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Forebygging av hørselsskader

Forebygging av 
hørsels skader er en 
populær og menings
fylt aktivitet blant 
medlemmer i HLF.

Forebyggings pro
sjekter skaper synlig
het og engasjement for 
hørsels saken, knytter 

bånd mellom lokallaget og nærmiljøet og sist, 
men ikke minst, forebygger hørselsskader!

HLF mener at det offentlige må ta et større 
ansvar for forebygging av hørselsskader. Vi i 
HLF kan imidlertid vise myndighetene vei ved 
å spre forebyggende informasjon, kunnskap og 
hørselvern. Målet er at myndighetene i framti
den, med god hjelp fra HLF, sørger for friskest 
mulig ører i den norske befolkning ved å gi in
formasjon og bevissthet om farene ved støy.

I dette informasjonsbrevet presenterer vi 
flere forslag til hørselsforebyggende prosjekter 
dere i lokallagene kan gjennomføre.

Vi presenterer også hva som finnes av materiale 
utviklet av HLF dere kan bruke i disse forebyg
gingsprosjektene og et tilbud på ørepropper og 
hørselvern til dere i lokallagene. Slik kan dere 
tilby det norske folk både informasjon om hør
sel og hørselsskader og konkret verktøy de kan 
bruke for å beskytte hørselen sin.

Ta kontakt med HLFs administrasjon på hlf@
hlf.no eller telefon 22 63 99 00 og fortell hva 
dere planlegger og om dere har ytterligere 
spørsmål.

Vi håper at lokallaget blir inspirert til å være 
med å forebygge hørselsskader!

Anders Hegre
Generalsekretær i HLF

Kjøp hørselvern og lydmåleren Lydia 
til forebyggingsprosjektene fra HLF! 

Overskuddet fra salget går i sin helhet 
til hørselssaken. Se spesialtilbud til 

lokallagene på side 16 og 17. Se også 
ørepropper.no for å se hele utvalget vårt.
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Forebygging av hørsels skader 
i barne hager

Barnehager er støyfylte, og dette har konse
kvenser. En undersøkelse av 1000 syvåringer i 
Sverige viser at hver åttende av dem (12%) har 
tinnitus (øresus) ofte eller alltid.

HLF ønsker å forebygge hørselsskader hos 
barn og ansatte i barnehagene og har hatt flere 
kampanjer med dette som fokus.  Igjennom pro
sjektet God lyd i barnehagen skal vi igjen sende 
ut en pedagogisk pakke som inneholder en bro
sjyre og plakater til barnehagene. Dette er også 
en veiledning for hvordan de ansatte kan bruke 
lydmåleren Lydia som et hjelpemiddel. 

I 2011 hadde HLF en aksjon ut mot SFO og 
aktivitetsskoler hvor vi lagde en brosjyre tilpas
set SFO. Lokallaget ditt kan være med og bi
dra til å videreføre kampanjene ved å ta kontakt 
med barnehagene og SFO’ene og sette hørsel på 
dagsorden.

Skriketrollklubben.no er HLF sin nettside 
hvor barnehager, skoler og enkeltpersoner kan 
melde seg inn og få gratis informasjon om hvor
dan man kan ta vare på hørselen. Gjennom God 
lyd i barnehagen prosjektet vil vi nå åpne denne 
siden eller lage en ny godlydibarnehagen.no side.

Hva kan lokallagene og fylkeslagene i HLF gjøre?

En undersøkelse HLF gjorde i forbindelse med 
prosjektet God lyd i barnehagen viste at barne
hageansatte etterlyser noen som kan komme og 
fortelle om lyd og hørsel.

 Tillitsvalgte kan ta kontakt med en barneha
ge eller skole og gi de informasjon. Vi kan vise 
til undersøkelser og fakta, gi tips og råd og foku
sere på at god lyd er godt for alle. Vi kan fortelle 
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om fordelene det er å ha en lydmåler i rom som 
er støybelastet. Et annet hjelpemiddel dere som 
lokallag kan bruke når dere besøker barnehager 
er kosedyret, skriketrollet, som er rødt på den 
ene siden og grønt på den andre. Skriketrollet 
kan bestilles gratis hos HLF fra høsten 2015. 
Frakt kommer i tillegg.

