
HVORDAN KAN DU 
SOM DRIVER AKTIVT 

MED MUSIKK 
FOREBYGGE SKADER 

PÅ HØRSELEN?

Nyt musikken livet ut



OM DENNE BROSJYREN
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er opptatt av å forebygge hør-
selsskader. Mange korps øver i uegnede øvingslokaler med mye lyd, 
og enkelte instrumenter medfører høy lydbelastning på den som spiller 
og musikantene rundt. Over tid kan dette slite på hørselen og medføre 
hørselsskader. Vi håper at denne brosjyren gir dere som er aktive i korps 
nok kunnskap og bevissthet om hørsel slik at dere kan nyte musikken 
med friske ører livet ut!

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er Norges største organisasjon 
for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi jobber for en enklere 
hverdag for landets hørselshemmede og for å forebygge hørselsskader i 
befolkningen. I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet, og hørsel 
seiler opp som den nye store folkehelseutfordringen.

I vår nettbutikk, ørepropper.no, tilbyr vi hørselvern til korpsmusikere. 
Overskuddet går i sin helhet til hørselssaken.



Hørselen er svært viktig for mennesket fordi den 
utgjør den aller viktigste kommunikasjonskanalen 
og gir oss muligheten til å nyte musikk.

Likevel tar vi den ofte for gitt og tenker ikke over 
hvor fantastisk det er å kunne høre. Kanskje gjør 
vi det først når hørselen ikke fungerer like godt 
lenger?

Når hørselen er skadet kan den dessverre ikke 
repareres. Musikere er en gruppe som er spesielt 
utsatt for høy lyd og hørselsskader. Ta derfor vare 
på hørselen – ditt viktigste instrument!

Hørselen – ditt viktigste instrument

Mange av oss tar hørselen for gitt og 

tenker ikke over hvor fantastisk det 

er å kunne høre faktisk er.



EKSEMPLER PÅ LYDNIVÅER:

30 dB  
Hvisking

60 dB 
Alminnelig samtale

80 dB 
Hårføner, barnegråt 

85 dB 
Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet 
uten hørselsvern - Risikosonen for 
hørselsskader begynner

90 dB 
Lydnivået på korpsmusikk kan ofte 
komme oppi godt over 90 dB

100 dB 
Pressluftbor (udempet)

110 dB 
Jetfly som tar av (100 m avstand)

120-140 dB 
Smertegrense

Hva er lyd?
Lyd er hurtige endringer av luftens statiske trykk som brer seg som 
bølger gjennom luften. Disse bølgene plukkes opp av øret som 
sender bølgene videre til hjernen hvor de registreres og oppfattes 
som lyd. Styrken på lydbølgene måles i desibel og forkortes dB. 
Desibel er det samme som volum.



Øret virker på den måten at øremuslingen (den synlige delen av øret) 
fanger opp lydbølgene og sender dem inn i øregangen. Det første de 
treffer der er trommehinnen som blir satt i bevegelse. 

Denne vibrasjonen dytter så bort i hammeren, stigbøylen og ambolten, 
tre små bein som sitter like innenfor, slik at disse også begynner å be-
vege seg.  Derfra går lydene videre til sneglehuset. Her treffer lydbøl-
gene tusenvis av små hår som begynner å bevege på seg. Disse beveg-
elsene gjør at lydbølgene blir omgjort til elektriske signaler og sendt til 
hørselssenteret i hjernen via hørselsnerven. Hjernen behandler infor-
masjonen slik at du til slutt oppfatter signalene som lyd.

ørets anatomi

Det ytre øret

Øremusling

Øregang

Hammer

Ambolt

Stigbøylen

Trommehinne

Sneglehus

Hørselsnerve

Øretrompet

Mellomøret Det indre øret

Hvordan øret fungerer



Hvordan oppstår en 
hørselsskade 
Blir lydtrykket for høyt, kan den være 
skadelig for hørselen din. Jo høyere volum på 
lyden, jo kraftigere er trykket på hårcellene. 
Høy lyd skaper store trykkvariasjoner som 
gjør at hårcellene kan knekkes og dø. Jo flere 
flimmerhår som dør, jo dårligere blir hørselen 
vår. Skadede hårceller kan dessverre ikke re-
pareres.

Hvor lenge av gangen man eksponeres for 
høy lyd er også viktig. Jo høyere lydnivå, 
jo kortere tid kan det gå før man risikerer 
hørselsskader. Risikosonen for hørselsskader 
begynner ved 85 desibel (dB). Målinger viser 
at lydnivået på korpsmusikk kan ofte komme 
oppi godt over 90 dB. Ved 97 dB risikerer man 
slitasje på hørselen etter kun 30 minutters 
eksponeringstid. 
Hvor disponert man er for hørselsskader 
varierer fra person til person og den eneste 
måten å finne ut om man er disponert er først 
etter at man er blitt skadet. Derfor er det 
viktig å være føre var og beskytte hørselen.

