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Information om hörsel  

Vi i SPF Tingvalla fick information av Mathias 

Bergström från hörselvården om hur örat fungerar. 

 



Örat består av ytteröra, mellanöra och inneröra. Vaxet 

som finns i hörselgången skyddar  

örat från infektioner.  

 

Innanför innerörat finns trumhinnan som sedan för 

över ljudet till hammaren, städet och stigbygeln. 

Stigbygeln slår på hörselsnäckan som är vätskefylld. 

Vätskan gör att hårceller ger ifrån sig signaler som 

kommer till hjärnan som översätter detta till ”ljud”. 

Inne i örat finns även båggången som sköter balansen 

för människan. 

Den del av ljudet som de flesta förlorar är diskanten 

(den ljusa tonen). 

Detta beror på att hårcellerna är ”trasiga” eller 

utarbetade. 

Från det att en människa märker att viss hörsel blir 



sämre till att de söker hjälp är  

medeltiden 10 år. 

I Värmland finns 7 st hörselvårdsmottagningar spridda 

i länet. Tyvärr är det långa köer, 

upp till 5 månader. När man provat hörseln och funnit 

att personen är berättigad till 

hörapparat, så betalar Landstinget det mesta av 

kostnaden. Kunden betalar 20% och 

detta innebär att kunden betalar 500-600 Kr. 

En hörapparat har en livslängd på 7 år och när den fås 

av Landstinget så är alla reparationer gratis. I början 

när man använder hörapparaten, så tycker man att det 

blir 

många ljud och mycket sorl. Detta blir mindre ju mer 

man använder hörselapparaten,  

hjärnan blir van.  

Något som finns i en del lokaler är ”hörslinga”, som 

hjälper den person som har hörapparat. De nya 

hörapparaterna har laddbara batterier och kan 

användas till mobiltelefonen. 

Vad man skall tänka på när man vet att personen har 

hörselapparat är: 

Tala tydligt, tala långsamt, ha bra belysning. 

För att komma i kontakt med hörselvården kan man 

göra en egen remiss på nätet. 

Man kan även låta sin doktor skriva en remiss. 

Föredraget var intressant och lärorikt, där det ställdes 

ett antal frågor på slutet som vi fick svar på. 



Sammanfatta av Ulf Nyängs 

 


