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INDLEDNING
Kommunikation er et væsentligt element i mange jobs i dag. Hvad enten det handler om formidling
af information og viden, at modtage instruktioner eller undervisning, eller bare kunne omgås
kolleger, så forventes en evne til at kommunikere. Når man har problemer med hørelsen, bliver
denne kommunikation selvsagt yderligere udfordret, og belastningen øges med frygten for ikke at
kunne bestride sit job.
Selvom udviklingen indenfor høreapparater er gået stærkt, så er selv de mest avancerede apparater
desværre ikke tilstrækkeligt til at genoprette den normale hørelse. En del af erkendelsen af et
høreproblem er derfor også erkendelsen af, at fremover vil det kræve hårdt arbejde at kunne høre
og forstå akustisk kommunikation, specielt under forværrede omstændigheder som høj
baggrundsstøj og dårlig akustik. En del af dette arbejde er, at tilegne sig information om de
betingelser hvorunder hørelsen bliver bedst, herunder viden om hvilket udstyr der kan supplere et
høreapparat til at hente mest muligt information ud af en given situation. Det er ambitionen med
dette skrift at give en håndsrækning til denne opgave generelt, men med fokus på typiske
udfordringer på arbejdet og på studiet.
Det er i denne tekst forsøgt at beskrive problemstillingen ud fra en praktisk vinkel, som først og
fremmest beskriver brugen af udstyr og ændringer i adfærd som i en given situation kunne
overvejes. Beskrivelser af teknik og fysik er kun medtaget i det omfang det har været nødvendig for
at give mulighed for at træffe informerede valg i de beskrevne situationer.
Dette skrift er inddelt i tre hoveddele: Del 1 beskriver forhold i omgivelserne som har betydning for
modtagelse af information, akustik, lys og de muligheder der er i omgivelserne for at gøre
opmærksom på at en reaktion er påkrævet. Del 2 tager udgangspunkt i en beskrivelse af forskellige
situationer med akustiske kommunikation, og prøver derefter at give et overblik over udstyr og
metoder til at forbedre informationsindhentningen i disse situationer. Del 3 beskriver situationer og
løsninger som er mere specifikke for kommunikation gennem elektroniske medier, typisk en telefon
eller en computer.

Anskaffelse af hjælpemidler
Det er muligt selv at købe sig til hjælpemidler gennem diverse butikker både online og i fysiske
forretninger. Mange private høreklinikker tilbyder udstyr til trådløs kommunikation, og med en del
høreapparater følger i dag tilbud om tilkøb af udstyr, som kan give trådløs overførsel af lyd til
høreapparatet. Højkvalitetsløsninger er dog ofte ret dyre, og derfor er det nærliggende at benytte
sig af at der ifølge ”Lov om social service” (serviceloven) kan ydes tilskud til hjælpemidler, der som
det hedder, ”tilgodeser behov der følger af nedsat fysisk funktionsevne”. Hjælpemidler søgt gennem
serviceloven kan bevilliges af kommunen. Lokale kommunikationscentre hjælper med afprøvning af
hjælpemidler og den rette ansøgning. Bevilling afhænger af, i hvilken sammenhæng hjælpemidlet
skal bruges:
• Hvis et hjælpemiddel er til arbejdsbrug, skal det som udgangspunkt bevilges i henhold til lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpemidlet skal søges via jobcenteret.
• Hvis man er medlem af en arbejdsløshedskasse, er det også jobcenteret, der kan bevilge.
• Hvis man ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, er i fleksjob eller i job med løntilskud
(skånejob), er det kommunen, der kan bevilge.
I forbindelse med uddannelse indeholder regelsættet for langt de fleste uddannelser en
bestemmelse om, at uddannelsesinstitutionen skal stille relevante hjælpemidler til rådighed. Hvis
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man skal i uddannelse bør man kontakte institutionens ledelse for at få oplyst, hvordan man kan få
det relevante hjælpemiddel. På ungdoms og videregående uddannelser ydes støtten under
”Specialpædagogisk støtte(SPS)” som administreres af SUstyrelsen www.spsu.dk

DEL 1: OMGIVELSERNE
Ofte oplever man først sine problemer med hørelsen, når man befinder sig i mindre ideelle
situationer, som fx når baggrundsstøjen er for høj, lyset falder forkert, eller man ikke kan placere sig
korrekt i forhold til at få den optimale mængde information ud af situationen. Med andre ord når
omgivelserne gør at kommunikationen bliver vanskelig. I nogen tilfælde kan disse omgivelses
betingelser være så dårlige, at de ligefrem kan skade hørelsen yderligere. Derfor giver del 1 af dette
dokument informationer om indvirkning og kontrol af akustikken og lyset i de omgivelser vi befinder
os i. Medtaget i denne del er også udstyr til alarmering, altså metoder hvormed omgivelserne kan
gøre opmærksom på at en reaktion er påkrævet.

AKUSTIK PÅ ARBEJDSPLADSEN
Akustik er læren om lyd, men ordet akustik bruges ofte om lydforholdene i et lokale. Om akustikken i
et lokale er ”god”, afhænger i høj grad af lokalets anvendelsesformål, fx er god akustik for musik ikke
det samme som god akustik for tale. Mange præster vil protestere, hvis man påstår, at der er dårlig
akustik i deres kirker  orglet lyder fantastisk, og sang klinger som intet andet sted  men
taleforståeligheden lader meget tilbage at ønske! (Det er årsagen til, at de fleste kirker har et
teleslyngeanlæg eller et tilsvarende trådløst anlæg).
Grundlæggende vil optimal akustik med henblik på god taleopfattelse være til gavn for alle  ikke
mindst hørehæmmede og høreapparatbrugere. Desuden har også belysningen på arbejdspladsen
betydning for høreapparatbrugerens mulighed for at kunne mundaflæse taleren, og dermed stor
betydning for den opnåelige taleforståelighed.
Den almene opfattelse af akustikken i et rum hænger tæt sammen med efterklangstiden. Man kan få
en idé om efterklangstiden ved at lytte efter, hvor meget lyden ”runger” i lokalet. I dag hvor vi oftere
arbejder flere sammen i store rum end i hvert vores kontor, må man dog også tage hensyn til
baggrundsstøj og overhøring af samtaler.

Baggrundsstøj
Baggrundsstøj kan ses som alle former for lyd, som ikke er ønsket. Skal man forstå en mundtlig ordre
fra sin chef, er arbejdskollegernes snakken i baggrunden en uønsket støj, uagtet at man selv for få
sekunder siden tog aktivt del i kollegernes samtale. Der er mange andre kilder til baggrundsstøj.
Ventilationssystemer, blæsere fra fx computere og støj fra elektriske apparater som fx kopimaskiner
og printere er dagligdags støjkilder, som den normalthørende oftest helt ignorerer. Helt anderledes
nærværende kan disse støjkilder blive for den dårligt hørende, da høreapparaternes forstærkning
kan gøre det svært at ignorere signalerne på samme måde som den normalthørende kan.
Også andre støjkilder kan blive til generende baggrundsstøj på arbejdspladsen. Trafikstøj i butikker
ud til gaden, baggrundsmusikken i stormagasiner, den mere pågående musik i mange modetøjs
forretninger, barer og spillesteder, kan være generende for både ansatte og kunder disse steder.
Baggrundsstøj giver to forskellige gener. Lyd i baggrunden øger kravet til koncentration, som det
omtales under: ”akustik i storrumskontorer”, lidt højere niveauer af baggrundsstøj kan gøre det
svært at følge med i en samtale. Man snakker om et ”signal/støjforhold”. Det betyder, at signalet
(talen) skal være et vist niveau højere end støjen, for at en samtale kan føres. Er dette
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signal/støjforhold ikke stort nok, vil talen ”drukne” i støjen. Dårligt hørende kræver bedre
signal/støjforhold end normalthørende, for at følge med i en samtale, dvs. et tydeligere (kraftigere)
signal og svagere baggrundsstøj. Behovet for et godt signal/støjforhold vokser med stigende
høretab.
Hvis man er i et miljø med megen baggrundsstøj, er det en fordel med en kort efterklangstid. Har
man ”bløde vægge” i sit lokale, ”suger” de lyd ud af rummet, og dermed bliver baggrundsstøjen
mindre generende. Man kan desuden forsøge at placere støjende udstyr  og mennesker  bag
barrierer der kan reflektere eller absorbere lyden.

