
Ørevennlig treningsmiljø

Musikk
Kan styrke, 

inspirere og øke 
kroppens ytelse 

uten å skade 
hørselen!



MUSIKK GIR TRENINGSMOTIVASJON!

Forskning viser at å høre på musikk man liker kan øke ens prestasjoner 
med opptil 20 prosent. Musikk bidrar rett og slett til at man føler seg 
mindre trett og utfører motoriske oppgaver bedre! 

Den vitenskapelige forklaringen på dette er at musikkens tempo 
påvirker hjerterytmen vår. Ikke overraskende egner musikk med raskt 
tempo seg best til høyintensitetstrening mens rolig musikk er best 
under restitusjon og uttøying på fallende puls.

TIPS!
• Musikk man kjenner fra før fungerer best fordi hjernen kobler av 

og man slipper å konsentrere seg om hva som skjer i musikken.
• Å utføre bevegelser til rytmen i musikken gjør at man holder ut 

lengre. 



HØY LYD KAN GI HØRSELSSKADER

 Det er velkjent at høy lyd kan skade hørselen, 
men hvor høy lyd tåler man egentlig?

 
Lydvolum måles i desibel (dB) som er en 

logaritmisk skala, det vil si at f.eks. 50dB er 
mye mer enn dobbelt så høyt som 25dB. 

Anbefalt maksimalt lydnivå i en treningssal er 94 dB. 
I mindre lokaler er anbefalingen 90 dB. Til sammenligning 

så skaper et jetfly som tar av ca 110dB og alminnelig samtale ligger 
på 60dB.

TOMMELFINGERREGELEN

• Langvarig eksponering for høy lyd vil medføre en gradvis 
svekkelse av hørselen. I første omgang vil det typisk merkes på 
evnen til å høre høyfrekvente toner. Fortsetter eksponeringen 
kan skaden utvikle seg til å omfatte mer av lydbildet.

• Kortvarig eksponering for ekstremt høy lyd (eksplosjoner, 
skudd, maskineri o.l.) kan gjøre umiddelbar og uopprettelig skade 
på hørselen.

Tabellen viser hvor lenge man kan oppholde seg i et bestemt støynivå 
før risikoen for vedvarende hørselsskade er markant.

STØY 85dB 88dB 91dB 94dB 97dB 100dB 103dB 106 dB
TID 8t 4t 2t 1t 30min 15min 7.5min 3.75min



VISSTE DU AT...?
Det moderne samfunnet er fantastisk på mange måter, men det 
er mer lyd rundt oss enn noen gang før. Andelen mennesker med 
hørselsskader er dessverre økende og det er ikke bare eldre 
mennesker dette gjelder. Hørselsskader av forskjellig art er et 
betydelig helseproblem. Det anslås at ca. 700 000 nordmenn har 
svekket hørsel, eller ca 15 prosent av befolkningen. 

FOREBYGG!
Det er lurt å ha ørepropper tilgjengelig for de som synes lydnivået er 
ubehagelig høyt. En lydmåler kan hjelpe til med å regulere lydnivået. 
Ørepropper og lydmåler kan kjøpes fra HLF på  www.orepropper.
no eller ved å sende epost til hlf@hlf.no. Kjøper du fra oss støtter du 
hørselssaken.

ALT HÅP ER IKKE UTE
Det er hjelp å få! Hørselsskader kan ikke repareres, men det finnes 
hjelpemidler som høreapparater og mikrofoner som kan forbedre 
funksjonsevnen dramatisk. Tinnitus kan være fryktelig slitsomt, men 
det finnes mestringsteknikker som gjør at du kan ha en god livskvalitet!

HAR DU SPØRSMÅL OM HØRSEL?
• Fastlegen din kan henvise deg til spesialist for undersøkelse og 

hørselstest. 
• Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorgan-

isasjon som driver aktivt informasjonsarbeid. www.hlf.no
• HLF Briskeby er et kompetansesenter og videregående skole 

som tilbyr kurs og foredrag. www.hlfbriskeby.no


