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Hørsel
• Øret er et fasinerende og utrolig dyktig organ. Mye skal

stemme for at vi skal høre godt.

• Frekvenser (tonehøyde; lys-mørk)

• Desibel (styrke)

• Lydbølgene beveger seg gjennom ytre øret, mellomøret, 
det indre øret og videre opp nervebanene til 
hørselssenteret.

• Når signalene når hjernen begynner 

vi å høre og tolke lydene. 



HÅRCELLER 
I ØRET

Normale

Skadet

NB! Ødelagte hårceller kan ikke repareres. 
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Kilde: www.audiografen.no

Normalt

Mildt hørselstap -Problemer med å oppfatte hvisking, svak tale og tale i støyende omgivelser.

Moderat hørselstap -Problemer med å oppfatte vanlig tale, selv i rolige omgivelser.

Moderat til stort hørselstap -Problemer med å oppfatte tale i daglige konversasjoner, og i telefon.

Stort hørselstap -Problemer med å oppfatte høy og tydelig tale, utrykningskjøretøy og en dør som slåes igjen.

Alvorlig hørselstap -Problemer med å høre f.eks. en motorsykkel, motorsag osv.

Grader av hørseltap



Talebanan

Kilde: Statped
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NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

• Nedsatt lydtoleranse er en samlebetegnelse for 
flere typer lydoverfølsomhet. Her er de vanligste 
typene:

• Hyperakusis er styrkeavhengig 
lydoverfølsomhet. Høyefrekvente lyder er ofte 
hovedproblemet, som for eksempel glass- og 
bestikklyder, motorlyder, toghvining, 
ringeklokker osv.

• Misofoni er sterk aversjon og motvilje mot 
enkelte lyder som for eksempel spiselyder og 
kroppslyder. Sinne er den dominerende 
reaksjonen ved misofoni.

• Fonofobi eller lydfobi er tillærte reaksjoner 
(reflekser) mot bestemte lyder, ofte knyttet til 
negative opplevelser. Angst er den dominerende 
reaksjonen ved lydfobi.

Nedsatt lydtoleranse

NORMAL HØRSEL

Eks. på NEDSATT HØRSEL





• Mange med hørselstap begynner med 

høreapparater for sent.

• Det er viktig å holde hørselen i trim.

• Forskning viser hørselen / hjernen i trim med oppfattelse av tale er 
med på å redusere utviklingen av demens.

• Å høre på radio er en god anledning til å gi hjernen nye impulser og 
tanker – god hjernetrim

Hold hørselen i trim





NAV Hjelpemiddelsentral sitt ansvar
-etter Folketrygdloven § 10-5. 

• Forutsetning – nedsatt hørsel

• Diagnose



Har du behov for høreapparater?

Ta kontakt med fastlegen for henvisning til høresentral/ØNH-spesialist 
med audiograf.

-Sykehuset i Tønsberg

-Fritzøe klinikk Larvik

-Horten ØNH

-Sandefjord ØNH

-HØR (Startet opp 1. septemer 2022 Sandefjord helsepark)



Høreapparater 

Kommer tilbake til tilbehøret/»streamerutstyret til høreapparatene senere i denne presentasjonen 



Apper – Nyttig for mange!☺



Type hjelpemiddel

Vi skiller gjerne mellom 4 forskjellige hovedgrupper 
av hørselstekniske hjelpemidler:

LYTTING                                                                            
(lytte til TV, radio, f.eks. teleslynge/ TV-streamer)

SAMTALE                                                                          
(hj.m. for samtale, FM-anlegg m.m.)

TELEFONI                                                                     
(telefoner med teleslynge, Bluetooth-løsninger m.m.)

VARSLING                                                                   
(varsling for dør, telefon, brann m.m.) 



LYTTING - TV hjelpemiddel 

• EARIS Lyttebøyle



LYTTING – TV hjelpemiddel (basert på nærlyd)

• Bærbar høyttaler



SAMTALE – samtaleforsterker

• Mino



HUSK! Det enkle 
er ofte det 
beste☺



• PowerTel 46

TELEFONI – forsterkertelefon



• Aurora

VARSLING – daglige signaler og alarmer

• Dørklokke • Iris

og/eller



VARSLING – daglige signaler og alarmer

Bærbar mottaker

og/eller

• Nora FlexiWatch • Junior 
lommevibrator



• Brannalarm

VARSLING – daglige signaler og alarmer

• Aurora • Iris

og/eller

• Sengevibrator

• Putevibrator



• Vekkerklokke

VARSLING – daglige signaler og alarmer

• Sengevibrator

• Putevibrator



• Reisevekkerur med vibrasjon

VARSLING – daglige signaler og alarmer



Teleslynge – Den universelle løsningen

• Teleslynge har vært i veldig mange år. 

• Det er fortsatt den eneste universelle 
løsningen.

• Sett høreapparatet i T eller MT stilling 
og du tar inn teleslyngen i rommet, fra 
en halsslynge eller slyngekrok.

• Teleslynge kan brukes av alle med 
høreapparater med T eller MT-stilling, 
mens streamere er for 1 til 1 tilkopling.



Streamer-løsninger og Rogermikrofoner
• Alle høreapparatleverandørene har i dag Streamer-løsninger (til 

mobiltelefon/TV/mikrofon)

• Mange av løsningene er kombinert med fjernkontroll

• Sjekk med din audiograf ift. mulighetene dine høreapparater gir deg



Tale på 1m ca. 60dB             54 dB                          48 dB                                42 dB

Lydtrykk med økende avstand

Signal-til-støyforhold (på engelsk ofte forkortet SNR, Signal-to-Noise ratio) er et 

uttrykk om det relative forholdet mellom støy og signal. For at man skal kunne 

kjenne igjen et signal, er det viktig at det ikke forsvinner i bakgrunnsstøy.



NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

Ny hverdag på digitale plattformer



HUSK! Det enkle er ofte det 
beste☺



Ny utgave av Bluetooth lar deg høre lyd fra 
TVen på treningssenteret (nrkbeta.no)

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark

https://nrkbeta.no/2020/01/09/ny-utgave-av-bluetooth-lar-deg-hore-lyd-fra-tven-pa-treningssenteret/?fbclid=IwAR0JvEXUZumxf-_NpXFauVXjz2XnMJUv5qTVXeRkaQuD4dfY32Kcvbciets
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Dette er noe vi på
Hjelpemiddelsentralen
også ser i praksis!

Audiopedagog og
doktorgrads-
stipendiat, 
Elisabeth Svinndal, 
i sitt
forskningsprosjekt:



Det er viktig å redusere bakgrunnsstøy

Sørg for at du har nok lys på deg

Ha øyekontakt når du snakker

Snakk tydelig og naturlig

Tydelig temaskifte

Tips til kommunikasjon med hørselshemmede 



Har du behov for hjelpemidler?

• Ta kontakt med hørselskontakten i din kommune.



TAKK FOR OSS


