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Prosjektskildring 

Prosjekttittel: Betre høyrselshabilitering med detaljert språklydtesting 

Søkjarorganisasjon: Hørselshemmedes landsforbund (HLF) 

Prosjektleiar: Arne Kirkhorn Rødvik 

1. Soliditet 
 

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

Cochleaimplantat (CI) og høyreapparat (HA) har gjennomgått ei stor utvikling dei siste 20 åra, og høyrselen 

med CI og HA er no i mange tilfelle så god at dei eksisterande testane ikkje er sensitive nok til å registrere 

oppfattinga av dei finare detaljane i tale. Taleoppfattingstestane som er mest brukt i Noreg i dag er testar 

for oppfatting av einstavingsord og setningar med og utan støy, til dømes setningstestane Iowa (Teig, 

Lindeman, Tvete, Hanche-Olsen, & Rasmussen, 1993) og Hearing in noise test (HINT; Myhrum & Moen, 

2008; Myhrum, Tvete, Heldahl, Moen, & Soli, 2016), og einstavingsordtesten HIST (Øygarden, 2009). Dei 

som oppfattar kvar enkelt språklyd (konsonantar eller vokalar) godt, får betre høyrselsevne i kvardagen, og 

Lings 6-lyd-test (Ling, 1976) er mykje brukt for å undersøkje dette. Sistnemnde testar oppfatting og 

produksjon av dei tre konsonantane /s/, /ʃ/ og /m/ og dei tre vokalane /a/, /i/ og /o/, men er for enkel for 

mange CI- og HA-brukarar, og er dessutan for avgrensa til å gje eit komplett bilde av korleis brukarane 

oppfattar språklydar.  

Målet med prosjektet er å tilpasse for klinisk bruk ein taleoppfattingstest som gir detaljert informasjon om 

kva norske språklydar kvar enkelt person med CI eller HA forvekslar til bestemte tider i habiliteringa. 

Forvekslingar av språklydar kan i nokon tilfelle få store konsekvensar. Sjå til dømes på setningane: "Han 

spiste biller og blei dårleg" og "Han spiste piller og blei dårleg." Eit anna døme er: "I bakgården stod ein 

liten tass" og "I bakgården stod ein liten dass." Høyrselshemma misforstår ofte slike små forskjellar.  

Utgangspunkt for prosjektet er eit nyleg fullført doktorgradsprosjekt (Rødvik, 2020) med tema 

språklydforvekslingar hos barn og vaksne med CI. Språklydane i testen skal presenterast i nonsensord, som 

er ord som liknar på vanlege ord men ikkje finst i norske ordbøker. For eksempel blir /ala/ og /ana/ brukt 

for å teste /l/ og /n/, i staden for verkelege ord, for å sikre at vi faktisk testar høyrsel og ikkje evne til å 

gjette. Testen vil vere eit nyttig og nødvendig supplement til eksisterande audiometri-testar og 

taleoppfattingstestar med og utan støy.  

Eit slikt testinstrument som gjer det mogleg å individtilpasse både optimal lytte- og taletrening og 

programmering av HA og CI, finst ikkje i Noreg i dag. Det er velkjent at utbyttet av CI og HA er avhengig av 

optimal lyttetrening, og det er viktig at dei som skal drive med denne lyttetreninga saman med brukarane, 

får detaljert informasjon med jamne mellomrom i habiliteringsperioden om kva lydar som bør øvast meir 

på. Å bli testa til bestemte tidspunkt og på bestemte stadia i opptreninga og oppleve konkret framgang i 

testresultata, vil motivere brukaren til å halde fram med det slitsame lyttearbeidet. Heilt konkret 

tilbakemelding om kva språklydar som bør ha fokus i neste fase av lyttetreninga, er også positivt for 

brukaren fordi det avgrensar oppgåva og gjer den meir overkomeleg. Resultatet frå testen vil altså kome 

brukarane til gode ved å gi dei ein individuelt tilpassa profil for språklydoppfatting på gitte tidspunkt i 

habiliteringsforløpet.  

