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 Langsom kompression til brugere med kraftig til 
svær hørenedsættelse 
 

For brugere med kraftig til svær hørenedsættelse kan en utilstrækkelig taleregistreringsevne vanskeliggøre 

identifikation og brug af de spektrale og temporale signaler. Dette er potentielt en afgørende faktor, når der 

skal tages stilling til kompressionsfaktoren i digitale høreapparater (Gatehouse, S. Naylor, G. Elberling, 2006). 

Lineære gain-indstillinger eller høreapparater med langsom kompression kan være til gavn for nogle 

brugere – for eksempel de 20 %, som ikke vænner sig til hurtig kompression (Turton & Smith, 2013). Hos 

enkelte brugere er det umuligt at gendanne taleregistreringsevnen via akklimatisering. Med Naída er det 

lykkedes hørespecialisterne at kombinere lineært gain med hurtig kompression. Og med lanceringen af 

Phonak Naída™ B er der tilføjet en ny valgmulighed, nemlig langsom kompression, i form af Adaptive Phonak 

Digital Contrast. Dette giver hørespecialisten større mulighed for at opfylde de individuelle behov hos 

brugere med kraftig til svær hørenedsættelse.  

 

Indledning 

 

Der er udgivet store mængder videnskabeligt materiale om de 

relative fordele og ulemper ved hurtige og langsomme 

kompressionssystemer i høreapparater (Moore, 2008, s. 108). 

Et system med lineært gain, som anvendes i analoge 

høreapparater, leverer et fast gain uanset inputniveauet. I 

digitale høreapparater er ækvivalenten en lineær 

gainindstilling, der resulterer i et amplitude-

kompressionsforhold på 1:1. I et lineært system skal den store 

gainmængde, der kræves for at gøre lave inputniveauer 

hørbare, også anvendes på høje inputniveauer. En ulempe ved 

dette system er den mængde af out-begrænsning, der skal 

anvendes for at modvirke, at høje input overstiger 

ubehagsniveauet eller den foreskrevne MPO. 

Kompressionssystemer anvender mindre gain ved høje 

inputniveauer og mere gain ved lave inputniveauer. Gain er 

ikke-lineært, og kompression har vist sig at være ideelt til at 

modvirke brugerens begrænsede dynamikområde på grund af 

den sensorineurale hørenedsættelse (Moore, 2007). Overordnet 

set udnytter den hurtigtreagerende kompression de hurtige 

frigivelses- og indsvingningstider, hvilket giver lynhurtige 

gainjusteringer efter ændringerne i input. Dillon (2012) 

estimerer den typiske indsvingningstid for et høreapparat til 

< 5 ms og frigivelsestiden til > 20 ms. ”Hurtigtreagerende 

kompressionssystemer med bredt dynamikområde […] 

maksimerer den effektive omskiftelige hørbarhed af et 

talesignal. Derfor må de reagere hurtigt over en tidsperiode, 

der modsvarer de hurtige svingninger i talesignalet” 

(Gatehouse et al., 2006a, s. 133). Ved at sænke indsvingnings- 

og frigivelsestiden forventes det, at gain forbliver konstant i 

længere tid og resulterer i et system, der i højere grad fungerer 

som et lineært system. I modsætning til hurtigtreagerende 

kompression er ”langsomtreagerende [systemer] beregnet til at 

give brugeren adgang til den hørbare omverden via minimal 

behandlings- og forvrængningsartefakter, […] hvilket resulterer 

i en tilpasning af de langsigtede ændringer, fordi brugerens 

hørbare omgivelser ændres, eller fordi brugeren bevæger sig 

mellem forskellige lydmiljøer” (Gatehouse et al., 2006a, s. 133). 