Fremgangsmåte:
• Ring/send brev og fortell hvem du er og at du 

jobber som frivillig i HLF
• Avtal dag du kan komme på besøk
• Ta med brosjyre eller henvisning til nettste

der de kan laste ned informasjon 
• Ta med en lydmåler eller andre hjelpemidler 

for å vise støynivået
• Vis en av HLF sine filmer om hørsel og/eller 

fortell hva som kan gjøres for å få et bedre 
lydmiljø

• Ta med et skriketroll og bruk det til å vise 
lydnivået eller les et eventyr om skriketrol
let for barna. Bestill et gratis skriketroll hos 
HLF (fra høsten 2015)

Mange har gjort en flott innsats i mange år og 
fått veldig gode tilbakemeldinger. Er du usikker, 
så kanskje en samtale med noen som har erfa
ring vil gi deg den tryggheten du trenger, eller få 
med deg flere så du ikke drar lasset alene. Barns 
hørsel er viktig og du kan hjelpe dem til å bevare 
den livet ut.

Søk om midler til lydmålere
Flere lokal og fylkeslag har vært kreative og 
flinke til å samlet inn penger til lydmålere i bar
nehager. Sjekk i ditt nærmiljø om det er fond el
ler stiftelser som deler ut midler til gode formål.

Ta kontakt med media
Har dere klart å samle inn penger til en lydmå
ler og skal dele den ut, eller skal ha et møte i 
barnehagen, informer lokalavisen om dette. Sett 
fokus på hvorfor dere oppsøker barnehagen og 
gi gjerne noen momenter fra undersøkelser og 
faktadelen under.

Undersøkelser og fakta

PBL Bedriftshelsetjenestens målinger
Siden våren 2011 har PBL Bedriftshelsetjenesten 
utført 267 støymålinger i 64 ulike barnehager.

I samtlige barnehager er det målt gjennom
snittsverdier som er høyere enn 70 desibel, som 
er Arbeidstilsynets tiltaksgrense for barnehager:

• I gjennomsnitt ble støynivået målt til 80,7 
desibel, noe som tilsvarer støy fra en trafik
kert bilvei.

• Alle barnehager ligger skyhøyt over Ar
beidstilsynets anbefalte maksimumsnivå på 
60 desibel.
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• 26 prosent av tiden er støynivået over 80 de
sibel, 6 prosent av tiden over 85 desibel.

• I åtte av ti barnehager er det målt impulslyd 
over 130 desibel.

Arbeidstilsynets støykartlegging i 
barnehager 2005 viser at
• 75 % av barnehageansatte er utsatt for plag

som støy og
• 25% er hørselsskadet.

Andre momenter

• Lydmåleren Lydia kan hjelpe de ansatte med 
å kontrollere støyen i barnehagen, og bidra til 
å gi barna høyere bevissthet om støy

• Støy er en vanlig årsaksfaktor ved nedsatt 
hørsel, øresus, stress og muskelspenninger

• Støy kan føre til nervøsitet, blodtrykksøk
ning, hodepine, søvnvansker og redusert 
trivsel

Tips og råd

• Hvis du ønsker kontakt med en person, ikke 
rop, men gå bort til ham, få øyenkontakt og 
prat.

• Sørg for gode samtalerutiner.
• Pass på at belysningen er god nok.
• Hvis du er usikker på akustikken i barneha

gens lokaler, kan du ta kontakt med Hjelpe
middelsentralen i fylket ditt. De har instru
menter som kan måle etterklangstiden i de 
aktuelle lokalene. De kan også gi råd om 
lydisolerende tiltak.

• Det finnes filtknotter til stol- og bordbein.
• Voksduk på bordene demper lyden.

• Det finnes tallerkener og bestikk i plast (som 
kan vaskes i oppvaskmaskin).

