
Hörselvård



Örats funktioner – ljud uppstår:



Hörselskador uppstår av olika 

orsaker:

• skador på trumhinnan

• skador på hörselbenen

• skador i snäckan 



Vad är tinnitus?

1. Svaga sus - som bara 

uppfattas då det är 

riktigt tyst. 

2.   Starka ljud - som 

påverkar 

allmäntillståndet med 

t.ex. 

koncentrationssvårighet

er och sömnproblem. 

3.   Ringningar och/eller 

andra störande ljud som 

påverkar det dagliga 

livet.



I samband med tinnitus är det också mycket vanligt 

med hyperacusis, ljudöverkänslighet. Tecken på 

hyperacusis är:

Att hög musik plötsligt känns plågsamt

Att man inte klarar vanliga vardagsljud utan obehag,

att t.ex. diskskrammel upplevs som besvärande.



Man kan också tappa förmågan att 

urskilja ljud:

Ord flyter samman Tal och bakgrundsmusik 

flyter ihop

Musiken känns som en 

röra av toner

Man hör inte vad någon säger 

alldeles intill när det är

andra ljud som pågår samtidigt 



Det finns tre olika orsaker till 

tinnitus:

• Hörselrelaterad tinnitus

• Kroppslig, somatisk tinnitus

• Depressions-, ångest- och 

utmattningsrelaterad tinnitus



CA 1,5 MILJON HAR TINNITUS I 

SVERIGE

100 000 av dessa har det så allvarligt att kvalitén 

på deras dagliga liv påverkas avsevärt.

En del får sömnproblem och 

koncentrationssvårigheter.

En del får svårt att gå tillbaka till sina    

yrken. 

Musiker, förskollärare, musiklärare, piloter,   

diskjockeys är några drabbade  

yrkesområden.



Hur får man tinnitus?



Starka ljudvolymer

• Starka ljud och att man vistas för länge i starka 

ljudvolymer - konserter, diskotek, ravepartyn, freestyle, 

iPod 

• Trenden av hörselskador via industrin håller på att vända 

men nu kommer en ny; 

att vi får hörselskador genom att vi, oftast självmant, 

utsätter oss för lika starka skadliga nivåer men nu via 

musik och på fritiden istället.



En ljudbang

• Man kan också få tinnitus vid ett enda tillfälle. 

- "rundgång" (tjutande högt ljud) 

- nyårs-smällare 

- När ett band repar i odämpad källarlokal med 

betongväggar kan "ljudricoscetter" bildas 

med mycket höga skadliga nivåer. 



Lägre volymer under en längre tid...

Det är en dosfråga. Hörselorganet behöver vila och får det    

inte det så blir öronen "utbrända"



Hur kan man minska riskerna?

• Använd hörselskydd. 

• Stå aldrig mitt framför högtalarna. 

• Se över din replokal - använd ljuddämpande material 

OBS! kala betongväggar = tinnitusvarning!

• Repa helt akustiskt ibland även med elgitarrer (ni blir 

dessutom snabbt samspelta då man hör vad alla gör). 

• Dra aldrig ut en öronpropp mitt under konsert, då utsätts 

örat för en ljudchock och du riskerar skador. 

• Spelar du i band uppmana medlemmarna att samtala om 

ljudet



Olika hörselskydd



Lite fakta om ljud…

Decibelskalan är logaritmisk och fördubblas vid ca 

var tredje decibel. 

En ökning med 30 dB innebär att ljudtrycket ökar 

med hela 1000 gånger!



dB

• 190 - Högsta nivån som 

ljud kan ha i luft

• 180 - Kanonskott. 

Trumhinnan brister

• 150 - Gevärsskott. Ljudet 

är så kort att örat inte 

hinner uppfatta det som 

skadligt

• 135 - Högsta uppmätta 

värde på rockkonsert

• 125 - Den s.k. kallade 

smärtgränsen går vid 125 

dB..



• 0 - Gränsen för vad ett 
friskt öra kan uppfatta.

• 120 - Jetplan startar på ca 

100 m avstånd

• 110 - Inte ovanlig nivå på 
diskotek

• 90 - Trafikerad gata 

• 85 - Denna gräns får ej 

överstigas under en 

arbetsdag utan att 

arbetstagaren erbjuds 

hörselskydd.

• 80 – Dammsugare

• 20 – Lövsus

• 70 - Tvättmaskin, hårtork

• 60 - Normal samtalton



www.dbdbdb.nu

Visste du att 3 av 4 musiker lider av tinnitus?



…så var rädd om dig om du vill kunna 

njuta av musik och ljud resten av ditt liv!