Ved langsom kompression ligger de typiske indsvingnings- og 

frigivelsestider typisk mellem 0,5 og 20 sekunder (Moore, 

2016). 
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Der er evidens for, at mange brugere oplever, at ”langsom 

kompression giver øget komfort ved lytning til tale, mens 

hurtig kompression giver bedre klarhed ved lave 

inputniveauer” (Moore et al., 2011, s. 563). Der findes dog 

ingen påvist metode til at udvælge kandidater til langsom 

kompression. En række undersøgelser viser, at resultaterne af 

og til er modstridende (Gatehouse et al., 2006b; Moore 2008). 

De typiske undersøgelsesgrupper i litteraturen har normal 

hørelse, mild til moderat hørenedsættelse eller diskant 

hørenedsættelse. Eksempler: Gatehouse et al. (2006), Moore 

(2011, 2012), Souza et al. (2008, 2012, 2013, 2015), Strelcyk 

et al. (2013) og Kowalewski et al. (2017). Ved kraftig til svær 

hørenedsættelse er der næsten ingen evidens med disse 

grupper. En undtagelse er undersøgelsen fra Bor, Souza & 

Wright (2008), der omtales nedenfor. På trods af udsvingene i 

forsøgsgrupperne på tværs af alle undersøgelser er der ét 

resultat, som går igen: individer, som foretrækker og opnår 

forbedret hørelse med hurtig eller langsom kompression 

(Dillon, 2012, s. 196). 

 

Hurtig kompression som middel mod lydstyrkerekruttering  
 

Det er blevet etableret, at ”enhver ikke-lineær 

lydforstærkning[skomprimering] pr. definition tilfører 

forvrængning i de behandlede signalers spektrale og 

temporale struktur” (Gatehouse et al., 2006a, s. 131). Brugere 

med særdeles dårlige taleregistreringsevner kan være mere 

sårbare over for ændringer i de spektrale og temporale 

strukturer, som ikke-lineær lydforstærkning tilfører, især ved 

generel og hurtig kompression. 

 

Sensorineural hørenedsættelse resulterer i ”dårligere 

hørelsestærskler og unormal vækst i lydstyrke, dårligere 

frekvensopløsning, dårligere temporal opløsning og unormale 

maskeringsmønstre” (Moore, 1998). Selvom problemerne med 

den spektrale og temporale opløsning ikke uddybes i 

audiogrammet, forventer vi, at de øges i takt med 

hørenedsættelsen. Souza antog, at ”de temporale signaler er 

mere modstandsdygtige over for forringelse på grund af 

hørenedsættelse end de spektrale, såfremt brugeren har 

adgang til et tilstrækkeligt bredt signalområde” (Souza, 2015, 

s. 521). ”Hurtigtreagerende kompression kan forringe [de 

temporale] indhyllingskurvesignaler. En bruger, som afhænger 

kraftigt af temporale kontra spektrale 

indhyllingskurvesignaler, kan opleve en forringelse, selv ved 

minimal forvrængning” (Souza, 2015, s. 532). En af de største 

forskelle mellem langsom og hurtig kompression er den 

ændring i niveauet af de forskellige udtalte stavelser. Ifølge 

Dillon (2012, s. 196) ”forstås det bedst ud fra signalets 

indhyllingskurve, som er en imaginær streg gennem 

bølgeformens yderpunkter”. Denne indhyllingskurve illustrerer 

de ændringer i spektrale og temporale strukturer, som opstår 

på grund af kompressionen. Souza (2015, s. 532) bemærker, 

at hurtig kompression ”udjævner de spektrale kontraster og 

forringer genkendelsen, hvis de essentielle oplysninger 

overføres via spektrale kontraster til en bruger, som er følsom 

over for disse kontraster”. Figur 1 nedenfor viser, hvordan 

bølgeformens indhyllingskurve udjævnes ved hurtig 

kompression. 

 

 

Figur 1. Tid/intensitet-bølgeformen til et taleinput (ISTS ved 65 dB SPL) målt 

i Naída B. Grøn = langsom kompression, grå = hurtig kompression. 

Indhyllingskurverne for taleforståelighed er det imaginære omrids i de samme 

farver.  