• Filt med lim under kan kjøpes i metervis. 
Kan blant annet limes i kassene hvor Lego
klossene oppbevares.

• Bilder og tekstiler på veggene fungerer støy
dempende.

• Del barna inn i små grupper når aktiviteter 
skal utføres (på/avkledning, spising, lekeak
tiviteter osv.)

• Forsøk med støyfrie soner en del av dagen.
• Gå til innkjøp av en lydmåler fra HLF.
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Forebygging av hørselsskader 
hos korpsmusikanter

Visste du at hver tredje musiker i danske sym
foniorkestre klager over tinnitus? Vær med og 
forebygg hørselsskader hos norske korpsmusi
kanter!

Å spille i korps er en populær hobby i Nor
ge, men lydnivået på øving og konsert kan bli 
faretruende høyt. Mange korps øver i uegnede 
lokaler, noe som forsterker lydtrykket på musi
kantenes ører.

Korpsmedlemmene risikerer øresus og svek
ket hørsel – i tillegg til at de blir slitne av støy
en.. Det er derfor viktig at korpsmedlemmer og 
korpsledelsen får informasjon om viktigheten 
av å passe på korpsets viktigste instrument – 
hørselen.

HLF gjennomførte i 2012 en kampanje i 
samarbeid med Norges Musikkorps Forbund 
(NMF) Nyt musikken – livet ut! Vi informerte 
og bevisstgjorde korps og korpsmedlemmer om 
hvorfor og hvordan å passe på hørselen. Vi hå
per at dere i lokallagene kan videreføre kampan
jen og være med på å forebygge hørselsskader 
hos unge og voksne korpsmusikanter.

Det er viktig å ikke ensidig fronte ørepropper 
som en løsning ved kontakt med korps og medi
er, men også sette fokuset på uegnede akustiske 
lokaler og hva man selv kan gjøre for å endre på 
dette, samt snakke om viktigheten av hensikts
messig plassering av instrumenter, viktigheten 
av å ta pauser fra lyden og regulere lydnivået 
på spillingen. Ørepropper er å betrakte som et 

av alternativene som benyttes der dette er nød
vendig. Det er også viktig å ikke komme med 
skremselspropaganda, men komme med saklig 
og nøktern informasjon, da man ikke ønsker å 
skremme bort korpsmusikanter og deres foreld
re fra musikkgleden.
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Hva kan lokallagene og fylkeslagene i HLF gjøre?

Dere kan ta kontakt med korpsene i nærområdet 
deres og tilby dere å komme på besøk for å be
visstgjøre, måle lydnivået i øvingslokalet samt 
fortelle om musikkpropper og viktigheten av 
riktige akustiske forhold.

Dersom dere hører at det skal oppføres kul
turhus eller andre lokaler til musikkbruk i deres 
nærområde kan man ta kontakt med kommunen 
og sette fokus på viktigheten av riktige akustis
ke forhold på hørsel i utformingen av bygget. I 
dette påvirkningsarbeidet er det som regel best 
å gjøre felles front med korpsene/orkestrene og 
Norges Musikkråd, en organisasjon som er opp
tatt av god akustikk.

Dere kan ta kontakt med korpsene i nærom
rådet deres og tilby dere å komme på besøk for 
å informere og måle lydnivået i øvingslokalet 
samt tilby musikerpropper til korpsmusikan
tene.

Det er utviklet en brosjyre som gir god in
formasjon om hørsel og råd om hvordan korp
smusikantene kan ta vare på hørselen sin. Den 
fås ved henvendelse til administrasjonen i HLF.  
Mye nyttig informasjon om akustikk finner man 
på www.musikklokaler.no

Fremgangsmåte:
• Bestill eller last ned korpsbrosjyren og gjør 

deg kjent med informasjonen der.
• Ring/send brev til dine lokale korps og for

tell hvem du er og at du jobber som frivillig 
i HLF

• Avtal dag du kan komme på besøk.
• Ta med korpsbrosjyren eller henvisning til 

nettsteder de kan laste ned informasjon
• Ta med en lydmåler eller andre hjelpemidler 

for å måle og vise støynivået under øving og 
fortell om hørsel og hvordan korpsene kan ta 
vare på hørselen sin. Presenter rådene som 
finnes i brosjyren og fortell om musikkprop
per og viktigheten av gode akustiske forhold.

