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Rapportering for 2019 vedrørende aftale mellem AMGROS, 
Danske Regioner og FORCE Technology 
 
Dette dokument udgør afrapportering for kalenderåret 2019 vedrørende aftale indgået mellem 
AMGROS, Danske Regioner og FORCE Technology om teknisk konsulentbistand til høreomsorgen. 
I 2016, har Danske Regioner bekræftet aftalen med FORCE, som den juridiske enhed der udfører 
arbejdet. FORCE afdelingen Teknisk Audiologisk Laboratorium i Odense, hvor den primære del af 
arbejdet udføres, er stort set med samme bemanding, som da aftalen oprindeligt blev indgået. 
Derfor refereres der i denne rapport til Teknisk-Audiologisk laboratorium (TAL) som den udførende 
part af arbejdet, og kun til FORCE når specifikke forhold kræver det.  
 
Det fremgår af aftalen, at der årligt skal udarbejdes en rapport, som dokumentation for arbejde der 
er udført i henhold til aftalen i det forgangne år. TAL’s nuværende rolle som konsulent for 
høreomsorgen trådte i kraft, som en del af den aftale Regionerne i 2007 indgik med AMGROS om 
udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker. Aftalen med AMGROS er en 
videreførelse af Teknisk-Audiologisk Laboratorium i Odenses mere end 50 års virke som konsulent 
for høreomsorgen. 
 
Ud over konsulentbistand til høreomsorgen udfører TAL, sammen med andre afdelinger i FORCE, 
arbejde for høreapparatindustrien, primært i form af produktafprøvning og dokumentation i 
forbindelse med homologering og CE-mærkning af høreapparater. Endelig forestår TAL en 
certificeringsordning for Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende godkendelse af private 
leverandører af høreapparater.  
 

Indhold 
 
Denne rapport består af en opsummering af aktiviteter hos TAL, der helt eller delvist finansieres 
gennem aftalen mellem AMGROS, Danske Regioner og FORCE. TAL driver hjemmesiden 
”audiologi.dk” som udover at indeholde listen over godkendte private høreklinikker, gør aktuel viden 
om teknisk audiologi tilgængelig for høreomsorgen i Danmark. Ikke mindst i 2019 har TAL brugt 
megen energi på vidensformidling i form af undervisning og præsentationer i forskellige 
sammenhænge. Derudover oplever vi at TAL er tilstede i bevidstheden hos mange i målgruppen, 
hvilket resulterer i hyppige forespørgsler på telefon og mail.  
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Teknisk Audiologi i 2019 
 
Arbejdet som i 2019 er udført i henhold til aftalen med AMGROS og Danske regioner, er beskrevet i 
denne tekst. Arbejdet er i betydeligt omfang dikteret af henvendelser direkte fra aktører i branchen, 
som aftalen skal servicere, om end der er givet prioritet til visse fokusområder. Det betyder at 
arbejdet udført i 2019 dækkes af hovedområderne: Standardisering, tekniske undersøgelser og 
konsulentopgaver, samt undervisning og vidensformidling. Med lidt variation i vægtningen af de 
forskellige områder, følger det arbejdets fordeling de tidligere år. 
 
Hovedtemaet for TAL’s arbejde i 2019 kan siges at være kvalitetssikring. Et budskab som i høj grad 
har været udbredt gennem formidling. TAL vil gerne give sit bidrag til at sikre og højne kvaliteten af 
tilpasning af høreapparater til gavn for brugerne af disse. Da vores baggrund er teknisk, må det 
være udgangspunktet for laboratoriets arbejde. Det vil sige at udbrede kendskabet til metoder til 
teknisk kvalitetssikring af høreapparattilpasning.  At hjælpe med at udarbejde og udbrede 
kendskabet til nye metoder og etablering af protokoller for at sikre ensartethed i metoderne. Samt 
etablere den bedst mulige sammenhæng mellem realistiske og reproducerbare målemetoder.  
 
