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Bakgrunn for høreapparatskolen 
 Informasjon om hørsel og høreapparater 

 Bevisstgjøring av høreapparatbruk 

 Motivering 

 Dra nytte av hverandres erfaringer 

 

 

Du er ikke alene 
 

 700 000 personer i Norge har problemer med hørselen 

 Ca. 200 000 av dem bruker høreapparat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Ørets oppbygging 

Ytre øret 
 Øremuslingen 

 Øregangen 

 Trommehinnen 

 Mellomøret: 
 Ørebenskjeden 

 Øretrompeten 

 Indre øret: 
 Sneglehuset 

 Balanseorganet 
 

Ytre øret fungerer som en lydfanger og hjelper til med å lede lyd inn i øregangen. Mellomøret 

forsterker lyden på dens vei fra ytre øret til indre øret. I indre øret sitter hårcellene som fanger 

opp impulsene fra lydbølgene og overfører disse gjennom hørselsnerven og til hjernen hvor 

signalet tolkes og forstås som for eksempel tale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ytre øret    Mellomøret  Indre øret 
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Årsaker til hørselstap 
 Alderdom 

 Støyskade 

 Medfødt 

 Arv 

 Slag mot hodet 

 Svulster 

 Infeksjoner 

 Sterk medisinering 

 Skader på trommehinne 

 Skader i mellomøret/ørebenskjeden 

 Fremmedlegemer i øregangen (eks. ørevoks) 

 Misdannelser av ytreøret 
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Audiogram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegnforklaring: 

Hz = Frekvens  dB=decibel (lydstyrke) 

Rød sirkel (O) = Høyre øre  Blått kryss (X) = Venstre øre 

 

Et audiogram er en visuell fremvisning av et hørselstap. Det gir informasjon om type 

hørselsskade og er grunnlag for utregningen av forsterkningen i et høreapparat. 
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Taleoppfattelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I talespråket er det først og fremst konsonantene som gjør 

språket forståelig 

 Mange konsonanter er høyfrekvente (diskanten) og 

lydsvake 

 De fleste hørselstap viser nedsettelse i diskanten. Dette 

gjør at evnen til å forstå tale ofte reduseres mer enn evnen til å høre lyd. 

o Eks. Katt – Hatt, Sytti [søtti] – Førti, Frost - Frosk 

 For å forstå hva som sies er man ofte avhengig av å vite 

tema det snakkes om. 

Hørselskurve 

venstre øre 

Talespekter 

Eksempler på 

lyder i styrke 

og frekvens 
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Konsekvenser av hørselstap 
 Vanskeligheter med å oppfatte tale i støyende omgivelser eller i forsamlinger 

 Vanskelig å høre TV/radio 

 Svekket retningshørsel 

 Følsom for sterke lyder 

 Mistenksom fordi man ikke oppfatter hva som blir sagt, lager egne tolkninger og blir 

usikker i situasjonen 

 Isolerer seg sosialt 

 Irritasjonsmoment blant familie og venner 

 Vanskelig å høre barne- og kvinnestemmer 

 Følelse av å være stresset og trøtt 

 Redsel for å møte nye mennesker i frykt for ikke å følge samtalen 
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Høreapparater 

Hvordan virker et høreapparat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrofon fanger opp lyden. Lyden behandles og forsterkes og kjøres ut igjen i øret via 

høyttaleren. Et batteri sørger for energi til lydbehandlingen. 

Hvorfor kan ikke jeg ha samme høreapparat som 
naboen? 
 

 

 

Fingerferdighet 

Ubehagsnivå 

Taleoppfattelse 

Frekvensområde 

Grad av hørselstap 

Type hørselsskade 

Plass i øret/øregang 

Individuelle behov/ønsker 

1. Mikrofon 

2. Forsterker/Prosessor 
3. Høyttaler 

Batteri 
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Typer  høreapparater 
 

Bak-øret-apparater – Ørehenger    Alt-i-øret-apparater 

 
 

 

 

 

 

 

 

Analogt eller digitalt høreapparat 
 Nesten alle høreapparater i dag er digitale, både bak-øret-apparater og i-øret-apparater 

 Noen digitale apparater kan også innstilles til å fungere som analoge apparater, og 

dermed imøtekomme brukere som er vant med analog forsterkning 

 

RITE-apparater (Receiver-in-the-ear) 
 Høytaleren (receiveren) sitter i øregangen og brukes sammen med en standard propp 

eller en åpen propp (se side 15 ) 

 I noen tilfeller må det byttes voksfilter 

 Ved skade på slange eller behov for bytte av slange, må apparatet sendes leverandør for 

bytte 
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Bruk av høreapparater 

Programvelger 
 De fleste høreapparater har muligheten til å ha flere forskjellige lytteprogram 

 Dette kan være støy-program, program for samtaler med flere, musikk-program, 

teleslynge, MT, FM osv. 

