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Olle Hägglund

• Har efter pensionering utbildat mej till frivillig Hörselrådgivare i Svenska 
Hörselförbundets regi.

• Är medlem i Hörselskadade i Arbetslivet, HiA.

• Har tidigare jobbat 12 år som maskinist och maskinchef  på handelsfartyg.

• De sista 25 åren före pensioneringen jobbade jag på Wärtsilä.

• Har använt hörapparater sedan sex år tillbaka.

• epost: ollehlund@gmail.com

• mobil: +358405564309

mailto:ollehlund@gmail.com


När borde man skaffa hörapparat?



Det är alltid skäl att kontrollera sin hörsel!

• Det är skäl att regelbundet kontrollera sin hörsel, särskilt för män som fyllt 
50!

• På hälsocentralen eller via arbetsplatshälsovården kan man boka tid för 
hörseltest.

• Läkaren skriver vid behov en remiss till Hörselstationen på Vasa 
Centralsjukhus. Där bedöms behovet av hörhjälpmedel och där sker 
utprovning av dessa.

• Då man behöver hörapparater får man kostnadsfritt låna dessa av 
välfärdsområdet och man har rätt till nya apparater vart femte år.



Män förlorar hörseln tidigare än kvinnor!

Bilden tagen från GN ReSounds

magasin ReSonans som kan 

beställas på deras hemsida 

www.resound.com/sv-se/why-

resound/about/magazine



Talbananen



Varför ska man kontrollera sin hörsel?

• Det finns forskning som visar att försämrad hörsel bidrar till utveckling av 
Alzheimer och demenssjukdomar.

• Då man hör sämre anstränger man korttidsminnet på bekostnad av förståelse och 
långtidsminne.

• En person med nedsatt hörsel har en tendens att bli socialt utanför då hen drar sej 
för att delta i sammankomster med flera deltagare på grund av att hen inte uppfattar 
allt som sägs. Det är också lätt att missuppfatta vad som menas i vissa samtal.

• Det är också påfrestande i parförhållanden om den ena hör dåligt. Om man inte vill
höra allt som sägs kan man ju alltid stänga av apparaterna! 



Påverkan på korttidsminnet.

Normalhörsel – tyst omgivning – god akustik

Höra Förstå Minnas

Höra Förstå Minnas

Nedsatt hörsel – bullrig omgivning – dålig akustik



Olika typer av hjälpmedel



T-slinga och T-spole

• Med hjälp av en T-slinga (induktionsslinga) kan man trådlöst överföra ljud 

från t.ex. en mikrofon till en T-spole i hörapparaten.

• Förutsättningarna är: 

• att det finns tillgång till en fungerande T-slinga i lokalen

• att man har en T-spole i hörapparaten

• att programmet T-läge eller M/T-läge är aktiverat i hörapparaten



Exempel på induktionsslinga

Ljudet från t.ex. en mikrofon omvandlas till 

en elektrisk signal som skickas genom 

induktionsslingan. Som namnet säger sker 

en induktion i slingan vilket kan uppfattas av 

T-spolen i hörapparaten som i sin tur 

omvandlar impulserna till ljudvågor.



Streamer eller Halsslinga

• Med en s.k. streamer går det att överföra ljud via Bluetooth från t.ex. en 

telefon eller musikspelare.

• Förutsättningen är att telefonen eller annan utrustning är kompatibel med 

Bluetooth-teknik.

• Det finns allmänna halsslingor som är en T-slinga att ha kring halsen och så 

finns det märkesspecifika streamers som utnyttjar hörapparatens 

kommunikationsteknik. Generellt fås den bästa ljudkvalitén med 

märkesspecifik streamer.



Fjärrkontroll

• Med en märkesspecifik fjärrkontroll kan man växla mellan de olika 

programmen i hörapparaten och justera ljudnivån.

• Vissa modeller kan också fokusera hörapparatens mikrofon åt olika håll.

• Det finns också olika märkesspecifika appar att installera i mobilen så att 

denna då fungerar som en fjärrkontroll via en streamer eller direkt till 

hörapparaten om den har inbyggd Bluetooth.



Hjälp med TV-ljud

• För att lyssna på TV finns ett flertal olika streamers med tillhörande hörlurar 
eller T-slinga.

• Då man kopplar TV’n till en streamer bör man främst använda optiskt uttag 
om sådant finns.

• Om man har en äldre TV kanske det finns SCART uttag. En adapter för 
SCART finns ofta med i förpackningen till en TV-streamer.

• Om man använder uttaget för hörlurar kopplas ofta TV-högtalare från och 
ingen annan kan lyssna samtidigt.



Typiska uttag på TV

Använd främst optisk Digital Audio Out

Alternativt kan man använda SCART med 

adapter-kablar

Det går också att använda vit och blå Audio 

Out utgång

Om man använder utgång för hörlurar 

kopplas ofta TV högtalare ifrån



YLE’s programtextning på svenska ses på sidorna 771 (YLE 1) 772 (YLE 2) och 773 (YLE Teema och Fem).