85 dB i 8 timer per døgn
88 dB i 4 timer per døgn
91 dB i 2 timer per døgn
94 dB i 1 time per døgn
97 dB i 30 min per døgn
100 dB i 15 min per døgn
103 dB i 7 min per døgn
105 dB i 3,5 min per døgn

Hva tåler hørselen?

Hørselsskader

Hvor disponert man er for hørselsskader 

varierer fra person til person og den eneste 

måten å finne ut om man er disponert er først 

etter at man er blitt skadet.



Om ulike hørselsskader
Tinnitus eller øresus er ikke en sykdom, 
men et symptom på at hørselsorganene 
ikke fungerer slik de skal. En som har 
fått tinnitus kan få følelsen av at det 
har ”satt seg fast” lyder i øret som ikke 
skal være der. Noen synes de hører høye 
pipelyder, andre hører sus eller 
buldrende fossefall. Tinnitus kan være 
veldig forstyrrende og slitsomt for den 
som har det. Tinnitus kan være forbig-
ående eller permanent.

Hyperakusis er ekstrem følsomhet for 
hverdagens lyder.  En person med hyper-
akusis føler seg sterkt plaget av lyder 
andre ikke opplever som plagsomme, og 
selv svak lyd som papirknitring kan virke 
uutholdelig.

Nedsatt hørsel gjør seg ofte gjeldende 
over tid etter hvert som hårcellene 
slites ned, men kan også forekomme 
akutt ved plutselige og høye impulslyder 
som smell eller eksplosjon. Ved 
støyskader forsvinner de lyse tonene 
først, og resultatet blir at det er slit-
somt og vanskelig å følge med på hva 
som blir sagt hvis flere snakker i et rom, 
eller hvis det er andre lyder i bakgrun-
nen.  Høreapparater hjelper, men 
erstatter dessverre ikke normal hørsel.



Sørg for
 god 

akust
ikk

Ta pauser

Ikke stå for næ
rme andre musikanter

Pass på lydnivået

Bruk hørselsvern



Hvordan beskytte hørselen
1.  Bruk ørepropper der lydbelastningen er stor. Det finnes spesialprop-
per for musikere som sørger for et fullgodt lydbilde. Pass på at prop-
pene brukes riktig.

2. Ta pauser fra lyden. En god tommelfingerregel er å ta minst noen 
minutters pause for hver lyttetime.

3. Vær bevisst på plasseringen av instrumentene i korpset. Enkelte 
instrumenter - som for eksempel tromboner, kornett, pikkolofløyter og 
perkusjonsinstrumenter - kan medføre høye lydbelastninger på musik-
anten og de som star nærmest.  Jo nærmere lydkilden er, jo større trykk 
blir det på ørene. Derfor bør man sørge for mest mulig rom rundt disse 
instrumentene slik at lyden får mulighet til å spre seg. Det er særlig viktig 
med plass rundt basstrommer og cymbaler. Tromboner og lignende 
messingblåseinstrumenter bør plasseres slik at det er godt med plass 
foran sjallstykket. Et godt tips er å plassere disse instrumentene forrest. 

4. Sørg for god akustikk i øvingsrommet så langt det lar seg gjøre. 
Få en akustiker til å vurdere øvingslokalet og komme med forslag til 
forbedringer.  Jo større rommet er, jo bedre. Unngå å spille i rom der 
romvolumet er under 1000 m3 og der det er lavt under taket. Det er 
viktig at lyden får mulighet til å spre seg.

5. Pass på at lydstyrken ikke blir for høy. Man trenger ikke nødven-
digvis spille så høyt som man tror. En lydmåler, som for eksempel Lydia, 
kan hjelpe deg med å regulere lyden i øvingslokalet.



Bruk av ørepropper er viktig for å stenge ute de skadelige lydene og 
kan deles inn i tre grupper; 

Vanlige ørepropper av voks eller skum fås kjøpt billig på apoteket. 
De gir nødvendig beskyttelse, men er uegnet for musikere fordi de 
kutter bort mye av lyden.

Det finnes også såkalte ”musikkpropper” som gir tilnærmet lik dem-
ping for alle frekvenser og som derfor ikke gir uklar eller forvrengt 
lyd. De demper lyden, men beholder lydbildet. Disse har en jule-
trelignende form og er laget av silikon. Musikkpropper kan kjøpes 
på internett og i musikkforretninger og de beste koster rundt 250 
kroner i musikkforretningene.