• Ta kontakt med lokalavisen og tips dem om 
prosjektet deres for å skape synlighet. Sett fo
kus på hvorfor dere gjennomfører prosjektet.

• Informer HLF sentralt om prosjektet deres 
eller ta kontakt dersom dere har ytterligere 
spørsmål: HLFs administrasjon – hlf@hlf.no 
tlf. 22 63 99 00.

Flere lokal og fylkeslag har vært kreative og 
flinke til å samlet inn penger til lydmålere i bar
nehager og musikkpropper til korps. HLF Dram
men gjennomførte i 2012 og 2013 et prosjekt 
der målet var å dele ut gratis musikkpropper og 
informasjon til skolekorps i Drammensområdet. 
Dette ble presentert i Din Hørsel 01/2013.
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Forebygging av hørselsskader 
hos russen

Vær med og redd russens hørsel!
Lydnivået på musikken under russetiden kan 
komme opp i et gjennomsnittsnivå på 105 dB 
– det samme lydnivået som en luftbor i umid
delbar nærhet. Russen risikerer å sitte igjen med 
tinnitus og nedsatt hørsel etter kun noen minut
ters eksponeringstid. Derfor er det viktig at rus
sen er bevisste på farene ved høy lyd og får in
formasjon, råd og tilgang til ørepropper.

Hvert år siden 2007 har HLFU og HLF gjen
nomført kampanjen Russ mot Sus, et prosjekt 
som ble initiert av HLF Briskeby i 2006. I år deler 
vi ut gratis skumpropper til russen på Tryvanns
treffene i Oslo og russetreffet på Lillehammer, 
samt at vi sprer informasjon gjennom sosiale me
dier og andre kanaler.

Hva kan lokallagene og fylkeslagene i HLF gjøre?

Lokallag og fylkeslag i HLF kan hjelpe ved å 
informere, spre informasjonsmateriell, distribu
ere gratis ørepropper og tilby musikkpropper til 
russen.

Tillitsvalgte kan ta kontakt med sine lokale 
videregående skoler og arrangørene av lokale 
russetreff og distribuere informasjonsmateriell 
og ørepropper på skolene og treffene. Informa
sjonsmateriale fås ved henvendelse til HLF sen
tralt. HLF sentralt tilbyr gode priser på øreprop
per til utdeling. Se eget tilbud på hørselvern.

Fremgangsmåte:
• Ring/send brev til skolen eller arrangøren av 

russetreffet og fortell hvem du er og at du 
jobber som frivillig i HLF.

• Avtal dag du kan komme på besøk og/eller 
dele ut ørepropper.

• Vis HLF Briskeby filmen «Null Sus» , heng 
opp plakater og del ut brosjyren «Ta vare på 
hørselen din» på skolene eller del ut brosjy
ren og ørepropper på russetreff i ditt nærom
råde. Henvis til nettsiden russmotsus.no og 
ørepropper.no der HLF tilbyr musikkpropper 
til russen.
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• Ta kontakt med media og tips dem om utde
lingen deres for å skape synlighet.

• Informer HLF sentralt om prosjektet deres 
eller ta kontakt dersom dere har ytterligere 

spørsmål: HLFs administrasjon – hlf@hlf.no 
tlf. 22 63 99 00.

Undersøkelser og fakta:

Lyden på russefeiringene kan komme oppi et 
gjennomsnitt på 105110 desibel. Kun noen få 

minutters eksponeringstid kan gi nedsatt hørsel 
og tinnitus.

Tips og råd til russen:

• Bruk ørepropper! Skumpropper fungerer 
godt, men musikkpropper gir bedre lyd, len
gre holdbarhet og bedre komfort. De er dess
uten mer praktiske da de leveres med snor. 
Musikkpropper kan kjøpes på ørepropper.no.