Og endelig i erkendelse af kompleksiteten i rehabilitering af hørelsen, også at kigge på processen 
høreapparattilpasning og brugernes oplevelse af denne.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardisering 
 
Gert Ravn er formand for Dansk Standard S529 Elektroakustik, som omfatter følgende 
arbejdsgrupper under Teknisk komité 29 (IEC TC 29, Electroacoustics): 
 
MT 4: Sound level meters  
WG 5: Measurement microphones  
WG 10: Audiometric equipment  
WG 13: Hearing aids  
MT 17: Sound calibrators  
MT 18: EMC requirements and updates of relevant IEC/TC 29 standards  
WG 21: Head and ear simulators  
WG 22: Hearing loop systems and equipment  
MT 23: Instruments for aircraft noise  
WG 24: Modular instrumentation for acoustic measurement  
MT 25: Graphical presentation of electroacoustical characteristics  
AHG 26: Alignment of standards for measurement microphones, sound level meters and sound calibrators  
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De relevante aktiviteter på det audiologiske område i 2019 kan nævnes her: 
 
I WG 10 arbejdes der med IEC 60645-3, “Test signals of short duration”. Den reviderede udgave 
bliver udvidet med chirp til forskel fra click og toneburst i den gamle version. Desuden revideres IEC 
60645-6, “Instruments for the measurement of otoacoustic emissions”. Der udarbejdes en draft 
version til diskussion ved TC 29 planarmøde ultimo marts 2020.   
WG 13 mødtes i april 2019 i Lübeck og efterfølgende har fået udgivet 4 publikationer:  
 
IEC 60118-9 om bone-conduction høreapparater 
IEC 60118-13 om høreapparat ElekroMagnetisk Compatibilitet 
IEC 60601-2-66 om høreapparat sikkerhed 
TR 62809 kompendium om fortolkning af IEC 60601-2-66 
 
Til IEC TC 29 plenar-mødet bliver de to store emner: 63219 2. Draft version, “Definition and 
verification of hearing aid features”. Der har været en del generel modstand mod arbejdsemnet, men 
med det reviderede forslag nærmer det sig en konsensus. Der er ønske fra Tyskland, at standarden 
bliver en del af IEC 60118-serien.  
 
Revision af IEC 60118-0, som er den grundlæggende standard for elektroakustiske egenskaber i 
høreapparater. Det er blevet et meget omfattende dokument, som bl.a. vil inkludere målinger med 
non-akustisk input (trådløs) og højfrekvens forstærkning op til 16 kHz målt i 0,4 CC kobler. 
  
Det er sandsynligt, at der ved TC 29 plenar møde vil starte diskussion om et nyt arbejdsemne, 
vedrørende WI-HI som en ny og forbedret mulighed ved siden af teleslynger. 
 
WG 22-Teleslynger arbejder med dokumentet DTR 63079:2017 “Code of practice for hearing-loop 
systems (HLS)”. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidensformidling/networking  
 
Baseret på årets aktiviteter kunne det se ud til at formatet for vidensformidling begynder at flytte sig 
fra større traditionelle dagskurser, til mindre, mere fagligt fokuserede eller problemløsnings-
orienterede seancer, som reflekterer behovet for hel specifikke kompetencer til bestemte situationer. 
Det er muligt at det skyldes, at den generelle viden nemmere kan tilegnes gennem webinars og 
andre digitale formidlingsprocesser, mens der fortsat er behov for en guide til at udmønte denne 
viden i praktiske færdigheder. Uanset årsagen, så understøtter TAL gerne denne formidlingsform i 
håbet om at den bibringer tilhørende en mere operativ viden, som kan højne kvaliteten af 
høreomsorgen generelt. I praksis betyder det at der skal anvendes mere tid på at møde kursisterne 
enten på deres arbejdspladser eller til mindre arrangementer med specifikke temaer, men hvis der 
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er en direkte sammenhæng mellem disse arrangementer og anvendeligheden af de informationer 
TAL kan bidrage med, så er det en godt investeret tid.     
 
Vidensformidling handler også om synlighed og tilgængelighed, hvorfor TAL prioriterer at være 
tilstede ved arrangementer hvor der er mulighed for networking med aktører der måske kan drage 
nytte af den viden laboratoriet besidder. Derfor vælger TAL at sende deltagere til faglige 
arrangementer, hvor de selv kan tilegne sig ny viden, men også gennem networking kan bringe 
laboratoriets akkumulerede faglige viden i spil. Således deltog TAL i 2019 blandt andet på DTAS-
årsmødet, Vingsted-mødet for medarbejdere i hørerehabiliteringen, på ISAAR, et Høreforenings-
arrangement om demens og på Oticons børneseminar (her også med et indlæg om BABL-
resultaterne).  Mellem aktiviteterne i 2019 kan man også finde eksempler på vidensformidling til 
slutbrugere i skikkelse af flere arrangementer i Høreforenings regi, samt et oplæg på Castbjerggård 
om rumakustik.   
 