 Brukeren bestemmer sammen med audiografen hvilke lytteprogram som skal legges inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programvelgeren kan være i form av en MT-bryter eller trykknapp. De fleste nyere 

høreapparater har trykknapp. 

 

Brukeren får ett eller flere korte signal fra høreapparatet når apparatet skifter lytteprogram. 

Antall signal forteller brukeren hvilket lytteprogram apparatet står i. 



13 
 

Volumkontroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noen høreapparater har volumkontroll hvor brukeren selv kan justere lydstyrken. 

Den finnes i flere varianter: 

o Volumhjul fra 1-4 

o Trinnløst volumhjul med signalvarsling 

o Vippebryter med signalvarsling 

 

 

Batteriluke 
 På ørehengere sitter batteriluken i bunnen av høreapparatet 

 På alt-i-øret-apparatene sitter batteriluken på frontdekselet 

 Batteriluken fungerer i de fleste tilfeller som en av/på-bryter 

 Batteri kan kjøpes hos lokale hørselslag, din nærmeste hørselsklinikk, apotek og hos 

enkelte optikere. Man kan også bruke bestillingskort til ulike leverandører for å bestille 

batterier sendt direkte hjem. 

 Ett batteri varer mellom 4-14 dager, avhengig av batteristørrelsen. 
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Batterityper 
Leverandør ikke viktig bortsett fra pris. Viktigst er at batteriet har rett størrelse. 

 

10 = gul klisterlapp/merking 

312 = brun klisterlapp/merking 

13 = oransje klisterlapp/merking 

675 = blå klisterlapp/merking 

 

 

 

Oppladbare batterier 
Disse batteriene har ikke klisterlapp på seg, og heller ikke de små hullene som man ser på 

batteriet etter at klisterlappen er fjernet.  

Oppladbare batterier har en helt glatt +-side, og brukes sammen med en lader. 
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Fjernkontroll 
 

 Til enkelte apparater kan man få en fjernkontroll, kan også være integrert i en klokke, 

som brukes til å regulere styrke og velge lytteprogram 

 Fjernkontroller regnes som tilbehør til høreapparat og dekkes dermed av NAV. Dette 

avhenger av til en hver tid gjeldene kontrakt med NAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM mottager 
 Til enkelte apparater kan man få en audiosko til høreapparatet. Den fungerer som en 

adapter mellom høreapparatet og FM mottageren. Lyd overføres via radiobølger, fra et 

lydanlegg og inn i høreapparatet. Til sammenligning vil en teleslynge overføre lyden via 

magnetfelt. 
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Propper 
 

Individuelt tilpassede propper 
 

 Høreapparater som ligger bak øret må ha en propp som overfører lyden fra 

høreapparatet og inn i øret. Denne proppen er festet til høreapparatet med en slange. 

 Proppen kan være laget i både hardt og mykt materiale, og kan variere i størrelse 

 Det er viktig at denne holdes ren slik at den ikke tettes av ørevoks. 

 

 

 

 

 

 

Standard propper til åpne løsninger 
 

 Noen høreapparater fungerer med en standard propp. Det er ikke nødvendig med 

avtrykk for å bruke standardpropper. I noen tilfeller velges likevel en støpt åpen propp da 

det er nødvendig for å få en god tilpasning. 

 Disse standardproppene har en annen slange som er tynnere enn den vanlige slangen. 
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Vedlikehold 

Renhold av propper 
 

Løsne proppen fra slangen, og legg den i lunket vann med en dråpe 

Zalo (el. tilsvarende) eller egnede rensetabletter. 