HLF tilbyr musikkpropper igjennom nettsiden ørepropper.no. Ta 
kontakt med HLF på hlf@hlf.no eller 22 63 99 00 for eget tilbud til 
korps. Overskuddet av salget går i sin helhet til vårt arbeid med å 
forebygge hørselsskader og rehabilitering av hørselsskadde.

Om ørepropper

Det finnes spesialpropper for musikere som 

sørger for et fullgodt lydbilde. Pass på at 

proppene brukes riktig.



Det beste og dyreste alternativet er spesialstøpte musikerpropper 
som blir laget til å passe øret ditt perfekt. Her kan du selv velge 
hvilket filter som skal være på og proppene sørger for tilnærmet lik 
demping for alle frekvenser slik at lydbildet ikke forringes. 
Proppene koster rundt 1500 kr og fås kjøpt hos leverandører av 
formstøpte ørepropper.

Om ørepropper



Akustikk betyr lydlære og er en klassisk disiplin innen fysikken. Begrepet akus-
tikk brukes også som betegnelse på hvordan lyd oppfører seg i forskjellige rom.  
Det er viktig at akustikken i rommet er tilpasset formålet.  Det å ha tilpasset 
akustikk i øvingslokalet er viktig for å hindre at lydtrykket fra 1) eget instru-
ment,  2) direkte lyd fra andre instrumenter og 3) akkumulert lyd i rommet, til 
sammen blir for sterkt.

Realiteten er dessverre at de færreste lokaler som benyttes til 
musikkutøvelse er særskilt tilrettelagt for bruken. For korps er det viktig at 
rommet er stort nok – både i grunnflate (for å kunne sitte med god avstand), 
og takhøyde (anbefalt ca 5-7 meter). 

Om akustikk

Realiteten er dessverre at de færreste 

lokaler som benyttes til musikkutøvelse 

er særskilt tilrettelagt for bruken.



Romvolum under 1000 m3 bør faktisk unngås til korpsbruk.
Selv om øvingslokalet deres ikke har god akustikk for øyeblikket finnes det 
tiltak dere kan gjøre som vil gi store forbedringer.  
For å finne ut hva slags forbedringer som kan gjøres i deres lokale er det 
viktig å få målt utgangspunktet; etterklang, bassfaktor og bakgrunnsstøy. Når 
det er gjort, kan en akustiker komme med konkrete tiltak som montering 
av diffusorer (spredere), absorbenter og/eller reflektorer som kan gjøre det 
bedre å spille i lokalet. 

For mer informasjon om akustikk og musikk, se: www.musikklokaler.no



l Lydnivået er for høyt.
l Lydnivået nærmer seg faregrensen.
l Akseptabelt nivå.

Lydia
Lydmåleren Lydia er en pedago-
gisk utformet lydindikator som kan 
henges på veggen i øvingslokalet. 
Ved hjelp av ulike farger viser Lydia 
hva slags lydnivå det er i rommet. 
Alarmgrensene er forhåndsinnstilte, 
men kan enkelt justeres. Det kan 
også lysstyrken på lampene. Lydia U 
er uten minne, mens Lydia X har en 
minnefunksjon slik at man kan 
analysere lydnivået over tid. Resul-
tatet lastes ned på en PC.

Musikerpropper og en lydmåler hjelper deg 

med å kontrollere lydnivået slik at du og 

resten av korpset kan nyte musikken med 

friske ører livet ut!  

Lydmåler og musikkpropper

Ta kontakt med HLF på 
hlf@hlf.no for tilbud på Lydia.

Veiledende priser 2015:
Lydia U: kr 3990,-
Lydia X:  kr 7990,-



Musikkpropper
-Er spesialutviklet for musikere
-Et rimelig alternativ til formstøpte propper
-Senker volumet uten å endre klangbalansen
-Leveres med oppbevaringseske
-Passer de fleste øreganger
-Holder lenge om de holdes rene

HLF tilbyr musikkpropper og annet hørselvern 
i nettbutikken vår: ørepropper.no.
Se utvalget vårt der og kontakt oss på hlf@hlf.no 
eller på telefon 22 63 99 00 for å få et 
spesialtilbud til korps.

Hele overskuddet går til HLFs arbeid med å forebygge 
hørselsskader, samt rehabilitering av hørselsskadde.

Bestillinger og spørsmål 
sendes på epost til hlf@hlf.no. 

Merk bestillingen ”korps”.



Lyst til å vite mer?

Har du hørselsrelaterte spørsmål, 
ta gjerne kontakt med HLF sentralt på 22 63 99 00 
eller se www.hlf.no 

På ørepropper.no kan du se vårt utvalg av 
musikkpropper. Her kan du kan også laste ned 
denne brosjyren elektronisk.

Ønsker du mer informasjon om akustikk, se: 
www.musikklokaler.no

talkingnation.no