Det var planen at Nordisk-audiologisk selskab (NAS) 60 års jubilæums konference skulle afholdes i 
Odense i maj 2020. TAL har sagt ja til at være en del af organisationskomiteen. 
Planlægningsarbejdet har allerede taget en del tid i 2019, så der forhåbentlig er lagt bund for en god 
afvikling af kongressen. Dog har Corona pandemien udsat kongressen til 9-11. november 2020. 
NAS konferencen bliver forhåbentlig stadig en unik mulighed for at opleve en perlerække af forskere 
præsentere den nyeste viden om høreapparat-tilpasning. Placeringen af kongressen på Odeon, et 
stenkast fra TAL’s afdeling i Odense, gør det ekstra spændende at være med til at sikre et godt 
fagligt indhold og et godt forløb af kongressen.    
 
Som et led i arbejdet med at udsende et spørgeskema om oplevelsen af høreomsorgen som 
omtales andetsteds i denne rapport, deltager TAL i øjeblikket i de ordinære møder i 
Høreforeningens høreudvalg. Udover det aktuelle projekt giver mødeaktiviteten anledning til en god 
informationsudvikling mellem slutbrugere og professionelle, som begge parter udtrykker tilfredshed 
med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisning og vejledning  
 
Indenfor det snævre fagområde teknisk audiologi og især høreapparat teknik og -tilpasning er TAL 
efterspurgt som undervisere. Ligesom de tidligere år er der i 2019 udført undervisning på alle 
audiologiske uddannelser baseret i det Syddanske. Også på Københavns Universitets 
audiologopæd studie er TAL tilknyttet som medvejleder og Censor. Løbende tilrettes vores 
undervisning mod større interaktion med eleverne i form af meningsfyldte demoer, opgaver og 
selvstudier. Selvsagt stiller et emne, der er baseret på ny teknologi i sig selv, krav om løbende 
opdatering af undervisningen i takt med den teknologiske udvikling. 
 
Som det har været tilfældet gennem en årrække, har TAL i 2019 vejledt studerende primært på 
SDU med deres afsluttende projekter. Nogle af de spændende emner i 2019 var sammenligninger 
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af estimerede REM værdier med målte REM værdier, Impulsstøj fra vægte, Taleaudiometri, MP3 
støj og audiometer/hovedtelefon kalibrering.  
 
Igennem nogle år har TAL arrangeret en dag med mulighed for at de studerende kunne fremlægge 
deres projekter for interesserede fra branchen. Det er indtrykket, at de studerende har været 
tilfredse med på den måde at få prøvet deres formidlingsevner af samt få feedback fra den praksis 
de er på vej ud i efter den afsluttende eksamen. Samtidig er der også en del fra praksis, som har 
set SDU dagen som en god mulighed for en opdatering på resultaterne af interessante forsknings-
projekter. I 2019 blev SDU-dagen for første gang afholdt på SDU campus, og flere studerende fik 
igennem deres vejledere mulighed for at fremlægge deres projekter. Der var et fint fremmøde af 
tilhørere som var med til at gøre dagen til en succes.    
 
 
Tekniske-audiologiske målinger 
 
Efterspørgslen på akustiske og induktive rummålinger i sig selv var mindre end i de foregående år. 
Dog blev laboratoriets udstyr flittigt anvendt som dokumentation af efterklangstider og fritfelts-
opstillinger i forbindelse med TAL’s deltagelse i projekterne BABL og BEAR. Som omtales 
andetsteds i denne årsrapport.   
 