Med utgangspunkt i Rødvik (2020) sitt doktorgradsarbeid skal dei best eigna nonsensorda veljast og testen 

tilpassast praktisk bruk i klinikk. Samlinga av nonsensord som vart brukt i doktorgraden er for omfattande 

for ein travel klinisk kvardag, og det er derfor nødvendig å tilpasse ei enklare utgåve av testen for klinisk 
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bruk. Testen skal kunne brukast i klinikkar, og av audiopedagogar, logopedar og andre som gjer testar av 

taleoppfatting. 

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

1.2.1 Skildring av tiltak/aktivitet 

Følgjande skal vidareutviklast i prosjektet:  

 Utval av nonsensord og språklydar i testen skal modifiserast. 

Testen som vart brukt i doktorgradsavhandlinga hadde til saman 90 nonsensord. Dialektlydar var 

inkludert og alle konsonantar blei presentert både i /a/-, /i/- og /u/-kontekst (td. /a:pa/ eller /i:ki/). 

Dei 9 vokalane blei presentert i /b/-kontekst (td. /ba:b/ eller /bi:b/). Dette skal tilpassast klinisk bruk 

ved å redusere talet på nonsensord og berre ha med nokre få av dei dialektspesifikke språklydane. 

 Lage klinisk prosedyre for gjennomføring av testen, blant anna retningslinjer for skåring av 

nonsensorda som rett/gale fortløpande etter kvar repetisjon. 

I doktorgradsprosjektet blei opptak av kvart nonsensord transkribert av to erfarne fonetikarar og 

skåra deretter som rett eller gale i deltakaren si dialekt. I ein klinisk test bør nonsensorda skårast 

fortløpande av testleiar og med lydopptak berre som backup. 

 Inkludere HA-brukarar i målgruppa for testen. 

I doktorgradsprosjektet var berre CI-brukarar og normalthøyrande deltakarar inkludert. 

 Lage eit brukarvenleg grensesnitt for testleiar. 

I doktorgradsprosjektet vart dataprogrammet "Spchutil" brukt. Dette er forskingsprogramvare frå 

House Ear Institute i San Francisco, USA, som er lite intuitiv. Vi planlegg å utvikle eit dataprogram 

som er meir brukarvenleg, i samarbeid med datafirmaet Ablemagic i Trondheim. 

 Definere ei brukarvenleg metode for direkte skåring av testen, i staden for fonetisk analyse av 

opptak i etterkant av testinga. 

 Utarbeide kategoriar for klassifisering av språklydoppfattingsprofilar for bruk i justering av CI og HA, 

og i lyttetrening. 

 

Den ferdige testen skal evaluerast i ein pilotstudie med grupper av vaksne med normal høyrsel, bilaterale CI 

eller bilaterale HA. Det skal sjekkast før testing at deltakarane har korrekt uttale av alle språklydane i 

testen, for å kunne slå fast at eventuelle feil i repetisjon av språklydar skuldast høyrselen og ikkje uttalen. 

Normal høyrsel skal verifiserast hos dei normalthøyrande som er inkludert i studien, og kvaliteten av CI og 

HA skal sjekkast før testing. 

Prosjektet skal gjennomførast i fem steg. I steg 1 skal ei prosjektgruppe velje ut nonsensorda som skal vere 

med i den kliniske testen frå dei 90 nonsensorda som vart innspelt til og brukt i doktorgraden til Rødvik 

(2020). Til ein klinisk test er det naturleg å bruke færre nonsensord enn i ein test lagd for forsking, og her vil 

det mellom anna vere fokus på kva språklydar som er felles for alle dialekter, kor mange repetisjonar det 

skal vere av kvar språklyd og om rekkefølgja av testorda skal randomiserast.  

I denne fasen skal det også søkjast om etisk godkjenning av pilotstudien frå Regional etisk komité, ifølgje 

Helseforskingslova (2008). Ved oppnådd etisk godkjenning skal studien meldast til Personvernombodet ved 

Oslo universitetssjukehus (OUS), Akershus universitetssjukehus (AHUS) og Universitetet i Oslo (UiO). 

I steg 2 skal det utarbeidast testprosedyre. Viktige spørsmål som skal avgjerast er:  

 Korleis skal nonsensorda presenterast for deltakaren? Kor lang responstid skal han/ho få? 

 Kva informasjon om nonsensorda som skal presenterast, skal deltakaren få vite før testing?  

