Slike tester bruker som regel egne scoringsskjema, eller 

resultatet blir ett punkt i audiogrammet. Det er også problematisk 
pga at enten tale eller støy er variabel og den andre er konstant. De 
to variantene vil gi motsatt «slope» i et audiogram.

 SRS. Bruker WRS-symboler og oppgir materiale.
 SDT. Lite brukt? Gir kun ett punkt, ikke en kurve.
 MCL og UCL? Kan evt angis med «M» og «U»
 Egne symboler for ulike materiale? Vanligvis har hver klinikk 

enstavelsesord for WRS, og sin foretrukne standard test for SRT. Kan 
avvik fra dette angis med tekst? Dette er viktigste endring i 
forutsetninger fra forrige forslag, som forutsetter et grunnsymbol 
for hvert materiale/test.

 Benledning? Lite brukt. Finnes det referanseverdier? Mest aktuelt 
som «aided» med BAHA

 Open set /closed set?

6
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Noen forutsetninger
 Bør bygge på standard for toneaudiometri så langt det er 

praktisk

 72 mulige kombinasjoner i utgangspunktet

 Maskert og bilateral utelukker hverandre. Trekk  fra 12.

 Luft og aided utelukker hverandre. Trekk fra 24.

 36 kombinasjoner gjenstår. Fortsatt for mange til å ha egne 
symboler for alt.

 Må derfor være et system med grunnsymboler og 
modifikatorer som har entydig betydning.

7

Grunn-symbol: angir side
 H og V er samme som for toneaudiometri luft

 Tone-standarden har symbol for lydfelt (S), men ikke 
bilateral. I taleaudiometri må vi skille mellom disse, da vi kan 
ha lydfelt med testing av én side.

 Foreslår å innføre «diamond» for bilateral. Enkel grunnfigur, 
kan ikke forveksles med noe i tone-standarden.

8
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Terskelmåling
 Diskriminasjonstest (enstavelsesord): Ingen modifikator

 Terskelmåling: Horisontal strek (naturlig symbol for terskel)

9

Maskering
 Maskering vil trolig bare brukes med hodetelefoner. Tone-

standarden bruker firkant (venstre) og trekant (høyre). Det 
kan videreføres her, men vil bryte med prinsippet om et 
felles grunnsymbol pr side. Foreslår i stedet en fylt «maske» 
på øverste del:

 Terskelmåling med maskering:

10
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To alternativer for lydfelt
 Alternativ 1: Skrå strek (2 streker på krysset). Dette følger 

best tone-ISO-standarden for lydfelt, men gir mer 
kompliserte symboler.

 Alternativ 2: Horisontal strek øverst. Dette forenkler 
symbolene og kan kombineres med «aided»-merking.

Alt 1

Alt 2

11

Lydfelt og terskel
 Lydfelt: Skrå strek (2 streker på krysset)

 Terskelmåling og lydfelt sammen

Alt 1

12
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Unaided / Aided1 / Aided2
 Unaided,  med terskelmåling og lydfelt:

 Aided, med terskelmåling og lydfelt:

 1

 2

Alt 1

13

Lydfelt og terskel
 Lydfelt: Horisontal strek øverst

 Terskelmåling og lydfelt sammen

Alt 2

14
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Unaided / Aided1 / Aided2
 Unaided,  med terskelmåling og lydfelt:

 Aided, med terskelmåling og lydfelt:

 1

 2

Alt 2

15


