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Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS,
Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium –
TAL
Dette dokument udgør afrapportering for kalenderåret 2014 vedrørende aftale indgået mellem AMGROS,
Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium – TAL om teknisk konsulentbistand til
høreomsorgen.
Det fremgår af aftalen, at der årligt skal indsendes en rapport, som dokumentation for arbejde der er udført
i henhold til aftalen i det forgangne år. DELTA’s nuværende rolle som konsulent for høreomsorgen trådte i
kraft som en del af den aftale, kommunerne i 2007 valgte at indgå med AMGROS om udbud og indkøb af
høreapparater til de offentlige høreklinikker. Aftalen med AMGROS er en videreførelse af DELTA’s
mangeårige virke som konsulent for høreomsorgen, der tidligere har været finansieret fra anden side.
Ud over konsulentbistand til høreomsorgen udfører DELTA arbejde for høreapparatindustrien, primært i
form af produktafprøvning og dokumentation i forbindelse med homologering og CE-mærkning af
høreapparater. Endelig forestår DELTA en certificeringsordning for Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse vedrørende godkendelse af private leverandører af høreapparater.

Chris V. Jørgensen fra
DELTA i gang med et
oplæg.
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Teknisk Audiologi i 2014
Nærværende publikation består af en kort opsummering af aktiviteter hos DELTA, TAL der helt eller delvist
finansieres gennem aftalen mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA. Hovedmediet for
kommunikation af DELTA’s opgaver indenfor teknisk audiologi er www.audiologi.dk, hvor alle nye rapporter
mv. lægges ud og kan søges.
DELTA har i 2014 hovedsageligt arbejdet med kendte arbejdsopgaver så som tekniske målinger,
undervisning og standardisering.
DELTA gennemførte i 2014 en række måleopgaver på batterier, telefoner, REM udstyr, halsslynger,
teleslynger, og teleslyngeforstærkere. Målingerne har bidraget i vidensformidlingsarbejde, eller har været
foretaget som kvalitetskontrol for den danske høreomsorg.
Ligesom tidligere år var der i det forgangne år efterspørgsel efter DELTA’s medarbejdere som
oplægsholdere. Emnerne i 2014 dækkede blandt andet ensidigt høretab, taleaudiometri, kvalitetssikring af
høreapparatudlevering og trådløs transmission til høreapparater. Blandt tilhørene har man både kunnet
finde professionelle fra flere faggrupper på området og slutbrugere af høreapparater.
I flere år har DELTA forsøgt at sætte fokus på kvaliteten af teleslyngeinstallationer. Udgangspunktet er en
undersøgelse fra 2012 der viser at mange slynger i Odense området ikke lever op til kravene i standarden
IEC60118-4. DELTA har i 2015 haft mulighed for at måle på teleslyngeinstallationen i Skuespilhuset i
København samt på 6 nyopsatte slynger i en dansk kommune. Igen kan det konstateres, at ingen
installationer til fulde lever op til standardens krav.
På området undervisning og kurser var DELTA stærkt involveret i seks dages AMU kursus for erfarne
audiologiassistenter på Syddansk Erhvervsskole. Kurset som bl.a. dækkede emner som REM målinger,
ABR, CI, benforankrede høreapparater samt vestibulær undersøgelser, fik mange pæne ord med på vejen
af deltagerne. Kursusdagene gentages i foråret 2015. Engagementet i AMU kurset udsprang af
aktiviteterne i det lokale uddannelsesudvalg for hospitalstekniske assistenter, hvor DELTA er
repræsenteret. Også i forbindelse med udviklingen af nye tekniske fag på audiologi uddannelsen på SDU
har DELTA været repræsenteret.
Selvom de syv SDU-projekter der er produceret med DELTA’s vejledning i 2014 kun er halvdelen af dem
der blev færdige forrige år, er aktivitetsniveauet for vejledning af specialer ikke for nedadgående, antallet er
snarere et udtryk for en periodisering af projekterne. Desuden har DELTA også bistået med teknisk support
for projekter med andre vejledere. Et par af projekterne i løbet af året har som ”sidegevinst” givet produkter
som kan være til gavn i den danske høreomsorg. Det netop afsluttede projekt om vurdering af effekten af
høretræning førte til udviklingen af flere øvelser til høretræningsprogrammet og en prototype på en ny JFC
(Just follow conversation) afvikler. Projektet om Ling-lyde på dansk har ført til et Ling lyds program som kan
give ensartet afvikling af Ling-lyde fra pc’er eller tablets.
HearVal programmet, udviklet af DELTA, som afvikler Dantale II taletesten, har fået en opdatering. Takket
være tilbagemeldinger fra audiologiske afdelinger og behovet hos studerende er det blevet opdateret både i
funktionalitet og fleksibilitet, således at det nu blandt andet kan afvikles i stereo, måle to punkter på Skurven og dermed bestemme både hældning og SRT. En version til evaluering er tilgængelig ved
henvendelse til DELTA, TAL.
Også networking blev praktiseret en del igen i 2014. For andet år i træk afholdt DELTA en SDU dag hvor
studerende fik mulighed for at fremlægge deres projekter for en gruppe tilhørere. Det blev en spændende
dag med stor spændvidde i projektemnerne, hvor det også var lykkedes at få Susanne Steen Nemholt til at
komme og fortælle om sit Ph.d. projekt om tinnitus og hyperacusis hos børn. DELTA har også været vært
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for et par Ph.d.-kaffe arrangementer som har samlet Ph.d. studerende med emner der falder indenfor
teknisk audiologi til en lille erfaringsudveksling omkring deres projekter og livet som Ph.d. studerende.
Året bragte også et helt nyt projekt på banen. I samarbejde med Senselab og to private høreklinik-kæder
blev der udført en række optagelser på høreapparater, udvalgt og tilpasset af klinikkerne. Til optagelserne
blev programmeret en lyd-presenter som på basis af et givent høretab kan afspille forskellige lydklip med
de forskellige høreapparater. Ideen med projektet var at give klinikkens kunder en mulighed for at høre på
lyd-kvaliteten af forskellige høreapparater inden de køber noget. Det vigtigste spørgsmål i den
sammenhæng var om denne forskel var umiddelbart hørbar, og det er vores opfattelse at det er den.
Hvorvidt vi i fremtiden kommer til at se standere hvor man baseret på et estimat af sit høretab kan prøve –
lytte forskellige høreapparater i forskelle situationer, vil tiden vise.

B&K måleforstærker i måleopstilling på DELTA
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