 Korleis skal nonsensorda skårast av testleiar? Som rett eller gale, eller på ein meir detaljert måte?  
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 Korleis skal dataverktøyet som skal brukast til testinga utformast?  

I steg 3 skal det utviklast eit dataprogram for administrering av testen, i samarbeid med ein 

dataprogrammerar. Føremålet er å gjere testadministreringa meir brukarvenleg. I Rødviks doktorgrad vart 

det brukt forskingsprogramvare frå House Ear Institute i San Francisco, USA, som er lite brukarvenleg. 

I steg 4 skal testen utprøvast i ein pilotstudie med grupper av vaksne med normal høyrsel, CI-brukarar og 

HA-brukarar, for å evaluere effekten av tiltaka som vert prøvd ut og for å sikre at det tekniske fungerer 

som det skal. Det vil bli gjort ein intervensjon med pre- og posttesting og bruk av spørjeskjema i denne 

fasen: Etter å ha blitt testa med nonsensordtesten vil CI- og HA- brukarane få sine apparat justert ut frå 

resultatet av testinga, etter nærmare kriterier. Til dømes vil dårleg oppfatting av diskantlydar som /s/ og /f/ 

medføre auke av lydstyrken i diskantområdet på apparatet. Deretter vil nonsensordtesten bli utført på nytt 

(minst 2 månader etter justeringa). Resultata av oppfatting av språklydar før og etter justeringa skal 

samanliknast. Ved hjelp av spørjeskjema skal deltakarane rapportere korleis dei opplever endringa i lyden 

etter justeringa. Spørsmåla vil vere basert på eksisterande spørjeskjema og kanskje med tillegg av eigne 

spørsmål. Det skal gjennomførast ei analyse av resultata frå spørjeskjemaundersøkinga for å evaluere 

spørsmålsstillinga. 

I steg 5 skal det skrivast sluttrapport om testutviklinga og resultata frå pilottesten. Reliabilitet og validitet 

skal diskuterast, og språklydoppfattingsprofilar av testresultata skal lagast av kvar enkelt brukar.  

1.2.2 Deltakarar 

I pilotstudien skal det delta 10 vaksne med bilaterale CI, 10 vaksne med bilaterale HA og 10 vaksne med 

normal høyrsel, dvs. høyreterskel betre enn 25 dB HL på alle frekvensar mellom 125 og 8000 Hz. CI- og HA-

brukarane skal rekrutterast som del av oppfølgingstime på OUS Rikshospitalet eller Ahus, og altså ikkje 

komme inn ekstra for testinga. Rødvik har ansvaret for rekruttering av CI-brukarane blant pasientar på OUS 

Rikshospitalet. Silvola har ansvaret for rekruttering av HA-brukarane blant pasientar på AHUS. Leiar av Oslo 

SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL) ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved UiO, Vasiliki 

Diamanti, har ansvaret for rekruttering av dei normalthøyrande deltakarane frå det frivillige registeret ved 

laben og utover det frå studentar og tilsette ved UiO. Gruppa av normalthøyrande skal testast i Oslo SPeLL, 

CI-brukarane skal testast i ekkofritt rom på OUS Rikshospitalet og HA-brukarane skal testast ved 

Høyresentralen på AHUS. Kapasitetsmangel og at det skal vere enkelt for deltakarane å bli testa samtidig 

som dei har kontrolltime av CI og HA, er grunnen til at testinga skal føregå på 3 stader. 

Talet på deltakarar i kvar av dei tre gruppene, 10, er valt for å vere stort nok til å gjere enkle statistiske 

analyser og lite nok til at dei kan rekrutterast i løpet av dei 6 månadane som er sett av til datainnsamling. 

For alle pilotdeltakarane gjeld at dei skal ha norsk som morsmål og korrekt uttale av alle norske 

konsonantar og vokalar i si eiga dialekt. Dette vil bli sjekka ved hjelp av Norsk fonemtest (Tingleff, 2002) i 

ein forenkla versjon (Rødvik et al., 2019). For CI- og HA-brukarane gjeld at dei skal ha fått tildelt CI eller HA 

minst 6 månader før testing og at dei ikkje har fått apparata justert nærmare i tid enn to månader før 

testing. Kvaliteten på CI og HA skal sjekkast før testing, td. med utskifting av mikrofon- og støvfilter. 