Akustik i storrums kontorer
Mange arbejdspladser i består i dag af et skrivebord blandt mange i et større rum. Derved kan man
lettere kontakte sine kolleger med de åbenlyse fordele for samarbejde og samhørighed det
medfører. Når der ikke er nogen fysiske barrierer til at hindre samhørigheden, er der heller ikke
noget der kan forhindre lyd i at sprede sig i rummet. Er efterklangstiden i rummet høj, resulterer
støjen fra telefonering, samtaler og måske endda radiolytning ved skrivebordene i en stor mængde
uforståelig baggrundsstøj som fylder arbejdsdagen ud. Denne støj kan være trættende og genere
den enkeltes kommunikation, ikke mindst hvis man i forvejen har svært ved at høre.
Som det beskrives i det efterfølgende, kan efterklangstiden reduceres, men i storrumskontorer kan
dette resultere i det modsatte problem, nemlig overhøring af andres lyd. Er det fortrolige samtaler
kan dette være åbenlyst uheldigt, men også en radio kan påvirke koncentrationen hos dem som ikke
har tændt den. Nogen arbejdspladser har adresseret problemet ved at tilføje lyd fx baggrundsmusik,
for ikke at få den enkeltes lyde til at fremstå tydeligt. Dette medfører en øgning af baggrundsstøjen
og er for normalt uacceptabelt hvis man i forvejen har høreproblemer. Den fornuftige løsning er, at
telefon og fortrolige samtaler kan føres i rum, der er lukket af fra storrummet, samt at sørge for
mindre grupperinger i det store rum, fx skabt ved hjælp af rumdelere der enten kan bruges til at
reflektere lyden tilbage mod kilden, eller absorbere den. Disse kan placeres på en måde så man ikke
visuelt får fornemmelse af isolation på samme måde som i enkeltkontorer. Arbejdstilsynets
branchevejledning for handel og kontor, har i 2017 udgivet en vejledning ”støj på kontoret” som
giver løsningsforslag på de ovennævnte problematikker. Bemærk at den rette anvendelse af lys også
kan medvirke til at skabe lokalområder, som kan medvirke til en dæmpning af det generelle
lydniveau. Denne mulighed er yderligere omtalt under ”belysning på arbejdspladsen”
Ligeledes kan man i restauranter og opholdsrum, hvor der føres mange samtaler samtidig i rum med
kort efterklangstid risikere, at det samlede lydniveau ikke falder som forventet, fordi alle taler højere
for at netop deres samtale skal være hørbar for de andre ved bordet. Her vil god akustik også være
at lave lokale lydfelter med passende refleksion, så den talende understøttes. På andre typer
arbejdspladser og under uheldige forhold kan støjen stige til niveauer, hvor den bliver trættende og
måske endda direkte skadelig. Denne problematik er omtalt under overskriften: ”støjeksponering”.
Der findes i Danmark en række konsulentfirmaer, som kan rådgive om akustik og lyddæmpning samt
foretage de nødvendige reguleringer af lyden. Det kan være en fordel at kontakte en af dem for en
professionel løsning. De efterfølgende afsnit giver et indblik i akustikken og med hvilke midler den
kan reguleres, hvis man selv ønsker at forsøge sig.

Mere om efterklangstid
Formelt er efterklangstiden den tid, det tager fra en lydkilde slukkes, til den ikke længere kan høres.
Oplevelsen af lang efterklangstid kendes fra et stort umøbleret lokale. Går man ind i lokalet og
klapper i hænderne, kan man tydeligt høre, at klappet bliver ”hængende i luften” et stykke tid, efter
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at hænderne er slået sammen. Der sker det, at lyden bliver kastet rundt mellem gulv, vægge og loft,
indtil lydens energi er opbrugt. Fladernes hårdhed bestemmer evnen til at kaste lyden tilbage. Bløde
flader vil absorbere lyden, mens hårde flader vil kaste mere lyd tilbage og ”holde” lyden i rummet i
længere tid.
Dette svarer til at lade en bordtennisbold falde mod henholdsvis et hårdt gulv og en blød pude. På
det massive gulv hopper bolden villigt tilbage, mens den bliver liggende ”død” på den bløde pude.
Man kunne nu fristes til at tro, at jo blødere pude, altså jo kortere efterklangstid, desto bedre
taleforståelighed. Det er dog ikke hele sandheden. Jo mindre lyd, der kastes tilbage fra vægge og
loft, desto lavere bliver det samlede lydtryk ved modtageren.

Figur 1: Efterklangstiden har stor betydning for taleforståelsen i store rum. Den reflekterede lyd fra loftet
ankommer senere end den direkte lyd med det resultat, at talen bliver sløret.

Da lydtrykket også falder med afstanden til den talende, må der tages hensyn til rummets størrelse,
når den optimale efterklangstid skal fastsættes; i større rum skal efterklangstiden være længere end
i mindre rum. Bygningsreglementet 2015(BR15) anbefaler en maksimal efterklangstid på 0,6 sek.
(med en frekvensafvigelse på 0,2 sek.) i f.eks. kontor og undervisningslokaler. Dette gælder for alle
oktaver i frekvensområdet 1254000Hz. I daginstitutioner og mindre lokaler til specialundervisning
er kravet nede på 0,40,5 Sek. (Hoffmeier 2010, BR15 2015). Det er ud fra personlig erfaring værd at
bemærke, at en ensartet efterklangstid i frekvensområdet er lige så vigtig som den gennemsnitlige
efterklangstid. Rum med flere refleksioner i fx frekvensområdet 5001000 Hz vil opleves unaturlige i
gengivelsen af lyd.
I større rum, hvor tilføjelse af absorptionsmaterialer kan være vanskelig på grund af hygiejne og
rengøringshensyn (fx i fabrikshaller), vil efterklangstiden ofte blive en del længere. Her vil det være
en fordel, hvis man ved længere samtaler kan give den dårligt hørende mulighed for at opholde sig i
et mindre rum, fx et kontor, hvor efterklangstiden er kortere (og baggrundsstøjen sandsynligvis også
lavere).

Regulering af efterklangstid
Hvis efterklangstiden skal gøres kortere i et rum, kan dette ske ved at tilføre rummet bløde, porøse
materialer. Dette kan gøres med store polstrede møbler i rummet eller ved at gøre væggene og
loftet ”blødere”. Dette gøres med lette, porøse materialer, som så at sige ”suger” noget af lyden op.
Der findes fx såkaldte ”akustiklofter”, som består af et glas eller stenuldsprodukt pålimet en
perforeret plade. Disse loftsplader skal oftest forsænkes i forhold til det oprindelige loft for at opnå
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den ønskede dæmpning. De samme eller tilsvarende produkter kan også sættes på væggene i
rummet.
Materialerne er ikke lige gode til at suge lyd til sig ved alle frekvenser, og det er derfor ofte
nødvendigt at se på efterklangstiden ved forskellige frekvenser. Som regel er det ønskeligt, om
efterklangstiden er den samme ved alle frekvenser i taleområdet 125  4000 Hz.
Når man opsætter dæmpematerialer, bør man være opmærksom på ikke at efterlade to hårde flader
direkte over for hinanden. Lyden vil blive kastet frem og tilbage imellem dem i stedet for at ramme
de dæmpende flader (et såkaldt flutter ekko), hvilket vil medføre dårligere taleforståelighed. Det vil
ofte være en fordel at have fagfolk til at hjælpe med at regulere efterklangstiden i et rum.

Figur 2: Forskellige materialer reflekterer lyd forskelligt. Til venstre er illustreret effekten af lyd på hårde
materialer som beton, hvor næsten al lyd kastes tilbage i et ekko, med udfaldsvinkel lig indfaldsvinkel. I midten
er illustreret effekten af et træpanel hvor lidt af lyden optages i træet og noget kastes spredt tilbage. Ønskes
lyden dæmpet, bruges mineraluld eller lignende porøse materialer, som vist til højre, hvor de mange
refleksioner af lyden inde i materialet "suger" energien ud af lyden.

Hvis man ikke ønsker at gå så vidt som at sætte nye vægge og lofter op, kan efterklangstiden ofte
gøres kortere  og taleforståeligheden dermed forbedres  ved at opsætte tunge gardiner og
opslagstavler med porøst absorberende materiale på bagsiden. På denne måde vil det dog kun være
muligt at ændre på efterklangstiden ved højere frekvenser. Ligeledes kan også andre ting af tykt,
blødt materiale  som oftest stof og gulvtæpper  have en gunstig indvirkning på efterklangstiden,
især i de højere frekvenser.

Støjeksponering
Når støjen stiger fra at være generende for kommunikationen til at være så kraftig at den påvirker
arbejdsdagen med koncentrationsbesvær, træthed og måske endda temporært nedsat hørelse,
ændrer problemet sig fra forbedring af signal/støjforholdet til ren støjdæmpning. De efterfølgende
afsnit handler om hvordan man kan bekæmpe støjen både for at forbedre kommunikationen, men
også for at sikre sig selv mod de gener der er forbundet med støjeksponering.
Der har i de senere år været en del opmærksomhed omkring støjforholdene i daginstitutioner, skoler
og lignende, hvor mange børn er samlet i samme lokale. Her kan benyttes mange af de allerede
beskrevne løsninger med støjdæmpning af lokaler. Desuden kan inventar med hårde overflader, som
larmer, når de rammes udskiftes eller støjdæmpes. Opbevaringskasser i hårde materialer kan fx
fores med et blødt materiale, der kan sættes filtdupper under møbler og så videre.
Man kan også opdele store lokaler i mindre afdelinger ved hjælp af reoler, planter eller skabe. Det
giver børnene små afgrænsede områder at lege i og en fornemmelse af, at rummet ikke er så stort,
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og at der ikke er så mange mennesker i rummet. Både børn og voksne vil derfor ikke hæve stemmen
så meget, og børnene vil ikke genere hinanden i samme grad.
Det kan dog også være nødvendigt, at ændre pædagogikken og måden at tilrettelægge arbejdet på,
således at støjende adfærd minimeres. Det er meget individuelt for den enkelte institution, hvordan
dette kan gøres, så støjproblemerne løses. Derfor er det vigtigt, at man diskuterer forskellige
muligheder i institutionen. En mulighed er at opdele børnene i mindre grupper, når der laves
aktiviteter således at børnene ikke råber for at overdøve hinanden. Flere forslag til lydforbedringer i
børneinstitutioner kan findes i rapporten: Plads til Alle, Team Arbejdsliv og Akustik APS, Nov 2011.