Amplitude = Amplitude. ISTS 65 dBSPL = ISTS 65 dB SPL 

 

Hurtigtreagerende kompression har den fordel, at den 

forstærker lyden yderligere ved lave input uden at gå på 

kompromis med komforten. Hovedfordelen ved langsom 

kompression er, at ”de temporale indhyllingskurver stort set 

ikke forvrænges. Dette kan være et vigtigt aspekt af at bevare 

taleforståeligheden” (Moore, 2016, s. 115; Madsen, et al., 

2015) for enkelte brugere. 

 

Kowalewski et al. (ISAAR, 2017) sammenligner hurtig og 

langsom kompression og konstaterer, at ”der er fundet en 

begrænset, men systematisk fordel ved hurtigtreagerende 

kompression i både stille og støjende omgivelser ved lavt 

taleniveau. På trods af de potentielle forvrængninger af 

indhyllingskurven for taleforståelighed konstateredes der 

ingen negativ indvirkning på den hurtigtreagerende 

kompression, da taleniveauet oversteg støjniveauet.” Dette 

resultat blev målt hos forsøgspersoner med mild 

hørenedsættelse. 

 
Langsom kompression giver bedre muligheder for brugere 

med kraftig til svær hørenedsættelse 

 

Der er evidens for, at ”kodningen af de temporale svingninger 

indhyllingskurven for hørelsessystemet lader til at være 

påvirket af den sensorineurale hørenedsættelse”, og at den 
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hørehæmmedes registreringsfølsomhed over for langsomme 

og moderate svingninger overgår den hos personer uden 

hørenedsættelse (Winberg, et al., 2015, s. 300). 

 

Den del af forsøgsgruppen, som er mest følsom over for 

talekomprimering, er personerne med de dårligste spektrale 

og temporale taleregistreringsevner. I sine resultater 

fremlægger Souza, at hørenedsættelse, der 

medfører ”udvidede hørelsesfiltre kan hæmme evnen til at 

behandle de amplitudekomprimerede vokalspektre. 

Identifikationen af vokaler forværredes i takt med en 

forøgelse af hørelsesfilterbredden og brug af 

flerkanalskompression” (Bor, Souza & Wright, 2008). Hun 

konkluderer, at ”i et meget langsomtreagerende system [med 

flerkanalskomprimering], hvor noget eller hele vokalen 

forstærkes lineært, ligner forbedringen af vokalgenkendelse 

formentlig i højere grad de lineære vokalresultater, der 

fremlægges her” (Souza, et al., 2013, s. 11). 

 

Naída B har flere kompressionsvalgmuligheder til de 

individuelle brugere 

 

Den nøjagtige implementering af kompressionen varierer 

markant mellem de forskellige producenter, og der findes 

ingen generel enighed om den ”bedste” type af kompression, 

hvis denne overhovedet findes. Anmeldelserne kan findes i 

Moore (1990, 2007, 2008), Hickson (1994), Dillon (1996) og 

Souza (2002) i Moore B (2012), s. 160. For at forstå, hvordan 

langsom kompression i Naída B ændrer de spektrale og 

temporale strukturer i tale, blev målingerne nedenfor baseret 

på to antagelser:  

 

1. Brugerne med de dårligste taleregistreringsevner får mest 

ud af de temporale indhyllingskurvesignaler på grund af deres 

robusthed og afgørende talesignaler (efter Souza, 2015).  

 

2. Signalets dynamik, beregnet som forskellen mellem den 99. 

og 30. percentil ved output, kan kvantificere ændringer i den 

temporale indhyllingskurve. Vi kan heraf udlede, at jo større 

dynamik, desto bedre bevarelse af den temporale 

indhyllingskurve for taleforståelighed.  

 

Valgmuligheden lineært gain er stadig til stede. Som altid kan 

lineært gain indstilles ved at vælge indstillingen i Target 5.3 

(og i tidligere Target-versioner) på fanen [Global justering] > 

[Kompression] > vælg [Lineær] (se figur 2).  

