
Ørevennlig treningsmiljø 
- forebygging av hørselsskader på treningssentre 
 
Om HLF 
 
HLF, Hørselshemmedes Landsforbund er en organisasjon for mennesker med 
nedsatt hørsel, Tinnitus og Menieres sykdom. HLF har ca 52000 medlemmer.  
Mer informasjon om HLF finner du på www.hlf.no. 
 
 
Bakgrunn 
Hørselstap og tinnitus forårsaket av støy er uhelbredelig. Halvparten av de 
helseskader som rapporteres til Arbeidstilsynet i Norge er hørselskader (Rodvang, 
2007). Siden støy er en av de viktigste årsakene til hørselstap og tinnitus, vil tiltak og 
oppmerksomhet mot situasjoner hvor slike skader kan oppstå derfor være av stor 
forebyggende og helsefremmende betydning.  
 
Også på fritiden blir vi i stadig større grad utsatt for støy, noe som gjerne omtales 
som støysamfunnet. En komité med forskere fra EU (SCENIHR, 2008) som har 
identifisert aktuelle helserisiko, tydeliggjør hvordan ungdom som hører på høy musikk 
i mer enn 1 time per dag i en femårsperiode risikerer å skade hørselen sin 
permanent. På denne bakgrunn konkluderes det med at folk flest har for lite 
kunnskap om risikoen for hørselsskader og at dette er for lite påaktet i dagens 
samfunn.  
  
Fysisk aktivitet er viktig i et samfunn hvor dagliglivet mer og mer preges av 
stillesittende aktiviteter. Stadig flere nordmenn trener derfor på treningsinstitutt, 
helsestudio og spa for å ivareta egen helse.   
 
I treningssituasjonen er spesielt musikk anvendt som stimulerende tiltak for å øke 
den fysiske yteevnen. I denne situasjonen opplever flere som trener imidlertid at 
lydnivået er altfor høyt, og for å dempe støynivået benytter mange hørselsvern på 
treningstimene. Når instruktørene velger musikk med et høyt lydnivå som samtidig er 
taktfast, krever dette også en høy lydstyrke fra mikrofonen for at den muntlige 
instruksjonen skal høres. Mange instruktører risikerer i denne situasjonen å 
overskride en eksponeringsdose som er hørselsskadelig både for seg selv og 
deltakerne. Et høyt lydnivå er også slitsomt for kropp og hode og fører ofte til mindre 
energi og overskudd. Denne støyslitasjen kan i neste omgang bidra til ytterligere 
helseplager. 
 
Mange deltakere opplever at de må ha svært høyt lydnivå på musikken for å yte 
maksimalt. Dette er gjerne de unge deltakerne. Disse gir derfor beskjed til 
instruktøren om at musikken må skrus høyere. Dersom andre synes at musikken er 
for høy, kan instruktøren oppfordre deltakerne til å gi et tegn om dette. Oftest er det 
de voksne deltakerne som opplever at musikken har et ubehagelig høyt volum. At det 
på denne måten er enkeltpersoner som skal styre lydnivået på treningstimene kan 
virke ansvarsløst og svært tilfeldig. En slik situasjon kan også lett føre til at trening 
med musikk først og fremst lokker til seg ungdom, mens de voksne deltakerne 
fordrives fra disse treningstilbudene. På denne bakgrunn kan det synes nødvendig at 
drivere, eiere og treningsinstruktører får mer kunnskap om faren for hørselsskade og 



støyslitasje i treningssituasjonen, samt om aktuelle tiltak som kan forhindre slike 
skader.   
 
Lite oppmerksomhet om fare for hørselsskade ved høyt lydvolum i 
treningssituasjoner synes ikke å være spesielt for Norge. Studier viste tidlig at 80 
prosent av helseinstituttene i USA jevnlig spilte musikk med hørselskadelig volum 
(Hull, 1991). I Sverige viste en rundspørring blant treningssenterlederne at ingen var 
spesielt opptatt av å skolere sine trenere om risikoen for hørselsskade forårsaket av 
et høyt lydnivå (Nilsson, 2008). Det er imidlertid usikkert hvordan den enkelte driver 
av instituttet og trenerne er opptatt av å holde lydnivået på et nivå som ikke skader 
hørselen. 
 
Hvordan musikk i treningssituasjonen innvirker på treningsopplevelsen og 
treningsmønsteret er beskrevet i forskningslitteraturen (Karageorghis et al., 2006, 
Priest et al., 2004; Hargreaves & North, 1999). Her tydeliggjøres det hvordan rytmen i 
musikken framfor lydvolum er av betydning for treningseffekt.  
 
Ut fra denne forskningen er det derfor aktuelt å stille spørsmålet om høy puls også 
krever et høy musikk? Er det slik at man tar i og yter mer til et høyt lydvolum? En 
undersøkelse fra Umeå, Sverige, fant ikke en slik sammenheng. Derimot kan det 
synes som om type musikk og hvorvidt den er taktfast og rytmisk, framfor et høyt 
lydvolum, er av betydning for yteevnen (Szabo, Small & Leigh, 1999; Schwartz, 
Fernhall & Plowman, 1990).  
 
En stor del av befolkningen, uansett alder, benytter seg av organisert trening på ulike 
institusjoner. De treningsinstitusjoner som anvender høy musikk som stimuli for å øke 
treningseffekten har derfor et stort potensial når hørselsskade skal forebygges.  
 
Målsetting 
Målet med prosjektet er å utvikle informasjonsmateriell om faren for hørselsskader 
ved høyt lydvolum under trening, og anbefale tiltak for å forebygge støyskader i 
denne sammenheng.  
 