Støjeksponering i industrien
På de fleste industrielle arbejdspladser er der støj, som det kan være nødvendigt at gøre noget ved,
uønskede lyde så høje, at det kan medføre ubehag og eventuelt skade på hørelsen.
Tilstedeværelsen af støj er naturligvis et problem for alle på arbejdspladsen, men et høretab giver
ofte også øget følsomhed over for støj. Derudover kræver det flere mentale kræfter at forstå tale i
støj. Risikoen for yderligere støjskader bliver heller ikke mindre på grund af et allerede eksisterende
høretab. Derfor er det for den dårligt hørende en fordel, hvis støjen er noget lavere end de grænser,
Arbejdstilsynet har fastsat.
Støj kan bekæmpes med indkapsling af støjende maskiner eller eventuelt med ”indkapsling” af
operatøren i særlige lydafskærmede rum. Generelt gælder det, at jo tungere og tættere materialet
er, desto bedre lukker det af for lyden. Det er afgørende for effektiviteten, at den kasse, man laver,
har så få huller som muligt, hvor lyden kan komme ud. Her må man tage hensyn til, hvilke frekvenser
der er i støjen. Generelt er højere frekvenser lettere at gøre noget ved, da bølgelængden stiger med
frekvensen og tyndere lag absorption derfor kan opnå den dæmpende effekt.
Det sker, at støjen ikke kommer fra det rum, man befinder sig i, men fra en støjkilde et andet sted i
huset (fx en elevator). Lyden fra støjkilden forplanter sig gennem bygningen til alle rummene. Denne
form for lydudbredelse kaldes for ”strukturbåren lyd”. Den skal dæmpes ved kilden, hvilket som
hovedregel kræver, at man må søge professionel bistand til opgaven. Strukturbåren støj er med
andre ord sværere at dæmpe end lyd direkte i rummet

Figur 3: Eksempel på støjafskærmet maskine. Af praktiske årsager kan man ikke lukke maskinen fuldstændigt
inde, men ved at beklæde indersiden af afskærmningen med mineraluld begrænses maskinstøj alligevel
betydeligt af afskærmningen.
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For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at det ikke kun er daginstitutioner og industriarbejds
pladser, hvor der kan forekomme kraftig støjeksponering. Også i mange andre erhverv som f.eks.
landbrug og byggeri er der risiko for støjeksponering. Faktisk anmeldte disse to erhverv sammen
med sektorerne vandforsyning og råstofudvinding flest høreskader i 2015 (Kilde: Byrgesen Jensen,
Høreforeningen)

Høreværn
Hvis støjniveauet er højere end 80 dB L(A)eq, 7,5t, kræver Arbejdstilsynet, at der stilles høreværn til
rådighed. Den egentlige støjgrænse, hvor høreværn er påbudt er dog 85 dB L(A)eq, 7,5t. (Kilde:
Arbejdstilsynet 2014)
For at høreværn yder en effektiv beskyttelse, skal de bæres i hele den periode, hvor man er udsat for
høje støjniveauer. Høj bærekomfort er derfor meget væsentligt ved valg af høreværn. Når
høreværnene er ubehagelige (fx varme) forekommer det ofte, at de ikke bruges. Det er også meget
vigtigt, at høreværnene vælges, så dæmpningen ikke er større end nødvendigt og dermed afskærer
høreværnsbrugeren fra at kommunikere og opfatte signallyde fra maskiner og køretøjer mv.
Der findes måle og beregningsmetoder, hvor høreværnets dæmpning kan fastsættes med
udgangspunkt i det målte støjniveau. Ved anvendelse af disse metoder sikres det, at støjen dæmpes
til et niveau, der ikke er skadeligt for hørelsen, men som omvendt ikke dæmper lyde fra
omgivelserne mere end nødvendigt. (Poulsen, Torben, 2005)
Hvis høreapparatbrugere skal bære høreværn, skal det undersøges, om der er plads til
høreapparaterne inde bag høreværnet. Specielt store ”bag øret” apparater fylder meget, og det er
ubehageligt, hvis høreværnet berører høreapparatet. At ændre de akustiske forhold omkring
høreapparatet, som man gør med brugen af høreværn, kan også føre til at høreapparaterne hyler.
Endelig kan det ske, at høreværnet ikke slutter tæt og dermed ikke fungerer ordentligt.
Høreværn i form af propper, der lukker øregangen, kan ikke bruges af høreapparatbrugere, da det
kræver, at de tager høreapparaterne af for at sætte proppen i øret. Dog kan man ved at lukke
proppen til høreapparatet opnå en dæmpning i størrelsesordenen 15 dB. (Kilde: Nielsen, Lillian B.).
Vælger man et materiale til øreproppen som minder mere om det der anvendes til høreværn, er det
tænkeligt at yderligere dæmpning på 58 dB, svarende til en traditionel gul øreprop, kan opnås.
Høreapparatbrugere er dog ofte henvist til at bruge høreværn med øreomsluttende kopper, som har
god dæmpning, men kan være ukomfortable.
En gruppe høreværn med kopper benævnes elektroniske høreværn. De udgøres af et passivt
høreværn, hvor der er ”lavet hul til lyden” ved at sætte en mikrofon på ydersiden af høreværnet og
en højttaler ved øret. Lyde ”udefra” bliver lukket igennem høreværnet, indtil de overstiger et vist
niveau, hvor ”hullet lukkes”, og høreværnet virker på traditionel vis. Denne type høreværn er især
effektiv i lydmiljøer, hvor der forekommer hurtige, kraftige lydtryk, fx når en palle falder på et
betongulv på et lager. Lydstyrken for lyd under støjgrænsen kan justeres på værnet, og det er muligt
at lette høretab på denne måde kan kompenseres når høreværnet bæres. Det skal for en ordens
skyld nævnes at der også findes høreværn uden elektronik der er konstrueret så de dæmper
forskellige frekvenser og forskellige niveauer forskelligt, og derved gør det muligt at høreværnet er
effektivt overfor kraftige lyde men stadigt gør det muligt at tale sammen med dem på.
De såkaldte ”aktiv støjreducerende (ANC)” høreværn forsøger med udsendelse af lyd i koppen at
reducere støjen. Princippet i dem er, at støjen udefra dæmpes ved øret ved at sende lydbølger med
modsat fase, ligesom to modsatrettede bølger i vand kan bringe vandoverfladen helt i ro. Ofte
benyttes de ved telefoni eller sammen med en musikafspiller fx under en flyvetur. Musikken føres
ind i øret, men den støj som kommer fra kabinen bliver dæmpet, da det ikke er det ønskede signal.
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De aktivt støjundertrykkende høreværnstyper virker bedst overfor stationære lavfrekvente
støjsignaler. Aktive høreværn kan være en stor fordel for hørehæmmede, da de vil medvirke til at
bedre signal/støjforholdet betydeligt og dermed lette kommunikationen i støjfyldte situationer.

Elektromagnetisk støj
Den støj som brugeren af et høreapparat oplever, behøver ikke nødvendigvis at være hørbar for
normalthørende. Mange elektriske apparater udsender forskellige former for elektromagnetiske
bølger, som kan opfanges af høreapparatet og sendes ind i øret på brugeren som støj.
Det mest almindeligt forekommende eksempel på det er mobiltelefonens sendesignal, hvis
karakteristiske skratten kan høres ikke bare i høreapparater men også i bilradioer mv. Andre store
elektromagnetiske støjsendere er computere, lysdæmpere og selvfølgelig de fleste former for
trådløst kommunikations udstyr. Også biler kan være elektrisk støjende. Med fremkomster af det
såkaldte EMCdirektiv i starten af det nye årtusinde blev der sat fokus på apparaters udsendelse af
elektromagnetisk støj, og det elektromagnetiske støjniveau fra apparater er generelt reduceret siden
da. Til gengæld er mængden af trådløst udstyr der kommunikerer via elektromagnetiske bølger
steget markant. Heldigvis er der i dag kun få kommunikationssystemer der sender nyttesignalet
direkte gennem æteren, da digitale systemer benytter en protokol der kan kode de binære
informationer til transmissionssignalet. Disse protokoller rummer normalt mulighed for skift af
frekvensområder og gentransmission af dele af signalet som gør dem mere robuste overfor
elektromagnetisk støj end de traditionelle analoge systemer.
Høreapparater kan, ligesom andre elektriske apparater, konstrueres så de er mindre modtagelige for
elektromagnetisk stråling, dog er apparaterne ofte mere følsomme for elektromagnetisk støj i T
positionen, idet også selve signalet fra teleslyngen er et analogt, lavfrekvent elektromagnetisk signal
(også benævnt et induktivt signal). Da signalet fra teleslyngen ikke er kodet kan det være svært for
teleslyngesystemet at skelne mellem nyttesignalet fra teleslyngen og støjsignaler såsom induktions
komfurer og elektroniske ”hegn” til robotplæneklippere, som også udsender felter i samme område
som teleslyngen.
Metalplader eller net vil påvirke feltet og kan give en vis refleksion/afskærmning for denne type
støj, men det er svært at opnå elektromagnetisk afskærmning med samme effektivitet som akustisk.
En fuldstændig afskærmning for elektromagnetisk støj kan altså ikke forventes.

Belysning på arbejdspladsen
Mange hørehæmmede benytter sig helt eller delvist af mundaflæsning, når de kommunikerer med
andre mennesker. Derfor er det særdeles vigtigt, at der er godt lys, der ikke blænder tilhøreren, på
de personer, der taler. Det er uheldigt, når taleren er placeret med ryggen mod et vindue, så man
kun ser en mørk silhuet af personen. Denne situation kan også forekomme i en reception, hvor der
ofte er store glaspartier i forbindelse med indgangen, eller når en underviser er placeret foran en for
kraftigt belyst ”whiteboard” tavle.
Skygger er et af hovedelementerne, som er bestemmende for vores opfattelse af rum, objekter og
teksturer. Det gælder også, når man skal aflæse en persons ansigtsmimik i forbindelse med
mundaflæsning. Derfor er det vigtigt, at belysningen i et rum giver en god kontrastgengivelse. Dette
opnås ved at have den rette balance mellem direkte lys – f.eks. fra en spotlampe – og diffus lys, som
bl.a. opstår gennem refleksioner fra lyse flader i rummet (vægge, gulve m.m.).
Belysningsstyrke måles i lux. Den kan måles direkte med et luxmeter, hvor lysføleren placeres ved
talerens (underviserens) mund eller på den overflade, hvor man ønsker, at belysningen skal være
tilstrækkelig til fx læsning.
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Når man måler belysningsstyrker i et rum, skal man være opmærksom på, at luxværdien fra
armaturer falder, når belysningskilderne ældes, og støv og skidt sætter sig på dem. Den målte
luxværdi afhænger desuden af dagslyset, som kommer gennem vinduer og døre. Man skal være
opmærksom på, at dagslyset konstant ændrer sig hen over dagen, men også hen over året. Derfor
har mange nyere belysningssystemer i f.eks. klasselokaler på skoler en regulering, som tilpasser den
elektriske belysning efter dagslyset.
Retningslinjer siger at objekter man arbejder med (tekster man læser, produkter man håndterer)
skal være belyst med min 500 Lux. Mens man på gangarealer og lignende steder kan gå så lavt som
50 lux. (”Kunstig belysning” Atvejledning A.1.5, Februar 2002)
Der kræves mindst 500 lux belysningsstyrke på en underviser (mund og ansigt), hvis forholdene skal
være optimale. Dog er det mere fordelagtigt med en jævn fordeling af belysningen frem for at
overholde dette krav. Ubehagelige overgange mellem en kraftigt belyst underviser og et mindre
belyst lokale kan modvirkes med lyse, matte overflader i lokalet.

