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TA VARE PÅ
HØRSELEN DIN



TA VARE PÅ 
HØRSELEN

Er du ofte på konserter? 
Har du høy lyd på Mp3-spilleren? 
Utsettes du for støy i andre sammenhenger? 

Er du klar over at svært høy lyd eller støyende 
omgivelser over lang tid kan føre til hør-
selsskader? Du kan få forbigående eller varig 
tinnitus (øresus) av å utsette deg selv for mye 
støy. På sikt kan du få andre hørselsskader 
som nedsatt hørsel. 

Her forteller vi deg litt om farene ved støy, 
skadevirkninger og ikke minst hvordan DU  
kan forebygge slike skader.



NÅR BLIR STØY SKADELIG?

Den lyden du hører hver dag kan være skadelig. 
Summen av all støy du utsettes for i løpet av 
en dag er en viktig faktor, men også én konsert 
med veldig høy lyd kan føre til varige skader 
på hørselen. Det viktigste er hvor høyt volum 
du utsettes for, eller desibel som det heter. 

Dette er lyd
30dB Hvisking
60dB Alminnelig samtale
80dB Hårføner, støvsuger, barnegråt
85dB Høyeste tillatte støynivå i arbeidslivet 
90dB	 Bytrafikk
110dB Høy torden
120dB Rockeband med fullt trøkk
125dB Smertegrensen
140dB Jet motor som tar av

Bare noen få minutter i 110dB kan gi varige 
skader på hørselen. Når et rockeband kan 
ha et lydnivå på 120dB, sier det oss klart at 
lydnivået på en konsert, høyt volum på stereo 
eller Mp3-spilleren, kan skade hørselen.



SEX,
EARPLUGS 

AND
ROCK & ROLL

Dersom du går mye på 
konsert eller musikk-

festivaler er ørepropper 
det ”prevensjonsmidlet” 
som faktisk kan beskytte 

din hørsel mot varige 
skader. 

I tillegg anbefaler vi deg å 
ta pauser fra musikken med 

jevne mellomrom og ikke 
stå for nært høytalerne. 

Med slike forholdsregler 
har du god mulighet for 

å nyte musikken gang på 
gang uten å få skader 

på hørselen.



LITT OM ØREPROPPER

Det finnes tre hovedtyper av ørepropper 
– alle virker godt, men de beste gir deg et 
bedre lydbilde.

Vanlige ørepropper av voks eller lignende får du kjøpt 
billig på apoteket. Øreproppene gir deg nødvendig be-
skyttelse og er ofte tilgjengelig på musikkfestivaler og 
konserter. 

Ørepropper	 som	 filtrerer	 lyden	 finnes	 i	 to	 typer.	 Den	
ene har en juletrelignende form og kalles gjerne for 
musikkpropper. De er laget av silikon og kan kjøpes 
på internett, musikkforretninger og på apoteket. Disse 
proppene	filtrerer	lyden	slik	at	du	får	en	bedre	lydopp- 
levelse enn med propper av voks og skum, men fore-
byggingseffekten er den samme.

Den siste typen er formstøpte ørepropper. Da lages 
det et avtrykk av øret ditt og du får laget ørepropper 
som er tilpasset deg. Her kan du selv velge hvilket lyd-
filter	som	skal	være	på	og	proppene	filtrerer	lyden	på	en	 
behagelig måte. Slike propper koster i overkant av 
1000 kr.

Kjøp øreproppene dine på 
www.orepropper.no og støtt hørselssaken! 
Hele overskuddet går til HLFU og HLF sitt arbeid med 
å forebygge hørselsskader. Kjøper du fra oss beskytter 
du både din egen og andres hørsel!



Mp3 GENERASJONEN

Jepp… det er det de kaller oss. 
Gjennom hyppig bruk og høyt volum 
på Mp3-spilleren kan du faktisk  
utsette hørselen din for betydelige 
skader. Vi  anbefaler deg å være  
bevisst den bruken du har. 

Det beste forebyggingstipset er å  
aldri spille på maks volum. Sett  
gjerne en desibelgrense på spilleren 
om mulig. I tillegg bør du ta pauser 
fra musikken med jevne mellomrom. 

Vær også observant på bakgrunns-
støyen der du er. Vi har lett for å 
skru volumet veldig høyt når det er 
bråkete rundt oss, som på T-banen 
eller når vi er ute og går.





Tinnitus er navnet på lydopplevelser uten lyd-
kilde. Det oppleves svært forskjellig fra person 
til person og kalles gjerne øresus. Lyden kan 
variere fra en svak, lys syngetone til en kraftig 
sammensatt lyd som fra en motor. 

Hos noen er det slik at lyden kommer og 
går – hos andre er den vedvarende. Tinnitus 
er ikke en sykdom, men et symptom på at 

HVA ER EGENTLIG TINNITUS?



hørselssamarbeidet mellom øret og sentrale 
nervefunksjoner ikke fungerer slik det vanligvis 
gjør.

Tinnitus kan vanskelig behandles med medisiner,
men	 det	 finnes	 ulike	 hjelpemidler	 som	 kan	
bidra til demping av symptomene. Man 
kan også bruke metoder for avspenning og  
lignende til å ”koble vekk” lyden i perioder. 

HVA ER EGENTLIG TINNITUS?



VISSTE DU AT...

• hvis du spiller musikk på 80% av 
volumkapasiteten på Mp3 spilleren, er 
hørselen din i fare dersom du lytter i 
mer enn 90 minutter? 

• 70% av personer som besøker natt-
klubb opplever tinnitus etter besøket? 

• hørselsskader topper statistikken over 
yrkesskader i Norge? 

• 4 av 10 personer ikke er klar over at 
det å skru opp lyden på Mp3 spilleren 
kan medføre hørselstap? 

• 675 000 nordmenn har øresus  
av og til?

• 20 000 nordmenn er svært plaget av 
øresus? 

• ekspertene mener hørselsskader er 
mye lettere å forbygge enn å helbrede? 



HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds 
Ungdom), er en organisasjon for ungdom med 
hørselshemming eller ulike hørselsskader.  
Vi hører til Hørselshemmedes Landsforbund . 

I tillegg til informasjon og forebyggingsarbeid, 
jobber vi interessepolitisk for å bedre hverdagen  
til hørselshemmet ungdom og vi arrangerer  
aktiviteter. 

Du kan lese mer om HLFU på www.hlfu.no  
– der kan du også melde deg inn.
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Brynsveien 13
Postboks 6652, Etterstad
0609 Oslo

Telefon: 22 63 99 25
E-post: post@hlfu.no

www.hlfu.no

Kjøp øreproppene dine på 

 www.orepropper.no 
   og støtt hørselssaken!