• Hold avstand til høyttalerne
• Ta pauser fra musikken
• Ikke ta ut proppene der lyden er høy.
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Forebygging av hørselsskader 
på konsert og festival

Vær med og bidra til trygge musikkopplevelser!
Sol og sommer betyr gjerne festivaltid og mye 
god musikk. Lydnivået på musikkfestivaler kan 
imidlertid være ganske høyt, og publikum kan 
utsettes for mye lyd. Derfor er det viktig at de 
får muligheten til å ta informerte valg om hva de 
utsetter ørene sine for og tilgang til hørselvern.

HLF og ungdomsorganisasjonen HLFU del
tar hver sommer på utvalgte musikkfestivaler 
med stand der vi sprer informasjon og tilgjen
geliggjør hørselvern. Hørselvernet selger vi til 
inntekt for hørselssaken og om vi har råd deler 
vi ut skumpropper gratis.

Hva kan lokallagene og fylkeslagene i HLF gjøre?

Hva med en stand på musikkfestivaler i deres 
nærområde? Gi publikum mulighet til å nyte 
musikken og ta vare på hørselen sin samtidig!

På stand kan dere for eksempel tilby gratis 
hørselstester, dele ut skumpropper og selge mu
sikkpropper fra HLF til inntekt for saken. Dere 
kan også få plakater med forebyggende råd fra 
HLF sentralt. Se tilbud på hørselvern til lokal
lagene nederst i dette informasjonsskrivet.

Fremgangsmåte:
• Ring/send brev til arrangøren av festivalen 

og fortell hvem du er og at du jobber som 
frivillig i HLF.

• Tilby dere å ha stand på festivalen. Avklar 
om dere eventuelt får dele ut skumpropper 
og/eller selge musikkpropper.

• Ta kontakt med media og tips dem om stan
den deres for å skape synlighet.

• Informer HLF sentralt om prosjektet deres 
eller ta kontakt dersom dere har ytterligere 
spørsmål: HLFs administrasjon – hlf@hlf.no  
tlf. 22 63 99 00.
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Undersøkelser og fakta:

Lyden på rockekonserter kan komme oppi 120 
desibel. Kun noen få minutters eksponeringstid 
sliter på hørselen og kan bidra til utvikling av 
nedsatt hørsel og tinnitus.

Råd til festivalgjengere:
• Bruk hørselvern! Musikkpropper gir god lyd 

samtidig som hørselen beskyttes. Musikk

propper med snor er praktiske på festival. 
Barn bør bruke øreklokker som Peltor Kid. 
Musikkpropper og øreklokker kan kjøpes på 
ørepropper.no.

• Hold avstand til høyttalerne
• Ta pauser fra musikken
• Ikke ta ut proppene der lyden er høy.
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Vi har en ide, men vi trenger 
penger! Hvordan får vi støtte?

Millioner av kroner deles ut hvert år! Her er 
mulighetene:

Stipender og legater
Det finnes et stort antall legater der man kan få 
midler. I Legathåndboka får man oversikt og in
formasjon. Man kan også gå inn på www.legat
håndboken.no og søke der.

Næringsliv
Lokal næringsliv kan være villige til å støtte lo
kale prosjekter. Det samme kan større bedrifter 
som Coca Cola.

Kulturrådet
Kulturrådet støtter prosjekter innen kunst og 
kultur over hele landet. Her kan man søke støtte 
til utdeling av hørselvern til korpsmusikere og 
festivaler.

Private og offentlige stiftelser
Det er en god del stiftelser som kan være aktu
elle. Mange av de har ganske klart definerte for
mål og avgrensninger. I Legathåndboka får man 
oversikt og informasjon. Man kan også gå inn 
på www.legathåndboken.no og søke der.
Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB 
Nor er to store aktører det er verdt å undersøke. 
Mange banker deler ut penger til lokale formål 
igjennom Sparebankstiftelsen. Mer informasjon 

finner man på internett ved å skrive inn navnet 
på stiftelsen i søkemotoren www.google.no.