I fortsættelse af arbejdet i 2018, har der været efterspørgsel på koblere og andet elektroakustisk 
udstyr til måling af lydniveauet på en hovedtelefon. Hvor lyd der udbreder sig i det frie rum kan 
måles med en såkaldt frit felts mikrofon, skal udstyr der sættes på eller i øret ”termineres” førend 
man kan måle på det. Dette udstyr hedder en ”kobler” og består af et eller flere hulrum, med en 
(tryk) mikrofon i den ene ende, og en mulighed for at påsætte hoved/insert telefon i den anden 
ende. Alene prisen på udstyret gør det vanskeligt tilgængeligt, men også viden om hvilken kobler 
der skal anvendes under hvilke forhold, har været viden, som TAL har kunne bibringe med i et 
projekt, som handler om at lave et app-baseret audiometer som lever op til kliniske standarder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulentopgaver 
 
En meget stor del af konsulentopgaverne er naturligvis at bistå AMGROS i tekniske spørgsmål, og 
ved spørgsmål omhandlende høreomsorgen generelt. Konkret betyder det også aktiv deltagelse i 
det udvalg AMGROS har nedsat i forbindelse med licitationen. Derudover bruges en betydelig 
mængde tid på at besvare mails og telefonopkald med forskellige tekniske spørgsmål, ofte til 
ordlyden af standarder, der er relevante i forhold til kalibrering eller det kliniske miljø omkring 
audiometri og høreapparattilpasning. Også fremstillingen af forskellige lydfiler, primært 
talemateriale, der kan kalibreres med en medfølgende kalibreringslyd, har der været bud efter igen i 
2019.    
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Strukturelle ændringer 
 
En historisk begivenhed fandt sted henover årsskiftet 2019/2020 idet TAL officielt overlod de sidste 
lokaler på Odense Universitets Hospital under hospitalets administration. Lokalerne blev udgjort af 
et lyddødt rum til måling under frit-felts betingelser, et kontrolrum samt yderligere et lille kontor, hvor 
der primært blev opbevaret en samling tidsskrifter og ældre måleudstyr. TAL har disponeret over 
lokalerne siden 1964 hvor Laboratoriet blev grundlagt af Stig Dalsgaard, som en støttefunktion til 
Hørecentralen i Odense. På grund af pladsmangel har TAL det seneste årti haft sit hovedvirke fra 
lokalerne på Edisonsvej i Odense, og lokalerne på OUH har primært været anvendt i samarbejdet 
med OUH og SDU til forskellige studenter-projekter. Siden opstarten af BEAR har lokalerne 
desuden huset en del af den aktivitet der har været knyttet til patienter fra OUH. Det er meningen at 
lokalerne skal fortsætte med at have denne funktion så længe sygehuset er i disse lokaler, nu er 
ansvaret for lokalerne blot flyttet fra TAL, som ekstern lejer, til Audiologisk afdeling, OUH.      
 
Større projekter  
 
Det er TAL’s ønske at holde fokus på enkelte større projekter i løbet af året for med dem at kunne 
fremvise klare resultater af arbejdet med de tildelte midler. Der er dog også et stærkt ønske om at 
højne det generelle vidensniveau og være behjælpelig med aktuelle problemstillinger rejst af 
brugerne. Resultatet af denne balance var i 2019 arbejdet med tre større projekter: BEAR, BABL og 
udsendelsen af et spørgeskema sammen med Høreforeningen. Arbejdet med de tre projekter vil 
blive beskrevet i det nedenstående.  
     
Bedre akustik, bedre læring (BABL) var et større projekt som kom til sin afslutning i 2019. Projektet 
omfatter evalueringen af såkaldte ”Soundfield anlæg” på Ullerup bæk Skolen i Fredericia. 
Baggrunden for projektet var skolens positive erfaringer med Soundfield anlæg både til deres børn 
med ekstra hørebehov og til normalthørende børn. Ud fra disse erfaringer initierede Jette Lorentzen 
(tale/hørekonsulent), sammen med skolens leder Jan T. Voss en undersøgelse af virkningen af 
Soundfield anlæg i flere lokaler på alle klassetrin på skolen. TAL indvilligede i at fungere som 
projektleder på projektet, der involverer Ullerup Bæk Skolens skoleledere, CPU (den pædagogiske 
støttefunktion i Fredericia), PPR og Tonax som leverandør af anlæggene. Udover projektledelse var 
det TAL´s opgave at få udført relevante test gennem projektet, og sørge for en samlet 
afrapportering og publicering af resultater. Projektet kom til at omfatte mere end 25 lokaler og 
omfatte besvarelser fra knap 40 undervisere og op mod 500 børn. Der blev udsendt spørgeskemaer 
til undervisere og elever og lavet test af eleverne før installation af anlæggende og 3-4 måneder 
efter. De to tests der blev foretaget, var baglæns talspænd og nonsensord i klasserne, som var 
indspillet med en instruktion af TAL, men af ressourcehensyn afviklet af lærerne i de enkelte 
klasser.  
 