Effektmål  
 
Utvikling av kunnskapsgrunnlag om farer, aktuelle forskrifter, tiltak og utstyr, som 
øker oppmerksomhet og kunnskapsnivå hos eiere, drivere og instruktører, for å 
påvirke til en bedriftspolicy som ivaretar brukerens og instruktørens hørsel.  
 
HLF anvender materialet til informasjon om emnet i informasjons- og synlighetstiltak 
mot aktuelle treningssentre. 
   
Sikre at brukerne kan føle seg trygg på at treningen foregår uten fare for 
hørselsskade 
 
Tilrettelegge for å øke kunnskapsnivå og kompetanse i befolkningen.   
 
Målgrupper 
  
Eiere, drivere og instruktører i treningssituasjoner hvor musikk med høyt lydvolum 



anvendes for å stimulere en mer effektiv trening.   
 
Gjennomføring  
 
HLF har et samarbeid med Friskis&Svettis, en ideell idrettsorganisasjon som tilbyr 
trening i hele Norge. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer ønsker de å 
sette fokus på lydnivå på sine treningssentre. 
 
Vi vil i første omgang innhente materialgrunnlag og innformasjonsinnhenting som 
skal ligge til grunn for utarbeidelse av informasjon og informasjonstiltak. 
Materiallgrunnlaget innhentes i samarbeid med Friskis&Svettis og innebefatter 
lydmålinger på utvalgte treningsentre og samtaler og intervjuer med instruktører og 
kunder på treningssentrentere. Samtalene vil kartlegge holdninger og erfaringer med 
musikk på treningssentere. Slik vil vi også få kjennskap til utfordringene prosjektet 
står overfor når det gjelder å sørge for et mer ørevennlig treningsmiljø, og dette vil 
være avgjørende i forhold til utformingen av infoprmasjonsopplegget og de konkrete 
virkemidlene som skal benyttes. 
 
Høyskolen i Sør-Trøndelag vil bistå med lyd- og hørselsfaglig kompetanse i denne 
fasen. 
 
På bakgrunn av informasjonsinnhentingen, samt foreliggende kunnskap på området, 
utvikles et informasjonsmateriell og et informasjonsopplegg som forevises, utprøves 
og evalueres av HLF og Friskis&Svettis. Informasjonsopplegget vil bestemmes utifra 
materiallgrunnlaget og kunnskapsinnhentningen. Aktuelle informasjonskanaler kan 
være brosjyremateriell, foredrag, audiovisuelle virkemidler og elektronisk 
informasjonsmateriell. 
 
Informasjonen kan omhandle;  
 
Om musikk som treningsmotivasjon  
Hvordan støy og eksponeringstid kan føre til hørselsskade  
Tydeliggjøre gjeldende regelverk på området.  
Mikrofonbruk og lydnivå  
Aktuelt utstyr for å gjennomføre jevnlige lydmålinger  
Aktuelle bygningstekniske tiltak for å redusere risiko for støy, ved for eksempel 
akustisk demping av lokalene, treningslokalets innredning, lydkildens plassering mv.   
Vise til aktuelle nettsider og faktaark om støy, konsekvenser og aktuelle tiltak.  
 
Prosjektet evalueres ved å sende en spørreundersøkelse til utvalgte treningssentere 
ved instruktører, administrasjon og utvalgte kunder i forkant og i etterkant av 
informasjonstiltakene. Spørreundersøkelsen sendes elektronisk igjennom verktøyet 
Enalyzer. Igjennom spørreundersøkelsen vil vi måle holdnings- og atferdsendringer til 
lydnivå på treningssenterene. 
 
Informasjonsmateriellet og informasjonsopplegget som utvikles igjennom dette 
prosjektet vil i etterkant spres til andre treningskjeder og relevante aktører i 
treningsbransjen. 
 
Organisering  



Et samarbeid er avtalt mellom HLF og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling 
for Helse og Sosialfag (AHS). Det er også inngått et samarbeid med HLF og 
Friskis&Svettis på hørselsforebyggende arbeid. En prosjektleder vil bli ansatt i HLF 
på engasjement med 20 % stilling. Prosjektgruppen vil bestå av representanter for 
HLF, Friskis&Svettis og HIST/AHS. 
 
Prosjektets betydning 
Prosjektet vil øke oppmerksomheten mot høyt lydvolum og fare for hørselsskade hos 
drivere, ansatte og de personer som benytter treningstilbud med høy musikk. 
Informasjonsmateriellet vil også kunne være til hjelp for eiere og drivere når 
forebygging av hørselstap skal implementeres i bedriftens policy. Det vil dessuten 
fungere som en kunnskapskilde hvor en kan finne praktiske råd om hvordan en kan 
bidra til at befolkningen fortsatt benytter disse treningstilbudene for å komme i god 
form, uten at de behøver å være redd for sin hørsel.  
 
Framdriftsplan 
 
2012 
Januar  Prosjektoppstart 
Februar - mars Kunnskapsinnhenting 
April - august Utarbeidelse og produksjon av 

informasjonsopplegg. Spørreundersøkelse 
sendes ut. 

September - oktober Informasjonskampanje 
November - desember Spørreundersøkelse sendes ut. Evaluering 

og rapportering. Infoopplegget spres videre. 
 
 
Budsjett – Ørevennlig treningsmiljø 
 
Inntekter 2012  
Helse og Rehabilitering   315.000 
Egne midler/sponsing     10.000 
Sum inntekter   325.000 
  
Utgifter 2012  
Lønn prosjektleder 20 % stilling   120.000 
Prosjektmøter - reiser     20.000 
Utgifter intervju/målinger     15.000 
Utvikling av 
informasjonsopplegg 

   100.000 

Produksjon av 
informasjonsopplegg -
(trykk,distribusjon) 

     70.000 

Sum utgifter   325.000 
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