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering deler 
også ut millioner til helseforebyggende prosjek
ter. Søknadsfrist 15 juni hvert år med utdeling i 
november. Les mer på extrastiftelsen.no

Fylkeskommune og kommuner
Kommunene og fylkeskommunene har ofte 
midler tilgjengelige til forebyggende folkehel
searbeid og kulturformidling. Hør med deres 
kommune og fylkeskommune hva som finnes 
av midler. Servicetelefonen i kommunen deres 
er et godt sted å starte.

Det er også noe som heter Tilskuddsportalen 
som er tilgjengelig på Internett. Her kan man få 
en oversikt over støtteordninger der man kan 
søke om penger. Den krever registrering, men 
er gratis å bruke dersom din kommune abonne
rer på tjenesten. Ring servicetelefonen i deres 
kommune for å høre om dere har tilgang eller ta 
kontakt med administrasjonen i HLF.

Meld ifra til administrasjonen i HLF på  
hlf@hlf.no eller på tlf. 22 63 99 00 om hva dere 
planlegger å gjøre eller om dere har ytterligere 
spørsmål.
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Forebygging av hørselsskader 
forutsetter kunnskap

Forutsetningen for at HLFs frivillige skal kunne 
sette fokus på forebygging av hørselsskader på 
noen samfunnsarenaer (barnehage, skole, SFO, 
treningssentre, arbeidsplasser o.l.), er at de som 
har påtatt seg denne oppgaven, får tilstrekkelig 
opplæring. Den beste måten å gi slik opplæring 
på, er å organisere det som et kurs etter voksen
opplæringsloven. Det betyr i praksis at delta
kerne, d.v.s. de som skal ha ansvaret for å gjøre 
denne oppgaven, samles noen ganger i forkant 
av aktiviteten/aksjonen/besøket o.l, får en gene
rell innføring i hva forebyggende arbeid innebæ
rer, og hvilke metoder og virkemidler som kan 
brukes.

Et slikt kurs kan deles inn i 3 deler:
1. Når lokal/fylkeslaget har bestemt hvilken 

samfunnsarena som skal besøkes, kan fri
villige som har påtatt seg oppgaven, samles 

noen ganger i forkant for å få opplæring i 
forebyggende arbeid generelt, og hvilke me
toder og virkemidler som kan brukes (bl.a. 
ved å bruke dette heftet)

2. Gjennomføring av aktiviteten/aksjonen/besø
ket

3. Evaluering av opplæringen og den praktiske 
gjennomføringen.

Til sammen (punkt 1, 2 og 3) må kurset vare 
i min. 8 timer. Fordi dette er voksenopplæring, 
har kursarrangøren (lokallag/fylkeslag) rett til 
økonomisk tilskudd fra Studieforbundet Funkis. 
Offentlige undervisningslokaler er gratis for all 
voksenopplæring fram til kl. 21.00 i ukedagene.

For nærmere informasjon om dette, ta kontakt 
med studieansvarlig i ditt fylkeslag eller med 
HLF sentralt, v/Eva Halvorsen, tlf. 22 63 99 18, 
epost: halvorsen@hlf.no



Film og materialoversikt

14Forebygging av hørselsskader

Film og materialoversikt

Barnehager og SFO

Skriketrollklubben
Skriketrollklubben er en klubb for barnehager 
og enkeltmedlemmer drevet av HLF. Medlem
mene får gratis informasjon om forebygging av 
støy tilpasset barn og barnehager. Skriketroll
klubben bruker lek og praktiske øvelser for å til
nærme seg temaet, som for eksempel ved hjelp 
av skriketrollet – et troll med varierende humør 
etter hvor mye støy det er i rommet. Skriketroll
klubben har egen nettside på skriketrollklubben.
no. Plakat av øret og Skriketrollet kan lastes ned 
fra nettsiden hlf.no. Fra høsten 2015 kan skri
ketrollet som kosedyr bestilles gratis fra HLF. 
Frakt tilkommer.

