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Hørsel hos eldre 

 

Med alderen svekkes sansene våre. For noen er disse sansetapene så alvorlige 

at livskvaliteten blir kraftig redusert. Bruk av hjelpemidler og fysisk 

tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere 

for sviktende hørsel og bidra til en bedre hverdag. Omgivelsenes kunnskap og 

holdninger er også viktig i denne sammenheng. 

 

Det er derfor viktig at hørsel kartlegges hos eldre slik at nødvendige tiltak blir 

satt i verk. Tiltakene kan være tilpassing av hjelpemidler, fysisk tilrettelegging i 

boligen, bruk av teknikker for å bedre kommunikasjonen og kunnskap om 

rettigheter for personer med sansetap. 

 

Konsekvensene av hørselstap kan ofte bli sosial isolasjon og redusert 

livskvalitet.  

 

Fakta om hørsel i Norge 
 

 700.000 nordmenn er hørselshemmet 

  ¾ av alle hørselshemmede er pensjonister 

 200.000 har høreapparat 

 20.000 nordmenn har invalidiserende tinnitus 

 8.000 nordmenn er døvblitte 

 3.000 barn og ungdom har et betydelig hørselstap 
 
Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har estimert at det vil være 1 000 000 
hørselshemmede nordmenn i 2020. 
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Tegn på nedsatt hørsel 

 

 Holder hånden bak øret 

 Vender det ene øret til 

 Stirrer på den snakkende 

 Anstrenger seg for å høre 

 Hodepine og vond nakke 

 Misforstår ofte 

 Oppfatter ikke hvisking 

 Tar feil av like ord 

 Spør mye opp igjen 

 Sier at ungdommen i dag ikke har lært å snakke 

 Klager på dialekter 

 Trekker seg tilbake fra sosiale samvær, er hjemme 

 Savner fugler og gresshopper 

 Har TV og radio høyt på 

 Styrer samtalen/Snakker høyt 

 Hører ikke (i) telefon og dørklokke 

 Nikker og er enig i det meste 

 Familien sier: ”Han hører det han vil høre….” 
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Gode råd når du snakker med hørselshemmede 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Snakk direkte til den hørselshemmede. 
Få øyekontakt. 
 
 
 

 Bruk normal styrke på stemmen. Rop ikke inn i øret og 
slett ikke mot høreapparatet. 

Snakk direkte til den

hørselhemmede

 Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet 
ditt - aldri med ryggen mot et lyst vindu. 
 
 
 

 Unngå unødvendig støy, for eksempel 
demp lyden på radio og TV. 

 Prøv å få den hørselshemmede med i samtale med 
andre - gi korte stikkord for samtaleemnet. Bare en 
om gangen skal ha ordet. 

 Snakk tydelig og ikke for fort. Gjenta hvis 
nødvendig; gjerne med andre ord. 
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Henvisning til - og hjelp fra rett instans 
 

Har man mistanke om et hørselsproblem er det viktig at man søker profesjonell 
hjelp. Fastlegen vil kunne henvise videre til en hørselsentral eller en privat øre-
nese-hals-spesialist, hvor hørselstester og eventuell utprøving av 
høreapparater vil skje.  

Har man fått påvist hørselstap hos hørselsentral/ØNH-spesialist kan 
Hjelpemiddelsentralen kan bistå deg med tekniske hjelpemidler utover 
høreapparater, samt tolk.  

 

Hørselstekniske hjelpemidler 

Alle som har et varig hørselstap kan søke om lån av hjelpemidler fra NAV 

hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med hørselskontakten i din kommune hvis du 

vil vite mer om hørseltekniske hjelpemidler. Informasjonstjenesten i 

kommunen vil hjelpe deg til rette vedkomne. 

Hørselskontaktene kan vurdere behovet for hjelpemidler og annen 

tilrettelegging. Det gjøres en utredning av behov i samarbeid med bruker, og 

det gis hjelp til å prøve ut og/eller søke om hjelpemidler fra NAV 

hjelpemiddelsentral. 
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Ønsker du å lære mer om hørsel og syn? 

 

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold holder kurset «Syns- og hørselstap hos 
eldre» 22.04.16 kl.0900-1400. Det er ingen kursavgift. 
 
 
På hørselsdelen av kurset ser vi bl.a. på: 
 

 Ørets anatomi 
 Hvordan oppdage at en annen hører dårlig? 
 Hvordan snakke med en hørselshemmet? 
 Hvordan hører de eldre (lydeksempler og video)? 
 Enkel bruk og stell av høreapparat 
 Hørselstekniske hjelpemidler for eldre (varsling av dørklokke, telefon,           

røykvarsler, forsterket lyd fra TV/radio, samtaleforsterker) 
 Hvem er syn- og/eller hørselskontakt i din kommune og hva gjør  

han/hun? 

 
 
Info. og påmelding til kurset på NAV sine sider:  
 
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/264836 
 
 
 
 
 

 

https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/264836

