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Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

sjove og brugbare løsninger .  

Vi har brug for jeres hjælp til 

at finde nye, sjove og brugbare 
løsninger.  



Alle kan miste hørelsen

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Det er ikke sjovt at have høretab. Man har 
svært ved at følge med, når andre snakker, og 
så bliver man ked af det. 
Og det er ikke kun meget gamle mennesker, 
der mister hørelsen. sjove og brugbare 

løsninger .  



Årsager til høretab

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Høretab kan opstå på mange måder. 
Du kan selvfølgelig være født med det. 
Men det kan også opstå, hvis du slår hovedet 
alvorligt eller bliver udsat for en ekstremt høj 
lyd, fx hvis du står ved siden af et kanonslag, 
der eksploderer. 



Høj musik og lyd

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Men vidste du, at du også kan få høretab bare 
ved at lytte til musik på din telefon, iPod osv.? 
Også selvom du ikke hører den enormt højt –
hele tiden? 

sjove og brugbare løsninger .  



Høretab kan opbygges

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Høretab kan nemlig opbygges med tiden – for 
lydindtryk opsamles lige så stille – fx når du 
sætter hovedtelefoner i ørerne og lytter til 
musik. Alene det, at du tit har ’støj’ i ørerne i 
længere tid ad gangen, vil gøre, at du kan blive 
døv.



Hvornår?

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Måske får du allerede høretab, når du har den 
alder,  dine forældre har i dag. 



Udfordringen

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   

Hvordan kan du og dine kammerater hjælpe hinanden 
– og måske endda hele Danmark – eller hele verden –
med at undgå at få høretab ? 



Hjælp til udfordringen fra biblioteket

www.oticon.dk

Høreforeningen: 

http://hoereforeningen.dk/stoej/hoer
eskade (her ligger en folder som kan 
bruges)

Sundhedsguiden:

http://www.sundhedsguiden.dk/da/te
maer/alle-temaer/hoerelse-og-
oeret/det-indre-oere/stoejskader

Sundhed.dk:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfag
lig/laegehaandbogen/oere-naese-
hals/tilstande-og-sygdomme/indre-
oere/stoejskade

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger   
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