1.2.3 Etikk og personvern 

Det vil bli søkt om godkjenning av pilotprosjektet frå Regional etisk komité (REK), avd. Sør-Aust. 

Godkjenning av prosjektet skal rapporterast til Personvernombodet ved Oslo universitetssjukehus (OUS), 

ved Akershus universitetssjukehus (AHUS) og ved Universitetet i Oslo (UiO). Ved rekruttering av deltakarar 

vil Helseforskingslova (2008) følgjast, inkludert krava til skriftleg samtykke og til når som helst å kunne 

trekke seg frå studien. Det vil ikkje ha konsekvensar for vanleg oppfølging på sjukehuset om deltakarar 
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trekker seg frå prosjektet etter prosjektstart. Prosjektdata, som er lydfiler, språklydoppfattingsprofilar og 

spørjeskjema, vil bli lagra avidentifisert, kopla til kodenøkkel som er lagra separat frå dataene. 

Det er ingen potensiell risiko knytt til deltaking i dette prosjektet, då lydnivået på avspeling av testorda 

tilsvarer ca 60 dB(A), som er lydnivået ved daglegtale. Vi anser at ulempene ved å delta i prosjektet, som 

hovudsakleg går ut på tidsbruk, blir oppvegd av fordelane ved å få betre oversikt over kva språklydar som 

deltakarane har mest problem med å oppfatte, og som dei dermed kan få hjelp til å oppfatte betre. 

Ei potensiell etisk utfordring ved prosjektet er at personar som har god nytte av CI eller HA til oppfatting av 

tale, blir som følgje av testinga gjort merksam på at dei ikkje høyrer alle språklydane så godt som dei 

trudde. For mange vil dette vere eit incitament til å jobbe hardare med å få betre nytte av 

høyrselshjelpemiddelet, men for nokon kan dette verke nedslåande. Ei løysing på dette vil vere å informere 

grundig på førehand om forventa resultat og kva dette inneber for den enkelte. Det er også viktig å 

formidle at slike testar av taleoppfatting ikkje skal brukast til å samanlikne seg med andre brukarar, men til 

å måle eigen framgang i taleoppfatting.  

1.2.4 Datainnsamling og evaluering 

Testmaterialet byggjer på testen brukt i Rødvik sin doktorgrad, med modifikasjonar gjort i steg 1, 2 og 3 av 

dette prosjektet. Datainnsamlinga består av lydopptak gjort av repetisjonar av nonsensord, samt av 

spørjeskjema. Tidsbruken for ei testgjennomføring er gjenstand for diskusjon i gruppa, men intensjonen er 

å korte ned testtida i forhold til tidsbruken på testinga i Rødvik sitt doktorgradsarbeid. Dette var på ca 10 

min for uttaletesten og ca 5 min for nonsensordtesten.  

2. Verknad 
 

2.1 Antatt verknad av prosjektet/tiltaket 

Det er forventa at brukarane, når dei tar desse språklydtestane, vil bli meir bevisste på korleis CI og HA 

fungerer når det gjeld deira evne til å oppfatte språklydar. Dette vil evaluerast ved hjelp av spørjeskjema. 

Meiningsfylte ord og setningar er alltid lettare å oppfatte enn ord utan meining (nonsensord). I Rødviks 

doktorgradsstudie oppnådde dei vaksne med CI gjennomsnittleg skåre på 57% på oppfatting av 

konsonantar presentert som del av nonsensord. Gjennomsnittleg skåre på oppfatting av einstavingsord var 

73%. På språklydnivå varierte resultata i stor grad frå brukar til brukar.  

Mange høyrselshemma tenkjer truleg lite over kor stor del av deira munnlege kommunikasjon som er 

avhengig av  gjetting, og bevisstgjering rundt dette vil gjere dei betre rusta for å fungere i talespråkleg 

kommunikasjon. Om til dømes den høyrselshemma brukaren veit at han eller ho ofte forvekslar /n/ og /m/, 

kan brukaren kan fokusere ekstra på denne forvekslinga under lyttetrening åleine eller med hjelp av 

logoped eller audiopedagog, og elles vere ekstra merksam på denne lydutfordringa i sin kommunikasjon. 