 

 

 

 

 

Skyll proppen ren under rennende vann 

 

 

 

 

 

 

 

Blås proppens kanaler tørr og tørk proppen 

 

 

 

 

 

Påse at du fester riktig propp til riktig 

høreapparat. Proppen og høreapparatet er ofte 

merket med en rød prikk for høyre øre og en blå 

prikk for venstre øre 
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Renhold av høreapparatet 
Høreapparatet er en elektrisk krets og skal ikke vaskes i eller med vann. 

Bruk et papir eller spesialegnet våtserviett til å tørke av apparatet. 

Dette gjelder både bak-øret-apparater og i-øret-apparater. 

 

Bytte slange 
1. Skill plastslangen fra hooken og fra proppen 

2. Mål lengden på den gamle slangen opp mot en ny slange og klipp den nye slangen like 

lang som den gamle 

3. Tre proppen og høreapparatet på den nye slangen. Pass på at proppen blir stående riktig 

på høreapparatet (buen på proppen inn mot buen på høreapparatet, se bildet). 

 

 

 

Hook 

 

Slange     

 Høreapparatets bue 

 

 

  Proppens bue 

 

 

 

• Myke propper har en slange som må trekkes gjennom øreproppens lydkanal 

• Slangen må da klippes til i begge ender. 
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Bytte filter i alt-i-øret-apparater 
 

 Alt-i-øret-apparater har et voksfilter som beskytter høreapparatet mot inntrengende 

ørevoks og fukt 

 Det er flere ulike typer filter 

 Noen skal byttes, andre skal bare renses 

 

 

 

Voksfilteret sitter ved lydutgangen 

 

 

 

Mest brukte filter: 
 

 

WaxBuster eller Micro WaxBuster 

Renses ved å trykke filteret ned på et papir og dra apparatet bortover 

papiret. 

 

 

Nowax 

Bytte filter ved hjelp av den lyseblå plastbrikken 

 

 

 

 

Cerustop/Widex filter 

Bytte filter ved hjelp av pinnen
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Innsetting og uttaking av høreapparat 

Sette i høreapparatet 
 

1. Ta tak i øreproppen mellom tommelen og pekefingeren. 

Bruk høyre hånd for å sette inn det høyre apparatet og 

venstre for å sette inn det venstre apparatet. 

2. Skyv proppen forsiktig inn i øregangen. Trekk gjerne øret litt 

bakover slik at proppen lettere setter seg på plass. 

3. Heng apparatet over øret 

 

 

 

 

 

 

Ta ut høreapparatet 

Bak-øret-apparater 
1. Trekk proppen ut av øret. Trekk i retningen ut og opp 

2. Løft videre oppover slik at ørehengeren bak øret lett følger med 

I-øret-apparatet 
1. Start med å sette tommelen inn under proppen i nedkant av øret 

2. Trykk tommelen videre innover slik at apparatet samtidig løftes og dermed 

kommer ut av øregangen 

3. Ta tak i apparatet når du kjenner at apparatet har kommet langt nok ut til at du kan 

ta tak i det. 
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Hvorfor fungerer ikke høreapparatet? 

Feilsøking 

Mulige årsaker til piping i apparatet: 
 Opphopning av ørevoks i øregangen 

 Øreproppen sitter ikke skikkelig i øret 

 Plastslangen er ødelagt 

 Kondens i slangen eller i apparatet 

 Øreproppen er for liten eller dårlig tilpasset 

 Opphopning av voks i proppen eller tett filter 

 Feil innstilling i apparatet, ny feedbacktest. 

Mulige årsaker til stumt apparat: 
 Tett ørepropp eller slange 

 Tett voksfilter 

 Mikrofonåpningen på apparatet er tett 

 Utbrukt batteri 

 Apparatet er ikke slått på eller programvelgeren er galt innstilt 

 Batterier er ikke riktig innsatt 

 Irr på batterikontaktene 

 Apparatets programvelger fungerer også som en ”mute”/standby løsning, og når man 

holder den for lenge inne går apparatet i standby-modus 

Mulige årsaker til svak lyd i apparatet: 
 Styrkekontrollen er stilt for lavt 

 Batteriet er nesten utladet 

 Delvis tett ørepropp eller slange 

 Delvis tett voksfilter 

 Delvis tett mikrofonåpning 

 Brudd på slangen 

 Hard slange 

 For lav forsterkning i apparatet 

 Opphopning av ørevoks i øregang 



22 
 

Bedre hørsel avhenger av deg!  

