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Vi har brug for jeres hjælp til at finde 

nye, sjove, opfindsomme og brugbare 

løsninger...

ReSound – Høreapparater



Hvem er vi?

Vi udfordrer jer til at finde nye, sjove 

og brugbare løsninger   

GN bygger på mere end 146 års innovation (opfindelser)

ESTABLISHED

1869
”The development of the 

world is dependent on 

communications”

GN founder C.F. Tietgen, 1869

Some 10% of our revenue goes into research and development of new innovations

HEADQUARTERS

IN DENMARK
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MARKETS

HEARING AIDS & 

HEADSETS IN 

90
COUNTRIES

RESEARCH CENTERS IN 
DENMARK, USA, HOLLAND AND CHINA

CREATED THE FIRST

TELEGRAPHIC 

CONNECTION
BETWEEN CHINA AND 

THE REST OF THE 

WORLD

Intelligent audio solutions that let you hear 

more, do more and be more

than you ever thought possible



Det er ikke sjovt at have høretab.

Man har svært ved at følge med, når andre 

taler, og så bliver man ked af det. 

Det er ikke kun meget gamle mennesker, 

der mister hørelsen.

Alle kan miste hørelsen



Du kan være født med høretab.

Men det kan også opstå, hvis du slår 
hovedet alvorligt eller bliver udsat for 
en ekstremt høj lyd.

F.eks.:

• Hvis du står ved siden af et 
kanonslag der eksploderer

• En musik koncert

• For meget larm i klasselokalet 
hver eneste dag

• En smed der hamrer på sin ambolt

Årsager til høretab



Måske får du allerede høretab, når du har den 

alder, dine forældre har i dag?

Hvornår?



Hvordan beskytter man sin hørelse?



Man har høretab, når nogle bittesmå 

hår indeni ens øre er ødelagte.

Hårene kaldes ”Fimrehår” og sidder 

i ”Sneglen” i det indre øre.

Hvad sker der når man får høretab? 



Hvad sker der når man får høretab? 

Når fimrehårene indeni øret er  ødelagte, 

så sender de ikke længere signaler til hjernen. 

Nu bliver hørecentret i hjernen ikke stimuleret.

Ligesom muskler der ikke bliver trænet, 

bliver slappere og slappere, 

så  bliver hørelsen dårligere og dårligere,

når hørecentret ikke stimuleres.



Jo længere tid man har høretab og ikke bruger

høreapparat, jo større risiko er der for at miste

evnen til at forstå ord og tale. 

Nogle mener, at det er ”use it or lose it” 

altså: ”Brug høreapparat eller mist hørelsen”.

Men mange af kroppens muskler og funktioner

kan ofte trænes op igen.

Og hørecentret i hjernen kan ofte også trænes op 

igen, når man får et høreapparat.

Høretab udvikler sig



Hvorfor bruger flere folk med høretab ikke høreapparat?

Mange mennesker er desværre længe om at 

opdage eller indrømme, at de har høretab.

Der går helt op til 7 år, hvor de hører dårligt, 

før de får høreapparat. For hvert år der går, bliver 

deres chance for at træne hørelsen op igen 

dårligere. For så stimuleres hørecentret ikke nok.

Andre mennesker, der har høreapparat, lader 

ofte høreapparat ligge hjemme i skuffen i stedet 

for at bruge det og så hjælper det jo ikke.

Hvorfor tror I, at de ikke bruger et høreapparat 

selvom de ville have gavn af det?



Hvordan kan I hjælpe mennesker med høretab

med at begynde at bruge høreapparat?

I skal undersøge hvorfor flere mennesker med 

høretab, ikke bruger høreapparat og komme med 

ideer til for eksempel:

a) hvordan vi  bedst fortæller dem, at deres 

hørelse bliver dårligere, når hørecentret ikke 

stimuleres via høreapparat.

b) Hvad der skal til, for at det bliver almindeligt 

(eller måske ligefrem sejt) at bruge 

høreapparat?

Udfordringen



Hjælp til udfordringen fra biblioteket

GNReSound:

http://www.resound.com/da eller http://www.gnhearing.dk/

HørNu (organisation for høreapparatbrugere): http://www.xn--hrnu-gra.dk/

Høreforeningen: https://hoereforeningen.dk/viden-om/hoereproblemer/

Levmedsygdom (søgning på Hørelse ) her skriver forskellige mennesker om høretab:

http://levmedsygdom.dk/?s=h%C3%B8relse&submit=

Dansk HøreCenter: www.dkhc.dk

Sundhedsguiden - fakta om hørelse:

http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alletemaer/hoerelse-og-oeret/
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