Figur 4: Det er vigtigt med en kraftig, ikkeblændende belysning for at man kan bruge mundaflæsning. Dette
gælder både ved foredrag og i receptioner og lignende.

Med fremkomsten af nye lyskilder som fx lysdioder er det vigtigt at ikke kun lysstyrken men også
farvespektret er ordentligt. Billigere lyskilder udsender ofte et lys der ikke gengiver hele
farvespektret ordentligt, hvilket kan resultere i et mere blåligt eller gulligt lys end det naturlige lys.
God belysning er vigtig fordi den gør det lettere at benytte sig af mundaflæsning og for tolkning af
mimik og kropssprog, som vi alle bruger som en del af kommunikationen. God, varieret belysning
kan også bruges til at skabe lokale rum i større lokaler, som har en samlende effekt på mennesker og
er medvirkende til at reducerer støjende adfærd på tværs af rummet. Kilde: Lys, Larm og Leg, folder
fra ABC Lys.

Alarmering
Somme tider er der behov for, at vi af omgivelserne bliver opmærksom på, at vi skal reagere. Det
kan være fordi nogen vil snakke med os i telefonen eller ansigt til ansigt, eller vi skal kunne modtage
informationer som gør, at man skal tage specielle forholdsregler. Det vil føre for vidt at beskrive alle
de forskellige situationer, hvor man har brug for at blive opmærksom på at omverdenen vil i kontakt
med en, som strækker sig fra det lille akustiske signal når en SMS tikker ind, over at kunne åbne
døren når det ringer på, til at kunnen høre brandalarmer og sirener, hvis mere alvorlige hændelser
indtræffer. Til at hjælpe omgivelserne med at kontakte en, findes forskellige høretekniske eller
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praktiske løsninger som kan samles under den fælles betegnelse: Alarmering. De væsentligste af
disse vil blive beskrevet i det efterfølgende.

Vækkeure
For at kunne passe sit arbejde skal man kunne møde til tiden. For nogen indebærer det at man skal
vækkes. Normalthørende vil typisk benytte lyd fra et vækkeur eller en radio til det. Når man har
problemer med at høre lyd, må vækningen foregå på anden måde. Typisk anvender man vibration
eller lys. Vibrationer tilføres med en ”shaker” der placeres under hovedpuden eller madrassen og
har forbindelse med vækkeuret. Shakere kan fås i mindre udgaver, næsten som vi kender dem fra
mobiltelefoner og helt op til en størrelse så de kan få hele sengen til at ryste. I stedet for taktil
stimulering kan en lampe forbindes til vækkeuret og lyset fra denne bruges til at vække den
sovende. Hvis ikke lyset fra en almindelig lampe kan vække én, kan man forestille sig at et vækkeur
tilsluttet et kraftigt blinklys måske kan gøre det. Tror man på at en mere blid opvågning er lykken,
kan Phillips tilbyde et vækkeur kaldet ”wakeup light” som simulerer en solopgang af en varighed på
en halv times tid.

Formidling af akustiske varsler
Dagligt møder vi typisk en del akustiske signaler. Med et høreapparat på bliver de forstærket og er
hørbare, men der er en række af dem, hvor det kan være en fordel, at der kommer alternativ eller
supplerende information. Måske knap så ofte på arbejdspladsen som i hjemmet kan man forstille
sig, at der er behov for at kunne opfange akustisk information fra omgivelserne også uden at bære et
høreapparat på øret hele tiden. Dette gælder fx dørklokken, telefonen, brandalarmen og
babyalarmen. Der findes udstyr der kan opfange lyden fra disse signaler og forstærke dem, og
eventuelt supplere kaldet med lys eller vibration. Selve alarmen kan være tilsluttet et specielt system
(med ledning eller trådløst), som kan formidle aktiveringen af alarmen med lys, vibration eller
kraftigere lyd. Nogle systemer kan endda sende information til en lille ”buzzer” man kan have i
lommen eller til høreapparatet, hvis man går med det og alligevel har behov for vished om at blive
alarmeret. Hvis man har flere alarmer tilsluttet systemet, skal man huske at det er nødvendigt med
en markering af hvilken alarm der er gået, så man ikke går hen til døren og låser op hvis det er baby
der græder.
Flere alarmer kan i almindelig handel købes i trådløse udgaver, hvor modtageren endda kan have et
display, fx babyalarmer og dørklokker med tilhørende kamera. Ved indkøb at disse produkter skal
man sikre sig produkter hvor der er mulighed for at gøre kanalen privat, i det tilfælde at flere
produkter i omegnen benytter samme transmissionskanal. Det er kedeligt høre gråd i babyalarmen
når det er naboens barn der græder.
Med udviklingen af det såkaldte ”Internet of things” ser man flere og flere muligheder for at alarmer
såsom dørklokker, brandalarmer og babyalarmer har mulighed for at forbinde, sende mails og
SMS’er til fx smartphones via internettet. Dette giver nye muligheder for at gøre sin telefon til
kontrolcenter for alarmer, og med et høreapparat som kan kommunikere med en smartphone at
høre alarmen gennem høreapparatet, hvis man har det på.

Offentlige varslingssignaler
Det er i dag muligt at tilmelde sig offentlig varsling vis SMS eller via en speciel app til sin smartphone,
så advarsler i tilfælde af katastrofer kan modtages (i tekst) på sin smartphone. Disse services kan
tilmeldes via beredskabsstyrelsens hjemmeside. Se mere på: https://hoereforeningen.dk/om
os/nyheder/blivvarsletviamobilen.
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DEL 2 AKUSTISKE KOMMUNIKATIONSBEHOV
I mange af de arbejdssituationer som er udfordrende, når man har høreproblemer, indgår akustisk
kommunikation. I dette afsnit beskæftiger vi os med den direkte akustiske kommunikation ansigt til
ansigt. Den grundlæggende betingelse for god kommunikation i den situation er et godt signalstøj
forhold, altså kraftig og tydelig lyd fra taleren uden forstyrrende støj i baggrunden. I de følgende
afsnit er beskrevet en række af de meste almindelige former for tovejs kommunikation mellem
mennesker, samt de forhold man skal være særlig opmærksom på hvis man har høreproblemer.
Efterfølgende beskrives tekniske løsninger til at hjælpe på kommunikationen i disse situationer.

Uformelle samtaler på tomandshånd
Det er utænkeligt at forestille sig en arbejdsplads, hvor man ikke snakker sammen. Verbal
kommunikation er den nemmeste måde at viderebringe information vedrørende arbejdet, og er
afgørende for det sociale miljø på arbejdspladsen. Rigtig mange samtaler af denne typer er
uformelle samtaler med 23 deltagere.
Forudsat at baggrundsstøjen er lav, og rummet i øvrigt byder på gode lys og lydforhold, vil en
høreapparatbruger oftest ikke have problemer med at følge en samtale på tomandshånd. Med et
veltilpasset høreapparat vil samtalen, så længe talen er passende langsomt og tydeligt, normalt
kunne foregå uden problemer. Det er vigtigt at se på den dårligt hørende, når man taler, således at
der er mulighed for mundaflæsning. Det er vigtigt at huske, at man ikke bør råbe ad en dårligt
hørende. Høreskaden medfører en abnorm lydstyrkeopfattelse (recruitment), så blot en smule øget
styrke i stemmen opfattes af den dårligt hørende som et kraftig forøget taleniveau. Man kan med
fordel søge at flytte samtalen til et sted med mindre baggrundsstøj og de bedste lys og lydforhold:
Finde en mindre støjende krog, sørge for at lyset falder på ansigtet. Kan det ikke lade sig gøre, vil
diverse hjælpemidler der kan forbedre signalstøjforholdet, være relevante at anvende.

Uformelle samtale i grupper
Når lys og lydforhold i øvrigt er i orden, og baggrundsstøjen er lav, vil det største problem ved
kommunikation i mindre grupper opstå, når flere taler i munden på hinanden. Desuden kan det være
ubehageligt, hvis taleniveauet i gruppen hæver sig kraftigt, fx som følge af latter og kommentarer til
en vittighed. En del af problemet kan afhjælpes med et veltilpasset høreapparat og med god
mødedisciplin. Med en taler af gangen med godt lydniveau og opmærksomhed på alles deltagelse i
mødet vil problemerne ofte kunne imødekommes. Det gælder ligesom ved kommunikation på
tomandshånd, at taleren bør søge størst mulig øjenkontakt med deltagerne, og det kan være til stor
hjælp, hvis hovedpunkter og konklusion bliver gentaget, så sammenhængen bevares selvom enkelte
ord ikke har været hørbare.
Når ovenstående forhold bliver mindre ideelle, vil det være relevant at kompensere for dette med
udstyr der kan forbedre signal støjforholdet. Det bedste er at benytte en mikrofon der anbringes
tæt på taleren, hvorefter mikrofonens lyd sendes trådløst til høreapparatet, eventuelt via en lille
modtager. Da kun mikrofonholderen bør tale kan dette også hjælpe med at opretholde en bedre
mødedisciplin. Er mødet uformelt, er det vel ofte sådan at der ikke er en fast taler som kan bære
mikrofonen. I disse tilfælde kan en sender med et ”mikrofon array” (se senere) være med til at
koncentrere lyden om den taler man vil høre og dæmpe støjen udenom. Med denne sender i
hånden kan man dermed pege på en taler og fokusere lyden fra denne. Hvis samtalen foregår på et
bord, kan man placere senderen der og dermed få en bedre placering af mikrofonen i forhold til alle
talere end ved at bruge mikrofonerne i høreapparaterne.
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Situationen i større grupper, hvor den dårligt hørende forsøger at opfatte tale fra en bestemt anden
person, samtidig med at der er en række andre samtaler i gang i rummet, beskrives ofte som
”Cocktailparty effekten”, idet man ved sådanne arrangementer efter sigende oplever netop det
fænomen.