God lyd i barnehagen
God Lyd i barnehagen er en brosjyre til barneha
geansatte om hvordan forebygge hørselsskader. 
Den gir praktiske forebyggende råd og øvelser 
som skal lære og bevisstgjøre barn og ansatte 
om høy lyd og hørselsskader. Brosjyren er gra
tis og fås ved henvendelse til administrasjonen 
i HLF. Den kan også lastes ned fra nettsiden 
hlf.no.

Høyt støynivå? SFO
Høyt støynivå? er en brosjyre til ansatte i Sko
lefritidsordningen (SFO) om hvordan forebygge 
hørselsskader. Den gir praktiske forebyggende 
råd og øvelser som skal lære og bevisstgjøre 
unge og ansatte om høy lyd og hørselsskader. 
Den kan lastes ned fra hlf.no – materiell og bro
sjyrer og fås ved henvendelse til administrasjo
nen i HLF.
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Russ

Plakat
Plakaten gir råd om hvordan å ta vare på hørse
len. Plakaten er gratis og fås ved henvendelse til 
administrasjonen i HLF. Endringer i plakatma
terialet til russ kan forekomme. Be om russepla
kater når dere henvender dere til HLF sentralt.

Null sus – en film om ørene dine
Null sus er en 25 minutters film som i et ung
dommelig fortellerspråk forklarer hva hørselen 
tåler og ikke tåler. Filmen er dokudramatisk 
bygget opp. Vi følger en ung gutt som får en 
hørselsskade etter å ha sovnet med proppene 
fra mp3spilleren i øret. Det legges vekt på å få 
frem hans opplevelser og erfaringer fra han våk
ner opp som hørselshemmet, og til han oppsøker 
hjelp og får tilpasset høreapparat. Gjennom ani
masjoner får vi innblikk i hvordan øret er byg
get opp, hvordan det fungerer og hva som skjer 
inne i øret når man utsetter seg for skadelig støy. 
Dette som utgangspunkt for å skissere enkle 
forebyggingsteknikker den enkelte ungdom selv 
kan praktisere. Filmen ble lansert i samarbeid 
med Russen i 2008, og er siden blitt distribuert 
til landets videregående skoler. Til filmen er det 
også utarbeidet et arbeidshefte. Filmen bestilles 
fra HLF Briskeby (Tlf. 32 22 65 00) Prisen er kr. 
200, fritt tilsendt. Filmen kan også lastes ned 
fra www.youtube.com i kort og lang versjon. 
Skriv «Null sus» i søkefeltet og filmene kom
mer øverst i resultatlisten.

Ta vare på hørselen din
En liten brosjyre utarbeidet av HLFU som fortel
ler ungdom om farene ved støy, skadevirkninger 
og hvordan man kan forebygge denne type ska
der. Fås ved henvendelse til administrasjonen i 
HLF (Tlf. 22 63 99 00). Brosjyren er gratis.

Russmotsus.no
En enkel nettside med informasjon og råd til 
russen.
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Korps

Nyt musikken livet ut
Brosjyre utarbeidet av HLF som informerer 
korps og korpsmusikanter om farene ved støy, 
skadevirkninger og hvordan man kan forebyg
ge denne type skader. Den gir også et tilbud på 
lydmåleren Lydia og spesialørepropper til musi
kere. Fås ved henvendelse til administrasjonen i 
HLF (22 63 99 00). Brosjyren er gratis.

Festivaler/konserter

HLF har en plakat som gir råd om hvordan ta 
vare på hørselen på konserter og festivaler. Pla
katen er gratis og fås ved henvendelse til admi
nistrasjonen i HLF.

Ta vare på hørselen din
En liten brosjyre utarbeidet av HLFU som fortel
ler ungdom om farene ved støy, skadevirkninger 
og hvordan man kan forebygge denne type ska
der. Fås ved henvendelse til administrasjonen i 
HLF (Tlf. 22 63 99 00). Brosjyren er gratis.