  

 

Figur 2. Lineært gain kan vælges i rullemenuen for kompression i Target 5.3. 

GAIN LEVEL = GAIN-NIVEAU. 100% target gain = 100 % gain-målværdi. 

OCCLUSION COMPENSATION = OKKLUSIONSKOMPENSATION. Off = fra. 

COMPRESSION = KOMPRESSION. Prescribed compression = Foreskreven 

compression. Linear = Lineær. Semi linear = Semilineær 

 

Gain-tabellen viser derefter en fælles værdi for alle 

inputniveauer, og kompressionsforholdet vises som i tabel 1. 

I Naída er standarden hurtig kompression. I Naída B er det 

nu muligt at vælge langsom kompression i Target 5.3 på 

fanen [Global justering] > [Tilpasningsmetode] > vælg 

[Adaptive Phonak Digital Contrast
1

].  

 

  

 

 

 

 

 

Tabel 1. Gain-tabellen, som den vises i Phonak Target med lineær kompression 

valgt. Der vises en fælles værdi for alle inputniveauer, og kompressionsforholdet 

vises som 1. 

MPO = MPO. All = alle 

 

 

Metode 

 

For at måle den temporale indhyllingskurve for 

taleforståelighed, som genereres, når der vælges lineært gain 

eller hurtig eller langsom kompression i en Naída B SP BTE, 

blev høreapparatet først programmeret til et audiogram for 

kraftig til svær hørenedsættelse (se figur 3). De anvendte 

indgangssignaler var kraftige (80 dB SPL) til middelkraftige 

(65 dB SPL) ISTS-talesignaler samt en optagelse af en 

kvindelig taler i støjende omgivelser med andre talende 

personer. For at sikre, at talesignalet forblev umaskeret, blev 

der anvendt et positivt signal-støjforhold på 15 dB til talen 

i optagelsen med tale i støj.  

 

                                                   

 

1

 Derudover omfatter implementeringen af langsom kompression 

nogle mindre ændringer til gain-foreskrivelsen.
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Høreapparaternes output blev optaget med en 

KEMAR/teknisk mannequin, og optagelserne blev analyseret 

i 1/3 oktav-opløsning for at beregne RMS-niveauet. Sluttelig 

blev procentspektret beregnet. Forskellen mellem den 99. og 

30. percentil blev beregnet for at udlede, hvor effektivt 

indhylningskurvesignalerne gengives i outputtet. En større 

forskel blev anvendt for at indikere en bedre bevarelse af 

indhylningskurvesignalerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Luftledningsaudiogram, som anvendes til alle beregninger (Hz kontra 

dB HL).  

Dette er et standardaudiogram for kraftig til svær hørenedsættelse som 

beskrevet i Bisgaard, Vlaming, & Dahlquist, (2010). 

 

 

ί

 

Tabel 2. Indstillingerne, som anvendes til at foretage målingerne af den 

temporale indhyllingskurve for taleforståelighed for et Naída B-høreapparat.  

 

 

Resultat 

 

Resultatet af input af gennemsnitlig tale i stille omgivelser 

indikerer, at signalets dynamik blev øget med op til 9 dB for 

den lineære gain-indstilling og med op til 5 dB for den 

langsomme kompressionsindstilling sammenlignet med den 

hurtige (se figur 4). 

Figur 4. Måling af signalets dynamik. Input af 65 dB SPL ISTS-tale og 

behandlingsforholdet lineært gain, langsom og hurtig kompression. 

Level difference [dB] = Niveauforskel [dB]. 99-30 percentil = 99.-30. Percentil. 

Slow Compression = Langsom kompression. Fast Compression = Hurtig 

kompression. Linear gain = Lineært gain 

 

Figur 5a og 5b nedenfor illustrerer resultaterne af tale i stille 

omgivelser ved højt niveau. De indikerer, at signalets dynamik 

blev forøget med langsom kompression-indstillingen 

sammenlignet med hurtig kompression eller lineært gain.  