Ekspeditioner
En hel del samtaler på tomandshånd foregår hen over skranken, fx fordi man er ved at købe noget.
En del steder fx i banker og ved billetluger er der lagt små lokale teleslynger i skranken, så
høreapparatet kan fange billetsælgerens stemme via en mikrofon og teleslyngen og derved ikke
bliver forstyrret af støjen rundt omkring skranken. Findes disse anlæg vil de være markeret med
teleslyngepiktogrammet (se figur 6)
Med udbredelsen af internettet foregår langt flere af disse ekspeditioner, både billetkøb og
generelle indkøb, via websider hvor evnen til at høre ikke spiller en rolle. Det er også i stigende grad
muligt at søge informationer om tilgængeligheden til forskellige arrangementer via nettet og således
på forhånd forberede sig selv og udbyderen på de hensyn der skal tages for at få en optimal
oplevelse også som høreapparatbruger. Specifik information kan også ofte indhentes ved at sende
en mail til arrangøren, hvilket igen tilgodeser en dårlig hørelse.

Mødeaktivitet/undervisning
Mødeaktivitet er i denne sammenhæng planlagte samtaler med det formål at informere deltagerne
og eventuelt tage beslutninger. Når møder/kurser er planlagt på forhånd, er der mulighed for at tage
forskellige hensyn til den dårligt hørende. At tage hensyn kan strække sig fra at tale tydeligt og sikre
sig, at den dårligt hørende også har forstået samtalen, til at anvende diverse former for tekniske
hjælpemidler til støtte for forståelsen. Man kan vælge at holde mødet steder hvor lys og lydforhold
er optimale og hvor høreteknik på forhånd er installeret og afprøvet. Her er det naturligvis vigtigt at
man gør opmærksom på sine specielle behov, så hensyn kan tages med henblik på at få det bedst
mulige ud af mødet.
I de fleste undervisnings og mødesituationer vil der være behov for tovejs kommunikation. Kursister
og mødedeltagere kan stille spørgsmål, som ikke opfanges af mikrofonen ved mødeleder/underviser.
Det er derfor meget vigtigt at anvende løsninger hvor flere mikrofoner i rummet opfanger
kommentarer fra salen. Dette kan ske ved installation af rummikrofoner fx hængt op i loftet, eller
ved at sørge for at en række sendere er placeret blandt tilhørerne, således at spørgsmål kan
transmitteres via en lokal sender. Disse sendere er ofte kaldt ”elevmikrofoner” og skal aktiveres for
at kunne sende.

Foredrag
I større forsamlinger, hvor opmærksomheden er rettet mod et enkelt punkt i rummet, fx en scene
eller talerpult, vil der ofte være mikrofoner på de personer, som taler til forsamlingen. Herved
overvindes afstandsdæmpningen, og den almene baggrundsstøj ”overdøves”, således at alle kan
høre, hvad der bliver sagt.
Det kan være en fordel for den dårligt hørende at placere sig tæt på en af højttalerne, men det vil
være endnu bedre med et trådløst anlæg, der sender lyden fra mikrofonerne ud i et elektrisk felt,
der kan opfanges af høreapparatet.
Er det ikke muligt at udstyre genstanden for forsamlingens opmærksomhed med mikrofon, er det
væsentligt for den dårligt hørende at komme så tæt på, at den direkte lyd er så kraftig som mulig og
så en retningsfølsom mikrofon  eller endnu bedre et såkaldt ”mikrofon array” (se senere)  vil kunne
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forstærke lyden fra taleren alene. Er der ikke et enkelt midtpunkt for forsamlingen, vil situationen
ligne ”Cocktail party effekten”, som er beskrevet tidligere.

STØTTE TIL AKUSTISK KOMMUNIKATION
Midlet til at forbedre den akustisk kommunikation under dårlige betingelser er, at sørge for at talen
bliver højere end den omgivende støj. Dette omtales som nævnt som en forbedring af signal
støjforholdet, for at sætte fokus på at både det at fjerne omgivende støj og forstærke talen vil
hjælpe på situationen. Det er dog også muligt at supplere den akustiske kommunikation med
forskellige former for visuel støtte og derved også opnå at informationen fra taleren nemmere
kommer frem. I dette afsnit beskrives tiltag som kan anvendes til støtte for kommunikationen i de
ovenstående scenarier. Disse løsninger omfatter både dem der støtter hørelsen med visuel
information og dem som forsøger at forbedre signalstøjforholdet af talen. Den sidste kategori
omfatter både personlige systemer og offentlige, typisk faste, installationer. Da alle løsninger i den
ikkevisuelle kategori kræver en mikrofon til at opfange talerens signal, gennemgås separat
mikrofonløsninger og signalbehandling som kan benyttes på alle typer af transmission af lyden.

Audiovisuelt udstyr, radio og TV
Det er en god idé at benytte audiovisuelt udstyr til møder, hvor der er hørehæmmede deltagere.
Visuel støtte er naturligvis en fordel hvis dele af talen er svær at fange. Ved præsentation af
materiale med lyd er god lydgengivelse over højttalere af de indslag der måtte afspilles, er et godt
udgangspunkt. Endnu bedre er det, hvis det hjælpemiddel som anvendes til at transmittere talerens
lyd, også kan gengive andre auditive signaler der benyttes. (fx videoer) Det kræver typisk at det
anvendte hjælpemiddel er/kan tilsluttes AVudstyret via et stik (ofte minijack eller trådløst via
Bluetooth). Kan det ikke lade sig gøre skal taleren som minimum være opmærksom på, at afspillet
lyd bliver opfanget fra afspillerhøjttaleren igennem en af hjælpemidlets mikrofoner.

Tolkning
Man kan give dårligt hørende deltagere en god hjælp til at følge med i mødet eller en konference
ved at benytte tolk. Der findes flere former for tolkning, typisk anvendes skrivetolk eller
tegnsprogstolk. Tolkningen kan præsenteres lokalt for den enkelte, tegnsprogstolkning ved at sidde
overfor brugeren, mens skrivetolkning foregår på en lille skærm (ofte en tablet), eller større skærme
kan benyttes så flere kan få glæde af tolkningen (det er naturligvis også muligt med
tegnsprogstolkningen). Man kan ansøge om tolkebistand hvis man har nedsat hørelse. Tolkning i
arbejdsregi bevilliges igennem dit kommunale jobcenter. Ønsker man at vide mere om tolkning, kan
man for eksempel kigge på Høreforeningens hjemmeside, hvor man kan se mere om de forskellige
former for tolkning, og hvordan man bestiller dem. (Kilder: https://hoereforeningen.dk/hjaelptil
dig/tolkeformidling.
Den nationale
tolkemyndighed http://www. dntm.dk/index.php).

Mikrofonkonfigurationer
Når samtalerne foregår ansigt til ansigt, er den typiske løsning en retningsmikrofon, en
fjernbetjening med retningsmikrofoner eller en lille mikrofon placeret tæt på talerens mund.
Den mest diskrete løsning til at forbedre signalstøjforholdet er at benytte høreapparatets retnings
mikrofoner, hvis de er tilgængelige. Disse kan sænke følsomheden for lyd i bestemte retninger (i
horisontalplanet), og derved dæmpe generende støj fra denne retning. Avancerede systemer er
adaptive, så retningen med den største dæmpning kan ændres til dér hvor støjen er kraftigst.
Retningsmikrofoner i høreapparater er altså primært at betragte som en støjreducerende
foranstaltning, og giver ikke brugeren en bedre retningsopfattelse.
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Placerer man flere mikrofoner sammen i et såkaldt ”mikrofonarray”, kan man opnå en reel
afgrænsning af det område man ønsker at høre talen fra, i forhold til resten af rummet. Denne
virkning bliver også omtalt som ”zoom effekten” (se figur 5) Man holder altså den sender hvor
mikrofonen er placeret i hånden og sigter på en person og kan derved bedst høre hans tale  al
anden lyd i rummet bliver dæmpet i forhold til ham. Brugen af retningsmikrofoner og ”mikrofon
arrays” forudsætter at lyden kommer fra få adskilte kilder rundt i rummet. Det betyder at jo mere
isoleret taleren ”geografisk” er fra andre lyde i omgivelserne jo bedre resultat. Dette opnås bedst
med en lav efterklangstid.

Figur 5: Der forhandles forskellige produkter med et antal mikrofoner, der gør det muligt at zoome ind på
netop den lydkilde, man ønsker at høre, og derved gøre forstyrrende støj fra andre lydkilder mindre.