Det ambitiøse hovedsigte med projektet var at påvise en direkte sammenhæng mellem 
lydanlæggende og bedre læring, velvidende at læring er en proces som påvirkes af så mange 
faktorer at det er svært at isolere lydkvaliteten som en afgørende faktor.  
 
Oplevelsen af lydforbedringen, som også understøttes af resultaterne, er at anlæggene har en 
særdeles positiv indvirkning på klassemiljøet, lærens velbefindende, koncentrationsevnen, og til en 
vis grad også på elevernes testresultater. Der er desværre en del støj i resultaterne som gør det 
svært at fastslå med sikkerhed at lydforbedringen giver bedre læring. Erfaringerne fra projektet er 
samlet op i en rapport som er tilgængelig ved henvendelse til Carsten Daugaard, TAL, og derudover 
fremlagt på Oticons børneseminar 2019.      
 
Det, uden sammenligning, største og mest ambitiøse projekt i 2019 med TAL involvering var Better 
Hearing Rehabilitation (BEAR). Dette store danske projekt støttet af Innovationsfonden med 
deltagelse af både hospitaler, universiteter og høreapparatproducenter, er nu mere end halvvejs, og 
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resultater fra forskellige pilottest både omkring udmåling af høretab og af kvalitet af tilpasning 
begynder så småt at vise sig. Der er dog en del større kliniske tests berammet til foråret 2020 som 
er forberedt gennem den sidste del af 2019. TAL’s bidrag til arbejdet i 2019 var fokuseret omkring 
REM målinger på høreapparater, både dem som blev foretaget i den første store undersøgelse i 
WP 1, men også som dokumentation for de indstillinger firmaerne har givet høreapparaterne der 
skal bruges i den næste fase af projektet. Derudover har TAL bidraget med dokumentation af 
testrum i både Aalborg og Odense, og det er planen at de skal bistå med regelmæssig kalibrering af 
testopstillingerne.   
 

Gennem hele året er der i samarbejde med høreforeningens Høreapparat og rehabiliteringsudvalg 
blevet arbejdet på en spørgeskemaundersøgelse der skal afdække brugernes generelle tilfredshed 
med høreomsorgen. Der dukker ofte enkeltsager op, og mange har stærke holdninger til forskellige 
tiltag i sektoren, men der er ret få konkrete undersøgelser der objektivt kan berette om brugernes 
tilfredshed med deres møde med systemet. Baseret på erfaringerne på et pilotprojekt i 2018, blev 
der i 2019 udarbejdet og distribueret et nyt spørgeskema til Høreforeningens medlemmer i region 
Syddanmark. Undersøgelsen indeholdt spørgsmål som: ”Hvordan opleves afstanden til 
høreklinikken?”, ”er det muligt at få overblik over tilbud på området?” og ”hvor nemt har det været at 
anskaffe høretekniske hjælpemidler? Det overordnede billede af besvarelserne viser en gruppe 
brugere med stort behov og stort brug af høreapparater/CI og hjælpemidler, der egentlig har et 
overordnet positivt billede af den offentlige høreomsorg. (Der er forholdsvist få med HA fra 
privatklinikker, der har svaret.) Der er dog en større gruppe der kun har fået ét besøg i forbindelse 
med udleveringen, og ligeledes en del der svarer, at de ikke er blevet tilbudt undervisning. Der er 
mange det bruger telespole og/eller streaming. Afstanden til behandlingstilbud er tilsyneladende 
ikke et problem.  

Næste fase i projektet bliver at give den brede befolkning i Syddanmark mulighed for at svare på 
deres oplevelser i umiddelbar forlængelse af en kontakt med høreomsorgen. De skal derfor gøres 
opmærksom på spørgeskemaet via et link, og måske endda med en tablet på kontaktstedet hvor de 
kan give udtryk for deres oplevelse. Denne fase forventes udrullet i løbet af 2020, under skyldig 
hensyntagen til udviklingen af den aktuelle virus pandemi.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  