455 YLE 1 översättning till svenska, 

456 YLE 2 översättning till svenska

457 Teema & Fem översättning till svenska

451 TV1 översättning till finska

452 TV2 översättning till finska

453 Teema & Fem översättning till finska

YLE’s programtextning på finska ses på sidorna 333 (YLE 1) 334 (YLE 2) och 336 (YLE Teema och Fem).

SVT’s textning finns på sidan 199.

Vid digital TV-utsändning finns idag möjlighet att sända textning på flera språk. På en så kallad ”smart-TV” 

kan man via TV-inställningar välja vilket språk man vill ha textning på, i mån av tillgänglig textning.

YLE’s översättningstextning ses på 

Text TV



Specifika hjälpmedel

Hjälpmedlen som presenteras finns att låna kostnadsfritt av HiA för att man ska få 

tillfälle att testa innan man bestämmer sej för att köpa egna.

Se närmare på: hia.horsel.fi/teknik



Sennheiser SET 860

Sennheiser SET 860 har två öronproppar på 

en enhet med volym- och balans-kontroll. 

Enheten stängs automatiskt av då man tar 

den ur öronen och den laddas då den ligger 

på basstationen.

Ansluts snabbt och enkelt till de flesta TV-

apparater.

Prisnivå 300 €



Bellman Maxi Pro 

TV-Set

Maxi Pro TV-set är ett komplett system för 

TV-lyssning, samtalsförstärkning och 

telefonförstärkning som förhöjer ljudet 

samtidigt som störande bakgrundsbrus 

reduceras bort.

Standard med hörlurar men kan fås med T-

slinga.

Prisläge strax under 400 €



Artone 3 Max

Artone 3 MAX är en trådlös lyssningsenhet 
med inbyggd Bluetooth och är kompatibel 
med alla hörapparater med t-spole.

Den består av en mottagare som stöder 
Bluetooth och en T-sling att ha kring nacken.

Hörapparaten ska ställas i T-läge vid 
lyssning.

Prisläge strax under 200 €



Widex Com-Dex

Streama högkvalitativt ljud från vilken 

Bluetooth-enhet du vill till din 

Widexhörapparat.

Kontrollera dina hörapparater diskret genom 

att använda den kostnadsfria appen.

Prisläge omkring 250 €



ReSound Phone Clip

Trådlös ljudöverföring till hörapparaten 
från mobilen via Bluetooth.

Prisläge 250 €



ReSound TV Streamer 2

Trådlös ljudöverföring till ReSounds
trådlösa hörapparater från TV, dator eller 
musikspelare.

Prisläge 350 €



ReSound Remote Control 2

Trådlös kontroll av ReSounds trådlösa 
hörapparater. Man kan byta program, 
ändra volym och balans. Den fungerar 
också som fjärrkontroll för ReSound TV 
Streamer.

Prisläge 200 €



Phonak ComPilot II

Klienter med trådlösa Phonak-hörapparater 

kan använda detta allt-i-ett tillbehör för 

Bluetooth™-streaming och som 

fjärrkontroll.

Med en FM mottagare tillkopplad kan man 

också koppla upp enheter från Phonaks 

Roger-system

Prisnivå 260 €



Phonak TV-Link

Phonak TVLink kopplas till din teve eller 
annan ljudkälla för att trådlöst skicka 
ljudet direkt till dina hörapparater via 
ComPilot, ComPilot II eller Compilot Air II.
Signalen skickas trådlöst till hörapparater 
på ett avstånd upp till 30 meter.

Prisnivå 150 €



Phonak Roger-X

Phonak Roger-X är en FM baserad 

mottagare som är kan kopplas direkt till 

hörapparat eller till Phonak ComPilot II. 

Den kan ta emot signaler från enheter i 

Phonaks Roger-system.

Prisläge 850 €



Phonak Roger NeckLoop

Phonak Roger NeckLoop är ett FM baserat 

tillbehör som är försett med T-slinga. Den 

kan överföra ljud från enheter i Phonaks

Roger-system.

Kompatibel med alla hörapparater med T-

läge.

Prisläge 1000 €



Phonak Roger Pen

Phonak Roger Pen är en FM baserad 

mikrofon. Den kan överföra ljud till 

mottagare i Phonaks Roger-system.

Den fungerar som rundupptagande- eller 

riktmikrofon. Basstationen kan kopplas till 

en TV och den överför då ljudet från TV’n

till Rogermottagaren.

Prisläge 1000 €



Phonak TV Connector D

Phonak TV Connector omvandlar dina 
hörapparater till trådlösa hörlurar. TV 
Connector kan streama ljudsignaler upp till 
15 meter till ett obegränsat antal anslutna 
hörapparater samtidigt. Passar för 
Phonak Audéo B-Direct, Marvel och 
Paradise hörapparater.

Prisnivå strax under 200 €



• Tag ur batterier

Till slut ett tips!

• Tag loss domer

• Lägg domer i en glasburk 

med vatten och diskmedel

• Skaka burken en stund

• Töm ur i en tesil och skölj 
under rinnande varmt vatten

• Torka över natten i 

torkapparat med UV-ljus



Tack!