Den tredje anvendelse af mikrofoner handler om at få en mikrofon og senderen til denne placeret så
tæt på taleren som muligt, hvorved signalet fra taleren bliver så rent og kraftigt som muligt. Der
findes en række løsninger hvor mikrofonen clipses på taleren (knaphulsmikrofon), hænges om
halsen på taleren (ofte sidder mikrofonen så i samme hus som senderen), eller bæres på hovedet
(bom mikrofon1) Jo tættere mikrofonen kommer på munden jo kraftigere signal modtages fra
munden i forhold til støjen, og jo mindre gene er der desuden fra pegepinde, smykker, jakker og
andet som kan ramme mikrofonen og lave støj. Disse mikrofoner har ofte en retningskarakteristik
der peger mod munden, for yderligere at dæmpe lyd der ikke kommer fra taleren.
Det er en åbenlys fordel for taleforståeligheden at få fremhævet lyden fra taleren og dæmpet støjen
fra omgivelserne. Men et problem opstår, hvis der er for mange der taler på skift, fx ved flere
undervisere, kommentarer/spørgsmål fra salen, eller på et møde med dårlig disciplin. Man kan ved
indstillingen af høreapparaterne sørge for at deres mikrofoner stadig kan modtage et signal samtidig
med mikrofonen fra senderen. Man kan også udlægge/opstille en række mikrofoner i lokalet så alle
der vil ytre sig, befinder sig i nærheden af en mikrofon. Typisk vil disse mikrofoner først blive
aktiveret, når der tales i en af dem, enten ved at trykke på en knap på mikrofonen, eller ved at de
aktiveres når lydniveauet i mikrofonen bliver højt nok (voice activated).
Man kan også arbejde med egentlige rummikrofoner som f.eks. ophængt i loftet fanger
kommentarer fra salen. Man kunne få den tanke at med mikrofoner placeret i rummet og en
mikrofon på taleren, bliver signal/støjforholdet ikke meget bedre, men her skal man huske på at der
er mulighed for at styre forstærkningen fra de to lydkilder (rummikrofonerne og talermikrofonen) og
derved fortsat sikre et godt signal/støjforhold. Rummikrofoner giver desuden mulighed for at kvikke
1

Bom mikrofonen er også omtalt som Madonnamikrofonen, sandsynligvis fordi denne sangerinde var en af de
første til at introducere den i sin sceneoptræden
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bemærkninger, fra dem som ikke trykker sig ind via en elevmikrofon i et vist omfang også kan
forstærkes.
Når lyden er opfanget gennem en mikrofon er det nærliggende at behandle lydsignalet inden det via
senderen transmitteres til høreapparatet. Det er fx. muligt at forsøge at fjerne frekvens
komponenter af signalet som skønnes at være mere støj end tale, ligesom der findes systemer som
transmitterer kontrolsignaler til modtageren som kan ændre indstillinger i høreapparatet.
Efterhånden som mere af transmissionen bliver digital, vil senderen også i højere grad tilpasse
signalet til den optimale transmission under hensyntagen til mængden af information det er
nødvendigt at transmittere. Man kan derfor opleve at visse systemer ikke har en neutral gengivelse
af lyden, men farver lyden ud fra et ønske om at optimere forståeligheden af tale.

Soundfield
En løsning brugt i klasselokaler er de såkaldte Soundfield systemer, som typisk er højttalere ved
tavlen eller i loftet i rummet som sørger for en passende forstærkning af lyden fra den talende
(typisk underviseren) således at lydfeltet i hele rummet domineres af underviserens stemme.
Underviseren har altså en mikrofon på sig, og signalet fra denne sendes til Soundfield højttalerne i
stedet for trådløst til høreapparatet. Dette forbedrer naturligvis signal/støjforholdet for alle, og
resultater viser at det kan medvirke til at sænke det generelle støjniveau i klassen, måske fordi det
nu er lettere at følge lærens tale, og man dermed i mindre grad fristes til at snakke med
sidemanden. I praksis realiseres lydfeltet ofte med en eller to højttalersøjle (en sammenbygning af
flere højttalere med det formål at sprede lyden bedst muligt) hvilket gør systemet mere portabelt.
Soundfield systemer kan også realiseres med elev eller loftsmikrofoner som gør det muligt at få
spørgsmål og kommentarer fra eleverne forstærket også, jfr. afsnittet om mikrofonkonfigurationer.
En fordel ved Soundfield løsningen er at den hjælper høreapparatbrugeren umiddelbart såfremt
høreapparatet er ordentligt tilpasset, der kræves ikke ekstra opmærksomhed på at tilkoble
høreteknisk udstyr specifikt til den enkelte bruger.

Kommunikationsforstærker
Skulle man endnu ikke føle behovet for høreapparater, men alligevel i specifikke situationer have
brug for lidt ekstra hjælp til at høre, kan man overveje en kommunikationsforstærker. Her får man
en mikrofon og en forstærker med tilslutning til en hovedtelefon. Mikrofonen kan udmærket være
en retningsmikrofon, og i øvrigt kan kommunikationsforstærkeren rækkes frem mod taleren i det
omfang længden af ledningen til hovedtelefonerne tillader det. Kommunikationsforstærkeren kan
også være udstyret med telespole, hvis funktion omtales i det efterfølgende afsnit.
Kommunikationsforstærkeren kan også finde anvendelse hvis man ofte har brug for at tage sine
høreapparater af, f.eks. fordi man er sengeliggende. Kommunikationsforstærkerens hovedtelefoner
er hurtigere og nemmere at tage af og på end et høreapparat.

Teleslynge
En ældre, men fortsat meget udbredt hjælp til høreapparatbrugere er installationen af et
teleslyngeanlæg. Teleslyngeanlægget består af en mikrofon til at opfange lyden fra taleren, en
forstærker og en slynge. Slyngen er en ledningssløjfe, der går hele vejen rundt langs væggene i
lokalet, eller lægges i gulvet. Der findes dog også løsninger med små ledningssløjfer, som kan tages
om halsen (halsslynger) eller placeres i en pude eller en mappe. Fælles for dem alle er, at de danner
et magnetisk felt, som kan opfanges af telespolen i høreapparatet. Hvis høreapparatet 2 er udstyret
med denne spole, og har sat et program op til modtagelse af signalet fra denne, kan brugeren skifte
2

Der findes også T muligheder til Cochlear implants
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til et Tprogram og derved høre, hvad mikrofonen opfanger tæt ved talerens mund. Bruges der AV
udstyr i lokalet som f.eks. video eller PowerPoint vil lydsiden af disse normalt også kunne tilsluttes
teleslyngen, og signalet herfra overføres derved trådløst til høreapparatet.
Den trådløse overførsel af lyden hjælper altså med at forbedre signal støjforholdet, da
høreapparatet, når det står på Tprogrammet, dæmper for lyden fra sine egne mikrofoner og derved
fremhæver lyden fra teleslyngemikrofonen fremfor støjen i rummet. Lyde længere væk fra
mikrofonen til teleslyngen vil ikke kunne høres af den dårligt hørende. Dette kan både være en
fordel og en ulempe. Kommentarer fra tilhørerne må komme igennem en ekstra mikrofon blandt
tilhørerne for at signalet skal kunne høres tydeligt i høreapparatet. Ved foredrag og lignende
situationer vil det ofte kun være fremlæggeren, der bærer mikrofon, og det vil derfor være
nødvendigt for ham at gentage spørgsmål fra tilhørerne. Alternativt må der være mikrofoner lagt ud
i rummet til brug for kommentarer/spørgsmål. (jfr. omtale under mikrofonkonfigurationer).
Faste teleslyngeanlæg findes i mange kirker, teatre, auditorier, mødesale og andre offentlige rum. (I
udlandet kan man også opleve dem fx i busser) Telespole er en mulighed i næsten alle typer
høreapparater, men skal dog ofte bestilles i forbindelse med udleveringen af apparatet, og aktiveres
under tilpasningen af apparatet. Ved denne tilpasning kan man også indstille om høreapparatet kun
skal modtage lyd fra teleslyngen, eller man skal tillade lidt lyd fra høreapparatets egne mikrofoner.
Hvis man tillader for megen lyd fra høreapparatet, forringes signal/støjforholdet og dermed effekten
af teleslyngen, hvis man tillader for lidt lyd, bliver man isoleret fra andre akustiske signaler end dem
der kommer gennem teleslyngen, fx også dialogen med sidemanden i teatret.
Der er nogle tekniske udfordringer forbundet med at benytte en teleslynge. For eksempel er styrken
af feltet afhængig af vinklen mellem feltlinierne og høreapparatet. Placeringen af telespolen, specielt
i iøret høreapparater, kan derfor være årsag til at der overføres et signal langt svagere end
umiddelbart forventet. Desuden falder feltstyrken med afstanden til slyngeledningen. For ikke at få
situationer, hvor modtagelsen er meget svag, vil man med en måler midt i rummet  i den største
afstand fra slyngen  skrue op for feltstyrken til den er passende høj. Da jern i bygningen kan påvirke
det magnetiske felt, skal man ved måling sikre sig at feltstyrken i hele rummet har det ønskede
niveau.

Figur 6: Dette symbol findes hvor der er opsat en teleslynge.

Hvis slyngen kun ligger langs væggen, kan der være tilsvarende kraftige felter i alle de tilstødende
rum. Dette kan give problemer med overhøring de steder, hvor der kan være behov for
teleslyngeanlæg i to naborum. Det er værd at hæfte sig ved, at dette gælder i alle tre dimensioner og
altså også gælder for rum liggende over hinanden i etagebyggeri. Der findes i dag teleslyngesystemer
som ved at placere flere slynger forskudt i rummet, ved hjælp af udfasning helt kan undgå denne
afsmitning til tilstødende rum. En anden mulighed kan være at benytte mindre slyngestørrelser, fx
ved at sætte slyngerne op under borde, eller under tæpper.
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Erfaringer viser, at en række teleslynge installationer i Danmark ikke lever op til funktionskravene
når de skal benyttes. Der er uheldigvis eksempler på at installationerne ikke er blevet tilstrækkeligt
kontrolleret efter opsætning, og heller ikke løbende vedligeholdt og kontrolleret. Der findes i
standarden IEC 601184 klare forskrifter for, hvordan en teleslyngeinstallation kan kontrolmåles.
Følges disse, og foretages regelmæssig kontrol vil teleslyngen kunne bruges problemfrit i mange år.
(Kilde: Stine S. Pedersen: Teleslyngeinstallationer i Odense)
Et grundlæggende problem ved teleslyngesystemerne, som det kan være vanskeligt at kompensere
for selv med en omhyggelig installation, er elektrisk baggrundsstøj. (Jfr. afsnit om elektromagnetisk
støj) Mange gange vil feltstyrken fra teleslyngen være så kraftig at baggrundsstøjen ikke bemærkes.
Men enkelte gange kan det være nødvendigt at vælge en anden teknologi, som er mere robust
overfor elektromagnetisk støj. Flere informationer om teleslynger kan findes i teksten ”opstilling af
telelsyngeanlæg” som kan findes på audiologi.dk.