Det varierer frå person til person kva språklydar dei oppfattar best, og mange brukarar av CI og HA er ikkje 

klar over at dei kan trene på å bli betre i lytting. Med språklydtesting til bestemte tidspunkt i 

habiliteringsperioden vil brukarane få betre forståing av nytten av lyttetrening og justering, av kva 

språklydar som er vanskelegast å kjenne att og kva språklydforvekslingar som er mest vanlege for dei 

personleg og for høyrselshemma generelt. Deltakarane i pilotstudien med normal høyrsel vil ha nytte av å 

få verifisert normal høyrsel og få sjekka mellomøyrestatus av ein øyre-, nase- og hals- (ØNH) spesialist. 

Betre evne til å oppfatte tale vil gje meir optimal utnytting av HA eller CI, som kan gjere kvardagen enklare 

for brukarane og gjere dei mindre slitne etter endt arbeids- eller skuledag. Betre taleoppfatting kan også gje 

indirekte helsegevinst i tillegg til det reint språklege, til dømes sosialt; på jobb, skule eller saman med 

familien, noko som dei 30 deltakarane i pilotstudien vil få del i.  
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Dei som driv med lyttetrening av høyrselshemma med CI eller HA, som audiopedagogar og logopedar, vil ha 

svært god nytte av denne informasjonen for å betre kunne målrette treninga.  

Dei som jobbar med justering av HA og CI, som audiofysikarar og audiografar, vil også ha nytte av denne 

informasjonen. Dersom til dømes ein CI- eller HA-brukar ikkje oppfattar /s/, vil dette vere ein klar indikasjon 

på at diskanten i apparatet bør aukast. Det er ofte ein viss skilnad mellom CI- og HA-brukarar, og justering 

av HA for å auke diskanten vil ikkje vere vellukka dersom brukaren ikkje har høyrselsrest i diskanten. CI-

brukarar vil derimot ofte ha best lydoppfatting i diskantområdet. Effekten av justering vil bli evaluert som 

del av pilotstudien. 

For fagfolka som testar taleoppfatting vil det vere nyttig å ha ein brukarvenleg og lett tilgjengeleg test av 

språklydoppfatting. At testen er brukarvenleg gjer at den kan administrerast raskt og effektivt og ha god 

reliabilitet. 

2.2 Tiltak for formidling og utnytting 

Den kliniske testen som skal evaluerast i prosjektet, kan brukast i høyresentralar og av fagfolk som ønskjer 

å måle reell oppfatting av konsonantar og vokalar, utan at resultatet blir påverka av pasientens evne til 

smart gjetting. Evalueringa av testen skal i første omgang rapporterast nasjonalt, til Stiftelsen Dam, i norske 

og nordiske tidsskrift, både populærvitskaplege og fagfellevurderte, og på nasjonale høyrselskonferansar. 

Aktuelle tidsskrift er Norsk tidsskrift for logopedi, Audiografen, Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk og 

Norsk lingvistisk tidsskrift. Den mest aktuelle nasjonale konferansen er EU23 (Etterutdanningskurs for det 

norske audiologiske miljøet). Eventuelt vil ei framtidig validering av testen vil bli rapportert som ein 

vitskapleg artikkel i eit fagfellevurdert internasjonalt tidsskrift registrert i det norske registeret over 

vitskaplege publiseringskanalar, som er drive av Det nasjonale publiseringsutvalet (NPU) og Norsk senter 

for forskingsdata (NSD).  

Testen skal både teste språklydar som er felles for alle norske dialekter og språklydar som er 

dialektspesifikke, som til dømes [r] (rulle-r) som er mest vanleg på Nordvestlandet, [ʁ] (skarre-r) som er 

mest vanleg på Sørvestlandet og på Sørlandet og [ɾ] (tapp) som er realisasjonen av /r/ brukt på Austlandet. 

Det vil derfor bli vurdert i fase 1 å lage eit testsett for kvar dialektgruppe for å få med alle dei mest brukte 

språklydane i testen.  

3. Gjennomføring 
 

3.1 Prosjektleiar og prosjektgruppe 

Deltakarane i prosjektgruppa er vist i tabellen på neste side: 
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Institusjon Namn Funksjon/erfaring 

OUS Arne Kirkhorn Rødvik Prosjektleiar, PhD og audiofysikar. 