Tilbud på hørselvern til lokallagene

17Forebygging av hørselsskader

Tilbud på hørselvern til 
lokallagene

HLF selger hørselvern til inntekt for hørselssa
ken og har et eget tilbud til lokallagene. Bestill 
på epost hlf@hlf.no eller ring 22 63 99 00. Merk 
bestillingen med navnet på lokallaget deres. Se 

ellers også nettbutikken vår – ørepropper.no – 
for mer informasjon og større utvalg. Alle priser 
inkl. mva og gjelder ut 2015. Frakt kommer i 
tillegg. Med forbehold om skrivefeil.

Lydmåleren Lydia

Lydmåleren Lydia kan måle støynivået og vise 
på en dataskjerm om eksponeringen er farlig 
høy i lokalet. Den er pedagogisk utformet og 
viser støynivået igjennom et trafikklys. Er støy
nivået farlig høyt lyser den rødt. Lydia er en god 
måte å skape økt bevissthet om støy.
• Lydia kr 3990,- inkl. mva
• Lydia med minne kr 7990,- inkl. mva.

Musikkpropper

HLF selger musikkpropper til inntekt for hør
selssaken. Musikkpropper er spesialformede øre
propper som demper skadelig støy og gir samti
dig et godt lydbilde ved å filtrere lyden. Effekten 

blir som å skru ned lyden. Vanlige skumpropper 
beskytter godt, men stenger lyden ute og er ueg
net for musikere. Musikkpropper passer godt for 
korpsmusikanter og konsertpublikum.

Musikerproppen Macks Hear Plugs HiFi
Passer for korpsmusikanter, konsert og festival.
En usynlig propp i myk silikon med eget fil
ter. Leveres med propper i to størrelser i en og 
samme pakke slik at den passer alle, unge som 
gamle. Leveres med egen oppbevaringseske. 
• Lokallagspris: 175 kr inkl. mva. per par.
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Musikerproppen Elacin ER 20
Passer for korpsmusikanter, konsert og festival.
Musikkpropp med håndtak og mindre hode som 
passer de fleste, unge som voksne. Leveres med 
oppbevaringseske og snor. Demper i gjennom
snitt 20 dB.
• Lokallagspris: 199 kr inkl. mva. per par.

Russe- og festivalproppen Smartfit
Passer for festivalgjengere og russen
Smartfit er spesialproppen som fjerner støyen, 
ikke musikken. Den gir ikke like god lyd som 
Ultratech og Elacin ER 20, men passer perfekt 
til russen og til festivalgjengere. Proppen filtre
rer lyden slik at man får med seg hele lydbil
det (i motsetning til skumpropper) men demper 
likevel lydtrykket med gjennomsnittlig 30 dB. 
Proppen er mer behagelig å ha på seg og leveres 
med snor og eske. Veil. pris: 70 kr stykket.
• Lokallagspris: kr 1249,- inkl. mva per eske 

med 50 par.

EARSoft Yellow Neon
Passer for festivalgjengere og russen
Disse skumproppene er rimelige engangsprop
per som er utmerket til utdeling. De demper 
lyden med gjennomsnittlig 36 dB. Veiledende 
utsalgspris om dere ikke deler ut gratis er 10 kr. 
Dere kan også gi bort proppene, men oppfordre 
til donasjoner fra de som tar.
• Lokallagspris: kr 374,- inkl. mva per eske 

med 250 par.

Peltor KID
Passer for unge festivalgjengere
Peltor KID er markedets eneste spesialtilpasse
de hørselsvern for barn mellom 2 måneder og 12 
år. Peltor Kid hørselsvern demper lyder effektivt 
og stenger ute de skadelige nivåene uten å ute
stenge omverden. Perfekt til festivaler og kon
serter. Fås i to karakteristiske farger – neonrosa 
og neongrønn. Veiledende utsalgspris 199 kr.
• Lokallagspris: kr 937,- inkl. mva per eske 

med 6 enheter.
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