Halsslynger/Pudeslynger
Der findes en underkategori af teleslynger, som med en lille ledning danner et lokalt magnetfelt.
Nogle ligger i en pude, andre er beregnet til at hænge rundt om halsen. Disse miniteleslyngers
magnetfelt er så lokalt at det ikke generer omgivelserne meget, mens det stadig kan opfanges af
høreapparatets telespole. Da velfungerende teleslynger og telespoler altid fungerer sammen,
benyttes halsslyngerne ofte som forbindelsesled mellem høreapparatet og andre høretekniske
løsninger som ikke er direkte kompatible med det aktuelle høreapparat. Input til halsslyngen vil
normalt ikke være direkte fra en mikrofon, men fra fx en Bluetooth sender eller direkte tilsluttet en
telefon, hvorfor denne sjældent finder anvendelse som den egentlige løsning på et akustisk
kommunikationsbehov. Halsslynger som en del af et FMudstyr behandles under ”Personligt FM
udstyr” og halsslynger med input fra en telefon vil blive omtalt under ”Løsninger til
telekommunikation”.

Transportabel teleslynge
En transportabel teleslynge kan være grundkomponenterne i et teleslyngeanlæg, en mikrofon, en
teleslyngeforstærker og en ledning, pakket i en kuffert, som kan flyttes til det rum hvor der er behov
for den. Men udover de små lokale teleslynger som placeres i en pude, eller tages om halsen, findes
der også en anden produktgruppe som kan betegnes transportable teleslynger. Disse er ofte
designet som en kasse eller en lille mappe eller taske, der kan stilles på et bord eller en skranke,
opfatte signalet fra taleren og generere et lokalt magnetisk felt, som kan opfanges af telespolen i
høreapparatet. I støjende miljøer vil disse teleslynger give den dårligt hørende mulighed for at høre
den som taler i mikrofonen tydeligt, samtidig med at teleslyngen kan medbringes til andre støjende
situationer.

Personligt FM-udstyr (analogt /digitalt)
Ved at frekvensmodulere det elektromagnetiske signal fra mikrofonen kan en del af de
grundlæggende udfordringer ved teleslyngeanlægget undgås. FMudstyr udfører således samme
opgave som teleslyngesystemet. Et FManlæg består normalt af en lille bærbar radiosender og en
modtager på eller i høreapparatet. Senderen indeholder en mikrofon ofte kombineret med
signalbehandling, så det opfangede signal gøres så ”rent” som muligt inden det sendes til
modtageren. Senderen er ofte udstyret med en retningsmikrofon eller et mikrofon array, som omtalt
tidligere. Modtageren kan være en lille kropsbåren enhed som opfanger FMsignalet og via en
ledning eller en halsslynge sender signalet til høreapparatet, men den kan også sidde som et lille
ekstra modul en FMsko på høreapparatet eller bygges helt ind i høreapparatet.
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FMsystemer kræver ikke en ledningssløjfe som antenne, ligesom med mobiltelefoner kan den sende
med en indbygget antenne. På grund af modulationen af signalet er FMsignalerne ikke så følsomme
over for elektromagnetisk støj som teleslyngen, og inden for en rimelig afstand fra senderen vil
signalets styrke ikke være påvirket af, hvordan modtageren og senderens antenne vender. Da FM
modtageren skal bruge sendefrekvensen til at dekode signalet, kan to systemer godt eksistere i det
samme rum, ligesom vi godt kan modtage to FMkanaler på radioen, hvis vi stiller den på
henholdsvis den ene eller den anden modtagefrekvens. Desværre er fabrikanterne af FMudstyr ikke
enige om specifikationerne for transmissionen, og man kan derfor ikke være sikker på at FMudstyr
af et fabrikat virker med andre fabrikater.
Ligesom mange af os ikke længere hører radio via FMbåndet, men er gået over til DABradio, er de
fleste fabrikanter af FMløsninger også begyndt at basere deres transmission på en digital kodning.
Dette betyder for brugeren at løsningerne bliver mere firmaspecifikke, men også at det bliver muligt
at gøre systemet mindre følsomt overfor støj og principielt også sende i en bedre lydkvalitet.
Høreapparater er som nævnt ikke som standard udstyret med en FMmodtager. Den er et
forholdsvist avanceret apparat, som normalt kobles til via et stik forneden på høreapparatet, eller
man udstyrer modtageren med en halsslynge og sender signalet til høreapparatets telespole.
Sidstnævnte løsning gør valget af høreapparat mere uafhængigt af valget af sendeudstyr, men
kræver altså en modtager om halsen, og da telespolen aktiveres, bliver løsningen også mere følsom
for elektromagnetisk baggrundsstøj.
For det meste sælges en modtager og sender samlet som en personlig FMløsning. Derved bliver det
brugerens ansvar at placere senderen tæt på den person eller anden lydkilde man ønsker at høre på.
På senderen findes ofte tilkoblingsmuligheder(fysiske stik eller Bluetooth) af signaler fra telefon, TV,
computer og lignende som kan transmitteres via FMsystemet til høreapparatet.
For Coclear implantat (CI) brugere findes der også FMløsninger, så FMmodtageren kan blive koblet
på signalprocessoren til implantatet. Senderen kan herefter bruges på samme vis som sammen med
et høreapparat.

FM-klassesæt
Der findes også løsninger, hvor to sendere kan mixes og sende på den samme frekvens til en eller
flere modtagere i f.eks. et klasselokale. De nyeste modtagere kan indstille modtagekanalen, så man
kan vælge den modtagefrekvens der passer til senderen i det pågældende lokale. Som omtalt under
mikrofonkonfigurationer findes også systemer med en kuffertfuld af elev mikrofoner, sammen med
FMsættet som man som elev kan medbringe til det lokale, hvor man skal modtage undervisning.
Denne løsning betegnes ofte FMklassesæt.

Høreapparatspecifikke løsninger (streaming)
Alle de største høreapparatfirmaer har i dag deres egne trådløse løsninger, som kan sende fra en
mikrofon direkte eller via en håndholdt sender til en modtager i høreapparatet. Den største ulempe
ved disse systemer er at de ikke er kompatible med andre systemer, og løsningen er således en
pakke med en specifik sender til et specifikt høreapparat, så begge dele udskiftes samtidig. Det er
heller ikke alle disse løsninger der tilbyder den fulde fleksibilitet med både kabel og Bluetooth
tilslutninger til PC, telefon og lignende. I skrivende stund findes der heller ikke klassesæt som tillader
tilkobling af yderligere rummikrofoner til systemet, men dog systemer med en ekstra clipsmikrofon
og mikrofonen i senderen aktiv samtidigt.
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IRudstyr
Infrarødt udstyr er et alternativ til FM og teleslyngeanlæg. I infrarød kommunikation er det
lysbølger, der bærer informationen mellem sender og modtager, som det kendes fra
fjernbetjeninger. Det betyder, at modtageren skal kunne se senderen for at kunne overføre signalet.
Man kan altså ikke bevæge sig ud af rummet, og man må heller ikke dække sin modtager til.
Bruger man infrarødt sendeudstyr samtidig med fjernbetjening, kan man opleve, at fjernbetjeningen
vil støje i IRmodtageren. Ligeledes kan skarpt lys (sollys), der falder på modtageren, give anledning
til støj. IRudstyr bruges blandt andet til konferencer i forbindelse med simultantolkning. IR
modtagere kan både fås med ørepropper og med halsslynge, så signalet fra IRmodtageren kan
opfanges af høreapparatets telespole. Med fremkomsten af flere digitale elektromagnetisk baserede
systemer, som også muliggør transmission i støjfyldte miljøer, er anvendelsen af de infrarøde
systemer faldet, men de sælges dog stadig.

Smartphone løsninger
De nyeste generationer af høreapparater har mulighed for at kommunikere via Bluetooth med en
smartphone på samme måde som man kobler trådløse hovedtelefoner til sin telefon. Det åbner
muligheder for at lytte til lyden igennem sin telefon, og således at bruge den som en distance
mikrofon. Udover den ulejlighed der kan opstå, hvis telefonen modtager opkald mens man bruger
den som sender, er det også værd at notere sig, at der opleves forholdsvist store tidsforsinkelser i
nogle løsninger, hvorfor brugen af løsningen til akustisk kommunikation hvor man samtidig kan
mundaflæse bliver besværlig.
Der er mindst et system tilgængeligt på markedet, som udnytter iOS som platform for et
transmissionssystem, hvor en iOS enhed fungerer som senderen, og op til tre enheder kan fungere
som modtagere. Med hovedtelefonerne tilsluttet modtagerenheden, kan systemet fungere som et
trådløst transmissionssystem baseret på iOS enheder, og med bare en enkelt enhed kan den bruges
som en kommunikationsforstærker, der altid er ved hånden. Systemet er udvidet til også at
indeholde en ”tale til tekst” oversætter, så informationen der opfanges af mikrofonen også kan vises
som tekst på skærmen. Kommercielt findes der mange af disse oversættersystemer, som jo også har
interesse som stemmestyrings systemer til vores computerprogrammer generelt. Erfaringsmæssigt
lader de stadig en del tilbage at ønske ikke mindst når talen er på det meget lille sprogområde
Dansk, men da potentialet er stort bliver der også lagt megen energi i udviklingen af denne
mulighed.