 

Figur 5a. Måling af signalets dynamik. Input af 80 dB SPL ISTS-tale og 

behandlingsforholdet lineært gain, langsom og hurtig kompression.  

 

 

 

 

Figur 5b. Tid/intensitet-bølgeformen til et taleinput (ISTS ved 80 dB SPL) målt 

i Naída B. Grøn = langsom kompression, grå = hurtig kompression. 

Amplitude = Amplitude. Time (s) = Tid (sek.) 
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MPO og kompressionshastighed  

 

Ved tale i støj resulterer langsom kompression i den kraftigste 

stigning i temporal indhylningskurve for taleforståelighed (se 

figur 6a og 6b). Resultatet indikerer, at signalbehandlings-

strategierne, lineært gain og langsom og hurtig kompression 

giver forskellige output og derfor større eller mindre 

sandsynlighed for aktivering af MPO-begrænsning. 

 

Med lineær behandling aktiveres begrænsningssystemet 

tidligere end med et behandlingssystem til hurtig 

kompression. Dette er en vigtig observation for 

hørespecialister, som påtænker at anvende lineært gain eller 

langsom kompression og brugere med lydstyrkerekruttering 

og stærkt begrænset dynamikområde samt behov for lavere 

MPO for at undgå ubehagsniveauet. I dette tilfælde indikeres 

hurtig kompression muligvis. 

 

 

 

Figur 6a. Måling af signalets dynamik. Input af kvindelig taler i baggrundsstøj 

med talende personer og behandlingsforholdet lineært gain, langsom og hurtig 

kompression.  

Female Voice in noise SNR 15 dB = Kvindelig taler i støjende omgivelser, SNR 

15 dB 

 

 

6b. Nederste felt: Tid/intensitet-bølgeformen til taleinput (kvindelig taler ved 

65d BHL) i støjende omgivelser med talende personer og SNR +15 dB. Grøn = 

langsom kompression, grå = hurtig kompression. 

 

 

Naída B har en ny MPO-begrænsende beregning, som kan 

hjælpe, når en mere lineær behandling aktiverer 

begrænsningssystemet tidligere end ved hurtig kompression. 

Dette betyder, at den MPO-begrænsende beregning i 

Naída B er det perfekte supplement til den nye indstilling 

med langsom kompression. 

 
Figur 7 viser et eksempel i form af talekortlægningen, der 

indikerer, at de høje bredbåndstaleinput minder meget om 

hinanden i outputniveau. For MPO-kurverne, som er målt 

med rene toner, er outputniveauet med den nye beregning 

(gul) højere end for den gamle begrænsning (blå). 

 

 

 

Figur 7. Talekortlægning (Audioscan Verifit) af højt bredbåndsoutput med 

mandlig taler ved 75 dB SPL og MPO målt ved hjælp af rene toner ved 90dBSPL. 

Grøn og blå = hurtig kompression, lilla og gul = langsom kompression. 

Speech – std (1) = Tale – std. (1). Loud = Højt 

 
 

Konklusion og diskussion  

 
Mange af vores brugere med kraftig til svær hørenedsættelse 

får tilstrækkelig lydforstærkning og fortæller, at de kan høre 

tale, men klager fortsat over, at tale lyder forvrænget (Souza 

2015: 520), og i sjældne tilfælde afviser de direkte digitale 

høreapparater med hurtig kompression. Selvom der er mange 

årsager til dette, så ”tilskrives problemerne typisk et generelt 

problem med at opløse de spektrale og/eller temporale 

signaler i tale”. (Souza 2015: 520).  

 

I mangel af entydig evidens tilfalder det den enkelte 

hørespecialist at vurdere den individuelle brugers behov. 