– og litt hjelp av dine venner 
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Kommunikasjon 
 

Hørselshemming har innvirkning på 

språkforståelse og kommunikasjon 

 

 Selv om man begynner med høreapparat, vil man ikke få tilbake normal hørsel 

 Vær åpen og ærlig om hørselstapet 

 Informer dine samtalepartnere om hva som konkret bedrer din evne til å oppfate hva som 

blir sagt 

 Spør opp igjen dersom du ikke forstår hva som blir sagt. Ikke lat som du har oppfattet 
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Kommunikasjon med 
hørselshemmede 
 

Snakk ansikt til ansikt – ikke kommuniser fra et annet rom eller 

med ryggen til den hørselshemmede 

 

 

 

Snakk klart og tydelig. Snakk langsomt, men ikke så 

langsomt at det blir vanskelig å forstå 

 

 

 

Ikke rop! Mange hørselshemmede er svært følsomme for høye 

lyder 

 

 

Sørg for at det er godt lys på ansiktet ditt. Du har størst 

sjanse til å bli forstått hvis den du snakker med både ser 

øynene og munnen din 

 

 

 

Minimer bakgrunnsstøyen, skru av TV, radio og lignende 

eller flytt dere til et roligere sted 

 

 

Unngå å spise, drikke og røyke. Hold hendene borte 

fra ansiktet når du snakker med den 

hørselshemmede 
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Lær å høre igjen 

Tilvenning 
 Hvor lang tid man bruker på å venne seg til de ulike lydene igjen er individuell 

 Målet er å bruke høreapparatet hele dagen og i alle lyttesituasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilvenning og trening 
 Nye høreapparatbrukere bør starte tilvenningen i rolige omgivelser 

 Etter hvert kan man utvide bruken til og gjelder flere lyttesituasjoner og utvide antall timer 

bruk hver dag 

 Betjening av apparatet, tren isetting og test programvelger/volumkontroll og batteribytte 

 Lytt aktivt – tren deg til å fokusere hørselen på den som snakker når det er mange som 

snakker samtidig 

 Finn ut hvor lyden kommer fra 

 Støtte i munnavlesning, ansiktsuttykk og gester 

 Øvelse gjør mester 
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Mulige årsaker til at høreapparater ikke blir brukt  
 Urealistiske forventninger til høreapparatene 

 Dårlig taleoppfattelse 

 Svært sterkt nedsatt hørsel 

 Utilstrekkelig tilvenning og trening 

 Apparatet ikke riktig innstilt 

 

 

Tekniske hjelpemidler 
Det finnes mange ulike tekniske hjelpemidler som kan brukes både med og uten høreapparat. 

Dette formidles via din hørselsklinikk eller hjelpemiddelsentralen. 

Eksempler: 

 Telefon med forsterker 

 Varslingsanlegg for dørklokke, røykvarsler og 

telefon 

 Vekkeklokke med vibrasjon 

 FM teknologi 

 Teleslynge 

 Samtaleforsterkere 

 IR-anlegg til TV 

 Teksting på TV (Tekst-TV NRK – 777 og TV2 – 222) 

 Streamere 
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Pris og kostnader 

 

Hva dekker folketrygden? 
 Stønad til høreapparat hvert 6. år eller ved behov om det skulle oppstå medisinske 

endringer 

 Reparasjon og service på apparatet i 6 år fra du ble tildelt apparat 

 Ørepropper 

 Tekniske hjelpemidler 

 

 

 

Hva må du betale selv? 
 Egenandel ved time ved hørselsklinikken 

 Evt. egenandel på høreapparatet (pr.stk) 

 Batteri, slange og voksfilter 

 

 

 

Forsikring 
 Om folketrygden har dekket dine høreapparater må du 

erstatte apparatet/-ene selv hvis du mister dem eller skader 

dem slik at de ikke kan repareres 

 Forsikring anbefales, men er frivillig 

 Forsikring ordnes hos egen forsikringsselskap eller gjennom 

medlemskap i HLF. Dette ordnes av brukeren selv. 
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Egne notater 
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