DEL 3 TELEKOMMUNIKATION OG MULTIMEDIA
Muligheden for at føre en samtale over store geografiske afstande må vel nærmest siges at være en
menneskeret. I dagens Danmark er det umuligt at forestille sig et firma uden en telefonforbindelse.
Den enkelte ansattes behov for at kunne telefonere varierer dog stærkt fra callcenter
medarbejderen, der ikke laver andet, til folk, fx i produktionen, der yderst sjældent har behov for at
benytte telefon. Behovet for at kunne modtage akustisk information over elektroniske medier er
steget de senere år, videoer og lydklip deles flittigt over internettet, så det er vigtigt at høreteknik
også kan sikre at denne akustiske information kan sendes op i høreapparatet. Derfor omtaler dette
afsnit også multimedia.

Telefonering
Det sker at geografiske forhold forhindrer at kommunikationen kan forgå ansigt til ansigt, men må
foretages over en telefon eller lignende. Liges om de fleste andre situationer er det afgørende at
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signalstøjforholdet er i orden. Det vil primært sige at telefonen skal afgive lyd i et passende bredt
frekvensområde med et ordentligt lydniveau. Samtidig skal støjniveauet være lavt, både der hvor der
ringes fra og i rummet hvor lyden modtages. Det er således en fordel at kunne tale i telefon et sted
hvor larm fra maskiner eller personer ikke kan genere telefonsamtalen. Det vil selvsagt være svært
at kontrollere for de forhold der gælder i afsenderenden af samtalen. Derudover vil lydkvaliteten i
telefonen også påvirke samtalen. Med det traditionelle telefonnet på vej til at blive erstattet af
TCP/IP baseret telefoni og trådløs (mobil)telefoni er det ikke så nemt på forhånd at kunne sikre
kvaliteten i selve transmissionen. I modtagerenden kan man dog forsat forsøge at benytte en telefon
med højt output, lav forvrængning og en flad frekvenskarakteristik i taleområdet (5003000 Hz.)
Diverse høreteknik til at hjælpe med telefoneringen er omtalt under ”støtte til telekommunikation
og multimedia”

Audiovisuelle møder (Skype, Lync)
Med bedre teknologi og flere internationale arbejdspladser er brugen af telefonmøder med
understøttet video vundet frem. Ideelt set burde den visuelle understøttelse af den akustiske
kommunikation gøre videokonferencer overlegne i forhold til telefoni. Desværre er erfaringen at
manglende båndbredde ofte resulterer i både dårligt billede og forvrænget lyd med udfald, støj og
dårlig synkronisering mellem tale og lyd, som umuliggør mundaflæsning. Der findes givetvis dyre
systemer med stor båndbredde der ikke lider under disse problemer, men indtil videre er de næppe
baseret på almindelige internetopkoblinger og derfor ikke umiddelbart tilgængelige for almindelige
brugere. Baseret på egne erfaringer er fravalget af video ofte en fordel, hvorimod visuel støtte i form
af delte PowerPoints eller andre filer med fordel kan benyttes. Disse kan deles eller sendes i forvejen
hvorved de slet ikke belaster båndbredden i lydforbindelsen.

Tekst
Det er værd at bemærke, at udviklingen inden for telekommunikation har fremhævet det skrevne
ord fremfor det talte. Således kommunikerer flertallet af os ofte via SMS, emails, Messenger og
lignende tjenester hvor hørelsen ikke spiller nogen rolle. Derudover findes der en række apps og
hjemmesider hvor der lægges op til skriftlig kommunikation/informationsindsamling. Flere Taxi
selskaber giver mulighed for at bestille taxi kun med tekst, informationer om tog, fly, og rejser kan
hentes uden at skulle tale med nogen, let sammenlignes, og derefter kan billetten bestilles online.
Det samme gør sig gældende for en række billetkøb, til stor hjælp for introverte såvel som dem som
har høreproblemer.
Ligesom der er undertekster på dansk materiale en del TV kanaler kan man finde tekstning af
videoer hentet på internettet. Eksempelvis kan DR TV kan vise tekster på de udsendelser der gøres
tilgængelige på nettet, som i forvejen er tekstet, YouTube har mulighed for tekstning, og også nogle
”TEDtalks” (en række foredrag) kan findes med danske undertekster hvis de tilgås fra TED’s
hjemmeside.

Lyd fra multimedia
Nok er det envejskommunikation, men en stigende del af vores hverdag går med at se og dele lyd
og videoklip på nettet, som lejlighedsvist endda afspilles over ringe højttalere i en bærbar computer
eller mobiltelefon. For mange der hører dårligt, vil det være en fordel at få lyden fra computer eller
mobiltelefon sendt op i høreapparatet så lydstyrken og kvaliteten bliver tilfredsstillende for dem.
Alternativt må man sørge for at de højttalere eller hovedtelefoner lyden afspilles over kan gengive
lyden i ordentlig kvalitet på et passende kraftigt niveau. Et kraftigt lydniveau kan opnås ved brug af
aktive højttalere med egen forstærker, tilsluttet via hovedtelefonudgangen eller trådløst via
Bluetooth/Wifi. De fleste enheder er efterhånden i stand til at sende lyden ud via en Bluetooth/Wi
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fi forbindelse, og derfor vil også høreteknik som kan benytte denne protokol, kunne opfange signalet
og sende det til høreapparatet, på samme måde som fx TV og trådløse højttalere kan modtage et
Bluetooth/Wifi signal.

STØTTE TIL TELEKOMMUNIKATION
Forstærkertelefon/HACtelefon
Til hørehæmmede, der ikke bruger høreapparat, findes telefoner, som har en ekstra kraftig højttaler.
Telefonerne forstærker altså lyden, men kraftig baggrundsstøj kan stadig genere telefonsamtalen.
Der kan skrues ned for forstærkningen i telefonen, så normalthørende også kan bruge den. Normalt
har forstærkertelefoner også en magnetspole indbygget i røret. Ligesom talen gengives akustisk via
rørets højttaler, udsender magnetspolen et magnetisk felt på samme måde som en teleslynge. Dette
magnetiske felt kan opfanges af høreapparatets telespole. Signalet i telefonrøret kan på denne måde
både høres og opfanges via magnetspolen. Når høreapparatet er koblet til telespole (Tpositionen),
er mikrofonen koblet fra, og dermed vil akustiske signaler fra omgivelserne ikke kunne opfanges.
Brugeren af telefonen vil derfor ikke blive generet af støj i lokalet. Da høreapparatets mikrofon er
slået fra i Tposition, er der heller ingen risiko for, at det hyler, når telefonrøret føres tæt på
mikrofonen. HACtelefoner fås også med headset (hovedtelefoner og mikrofon svarende til et
telefonrør) både til et og to ører. Fordelen ved den binaurale (to øres) løsning er at lydstimulering i
begge ører giver et kraftigere samlet input, og desuden lukkes støjen fra omgivelserne bedre ude.

Telekommunikation via trådløse sendere
Som allerede nævnt i den foregående del af dokumentet, så rummer rigtigt mange trådløse sendere
mulighed for tilslutning af signalkilder enten via et jackstik, et andet fysisk stik eller via Bluetooth. De
fleste af disse systemer er også udstyret med en mikrofon så telekommunikation kan foregå
ubesværet via disse systemer. Dette gælder både uafhængige systemer og firmaspecifikke løsninger.

Halsslynger (Bluetooth)
Der findes en række produkter på markedet som består af en halsslynge og en Bluetooth modtager.
Disse halsslynger vil normalt også have indbygget mikrofon så halsslyngen sammen med et
høreapparat med telespole kan benyttes som normalthørende bruger trådløse headset. Der findes
også halsslynger på markedet som kobles til mobiltelefonen med et minijack stik, ligesom en
hovedtelefon eller et headset. Disse har typisk også en mikrofon så de kan benyttes til telefoni.
Erfaringsmæssigt er ikke alle halsslynger kraftige nok til at leve op til standarden for en teleslynges
feltstyrke. Se ”test af halsslynger 2014” på www.audiologi.dk

Smartphone løsninger
Flere producenter tilbyder høreapparater ”made for iPhone” eller optimeret til Android. ”Made for
iPhone” betyder at disse apparater gennem ”indstillinger tilgængelighed” på telefonen kan parres
så lyden sendes op til høreapparaterne, som de var trådløse hovedtelefoner. Når de først er parret
med telefonen, fungerer høreapparatforbindelsen på lige fod med andre Bluetooth parringer. Det
betyder at indkomne telefonopkald automatisk sendes til høreapparaterne, men det betyder også at
der kan opstå ”konkurrence” om hvilken parring der er højest prioriteret hvis man f.eks. sætter sig
ind i en bil hvor der i forvejen er en Bluetooth parring med bilens håndfri telefonsystem.
Både på iOS og Android tilbydes apps som gør det muligt at kontrollere høreapparatet fra appen.
Som minimum kan man justere forstærkningen i høreapparatet og skifte program med disse apps.
Man kan således med disse løsninger benytte sin mobiltelefon som fjernbetjening til sit høreapparat
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og delvist som headset. Dog benyttes stadig telefonens mikrofon til telefonsamtalen, så
høreapparaterne fungerer reelt som trådløse hovedtelefoner, med egen tilpasset forstærkning.
Der findes i øvrigt også en række apps, som kan lave frekvenstilpasset forstærkning af lyd fra
telefonens mikrofon op i hovedtelefoner. Nogle af disse apps laver først en (hurtig) måling så de
indstiller sig til lytterens høretab. Det er værd at bemærke at der også til smartphones findes en
række apps med afslappende lyd til afslapning hvis man lider af tinnitus.
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