Fullførte i mai i fjor doktorgradsarbeid om forveksling av 

språklydar for normalthøyrande og CI-brukarar, born og vaksne 

(Rødvik, 2008; Rødvik, 2020). 

 Marte Myhrum PhD og audiofysikar. 

Utvikla og validerte setningsoppfattingstesten Hearing in noise 

test (HINT) på norsk i sin doktorgrad (Myhrum, 2017). 

AHUS Juha Silvola PhD, medisinsk audiolog, overlege og seksjonsleiar ved ØNH-avd. 

Medforfattar på Rødvik artiklar om språklydforvekslingar 

(Rødvik, Torkildsen, Wie, Storaker, & Silvola, 2018; Rødvik et al., 

2019). 

 Sissel Pellerud Audiograf og seksjonsleiar for audiografane på Ahus. 

UiO Janne von Koss Torkildsen Professor og lingvist, medforfattar på Rødviks artiklar om 

språklydforvekslingar. 

 Vasiliki Diamanti PhD i psykologi og leiar ved Oslo SpesialPedagogikk- og 
LæringsLab (Oslo SPeLL) 

Stiftinga 

Cochletten 

Ingebjørg Skaug Logoped, lang klinisk erfaring med lyttetrening for barn og 

vaksne med CI (Skaug, 1996, 2015). Medforfattar på Rødviks 

artiklar om språklydforvekslingar.  

HLF To vaksne brukar-

representantar, ein med 

bilaterale CI og ein med 

bilaterale HA 

Eigne erfaringar som CI- og HA-brukar.  

 

Ein programvareutviklar frå firmaet Ablemagic i Trondheim vil bli leigd inn for å programmere eit 

brukarvenleg grensesnitt for testen.  

Møta i prosjektgruppa skal føregå digitalt.  

Om prosjektet blir tildelt pengar, vil to brukarrepresentantar, ein med bilaterale CI og ein med bilaterale 

HA, bli rekruttert ved hjelp av HLF og bidra i utviklingsfasen og gjennomføringsfasen for å uttale seg om 

behova til gruppene som dei representerer. 

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Prosjektleiar Rødvik skal koordinere prosjektgruppa og kalle inn til møte. Prosjektgruppa skal i fellesskap 

jobbe med å plukke ut kva og kor mange nonsensord som skal vere med i ein klinisk test og korleis 

nonsensorda skal presenterast og skårast. Dette skal vere grunnlag for utvikling av eit grafisk grensesnitt på 

datamaskin for utføring av testen. Testen skal deretter utprøvast i ein pilotstudie med normalthøyrande, CI-

brukarar og HA-brukarar. I denne fasen skal CI-brukarane rekrutterast blant pasientar på OUS 

Rikshospitalet og HA-brukarane skal rekrutterast blant pasientar på AHUS, som del av ein vanleg 

kontrolltime. Dei normalthøyrande vaksne skal rekrutterast blant studentar og tilsette ved UiO og i det 

frivillige registeret ved Oslo SPeLL. CI-brukarane vil bli testa av ein audiofysikar i ekkofritt rom på OUS 

Rikshospitalet, normalthøyrande vil bli testa av ein audiograf i audiometrirommet ved Oslo SPeLL, og HA-

brukarane vil bli testa av ein audiograf i audiometrirommet på AHUS. Analyse og bearbeiding av data, 

rapportskriving og publisering, vil utførast av prosjektleiar saman med samarbeidspartnarane. Det er 

utarbeidd samarbeidsavtalar mellom institusjonane som er med i prosjektgruppa. Tabellen på neste side 

viser aktivitetar og milepælar i prosjektet. 
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  Aktivitet     

År Månad Steg 1 
Planlegge innhald i 
klinisk test og velje 
spørjeskjema 

Steg 2 
Utvikling av 
testprosedyre 

Steg 3 
Utvikling av 
brukarvenleg 
grensesnitt for 
testen 

Steg 4 
Pilottesting 

Steg 5 
Analyse av 
resultat og 
skriving av 
rapport 

2021 Sept x     

 Okt x     

 Nov  x x    

 Des  x    

2022 Jan  x x   

 Feb   x   

 Mar    x  

 Apr    x  

 Mai    x  

 Jun    x  

 Jul    x  

 Aug    x x 

 Sep     x 

 Okt     x 

 Nov     x 
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