Afhængigt af de individuelle hørefærdigheder har brugere 

med kraftig til svær hørenedsættelse muligvis mere gavn af 

en løsning med lineært gain, hurtig eller langsom 

kompression og generel vejledning.  
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Kompressionslyd-

behandling 

Kraftig til svær hørenedsættelse og 

vurdering 

Hurtig kompression Rekruttering, der resulterer i begrænset 

dynamikområde og dermed lavere MPO. 

Lineært gain Tale i stille omgivelser har førsteprioritet 

Langsom kompression Tale i stille og i støjende omgivelser har 

førsteprioritet og med tilstrækkeligt 

dynamikområde (≧ foreskrevet MPO) 

 

Tabel 3. Oversigt over mulige anbefalinger til brugere med kraftig til svær 

hørenedsættelse. Disse anbefalinger forudsætter en reduceret evne til at løse de 

spektrale og temporale strukturer i tale.  

 

 

 

1. Hurtig kompression 

Mange brugere med god taleforståelighed vil få gavn af 

hurtig kompression. Andre med lydstyrkerekruttering, der 

resulterer i et meget snævert amplitudedynamikområde 

mellem hørelsestærsklen og ubehagsniveauet og dermed 

lavere MPO end normalt, er nødt til at vælge den hurtige 

kompression, som også vil gavne dem bedst. Hurtig 

kompression er beregnet til at løse problemet. For denne 

gruppe øger langsom eller lineær kompression amplituden af 

talebølgeformen sammenlignet med hurtig kompression, som 

bør undgås. 

 

2. Lineært gain 

Lineært gain anbefales til brugere, som ikke bryder sig om 

kompression ved skift fra analoge til digitale enheder. 

Målingerne i figur 4 og 6 ovenfor indikerer, at resultatet med 

et lineært gain ved den største forøgelse i den temporale 

indhyllingskurve til tale i stille omgivelser, men samtidig, at 

det kan være utilstrækkeligt i støjende omgivelser eller ved 

højt inputniveau. Hvis man først har prøvet det lineære gain, 

er langsom kompression formentlig at foretrække i flere 

forskellige lyttesituationer.  

 

3. Langsom kompression  

Brugere med dårlig taleregistreringsevne, som har brug for 

temporale indhyllingskurvesignaler, anbefales at vælge 

langsom kompression, især i støjende omgivelser. Disse 

brugere identificeres ud fra kliniske observationer såsom: 

- Dårligere taleregistreringsevne end forventet i 

henhold til audiogramkonfigurationen 

- Oplevelsen med lydforstærkning/historik med 

langsomt reagerende kompression eller lineært gain 

- Enten den ene af disse eller dem begge sammen med 

en afprøvning af behandlingsalternativerne. 

Disse retningslinjer er sammenfattet i tabel 3. 

 

Konklusionen er, at der findes masser af videnskabelig 

litteratur og intet entydigt eller enkelt svar på spørgsmålet 

om den optimale løsning, når der vælges langsom eller hurtig 

kompression. Jævnfør Dillon (2012) er det eneste fælles 

resultat, at der findes brugere, som foretrækker og får mest 

gavn af enten hurtig eller langsom kompression.  

Med Naída B har alle hørespecialister mulighed for at vælge 

lineært gain, og nu også hurtig eller langsom kompression. 

Naída B er beregnet til at opfylde behovet for den 

individuelle bruger med kraftig til svær hørenedsættelse samt 

give hørespecialisterne de lydbehandlingsmuligheder, de har 

brug for. Sammenlignet med Adaptive Phonak Digital øger 

Adaptive Phonak Digital Contrast indhyllingskurvesignalerne i 

tale. Undersøgelser viser, at dette kan medføre forbedret 

vokalgenkendelse. Hvis der vælges langsom kompression, 

fungerer den optimalt sammen med det nye 

begrænsningssystem i Naída B.  

 

Naída B giver hørespecialisten de nødvendige 

valgmuligheder inden for lydbehandling til at opfylde behovet 

hos den individuelle bruger med kraftig til svær 

hørenedsættelse.  
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