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Nasjonal praksis


«Lydømfintlighet kan arte seg på ulike måter og ha forskjellige årsaker



Søknader om ørepropper skal begrunnes av fagfolk på området med tanke på;
- om enklere tiltak kan gi tilstrekkelig avhjelp (ordinær ørepropper, «sovi-ro» o.l.)
- hvilke situasjoner i dagliglivet øreproppene skal benyttes
- har bruker fått rådgivning om bruk av propper.



For mange som lider av lydømfintlighet, er det en reell risiko for at overdreven
lyddemping kan fungere kontraproduktivt (gjøre plagene verre), og av den grunn
bør det fremgå av søknaden at dette er vurdert og at bruker har fått veiledning i så
måte.»

Rettighet vs diagnose


Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, er i utgangspunktet et
hjelpemiddel som er egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en
funksjonssvikt og for å bedre personens funksjonsnivå i dagligliv og
arbeid/utdanning



En diagnose gir ingen automatisk rett på hjelpemidler, det er funksjonsnivået
og behovet som ligger til grunn for et vedtak. Derfor behandles hver enkelt
søknad individuelt.



Tilskudd til ørepropper til personer som har vært til utredning hos øre-nesehals og fått konstatert nedsatt lydtoleranse

ME diagnose i Trygderettsdom


Trygderetten uttalte i TRR 08/1691 at «hjelpemidler som avdemper faktorer
som lett fører til overanstrengelse, anses direkte å avhjelpe den
funksjonssvikt som ligger i sykdommen, nemlig den unormale utmattelse som
overanstrengelse medfører.»



Saken gjaldt en 51 år gammel kvinne med ME, som søkte om såkalte
musikerørepropper (ER-propper) som hjelpemiddel mot lydømfintlighet.
Trygderetten kom til – riktignok under dissens – at ørepropper ikke var å anse
som behandlingshjelpemiddel og kan tilstås via Folketrygden

ME
 større sekkediagnose - hva er det egentlig?
 Hva er nytteverdien av støypropper?
 Bør være i et behandlingsopplegg hos fagkyndig
 Mål om minimal bruk

 Lydtilvenningsprogram - oppfølgingstilbud fra hvem?

Søknader i andre tilfeller – økende mengde
 Autisme/asperger
 Adhd – konsentrasjonsproblematikk
 Migrene
 Epilepsi

Lyddempende hodetelefoner


Anses i all hovedsak ikke som et hjelpemiddel som dekkes av folketrygden



Lyddempende hodetelefoner er mindre hensiktsmessig en ørepropper da de
lager en egenstøy og demper alle lyder like mye



Formstøpte ørepropper demper mindre i taleområdet, og gjør det lettere å
kommunisere ved bruk av lyddemping.

Begrunnelse og dokumentasjon


Utredning fra høresentral / ØNH



Audiogram som også viser UCL-nivå (ubehagsnivå)



T/F krever minimum 2 pristilbud med mva og porto (stønad til rimeligste alternativ)



Hvis bruker på egen hånd har gått til innkjøp av formstøpte ørepropper før
søknad, kan bruker få refundert utgiftene til øreproppene dersom vilkårene for
refusjon er oppfylt (unntaksvis)



Nordland tilpasser rutine til T/F

Søkers ansvar


Sørge for å få utredet hørselen hos hørselssentral, der audiograf eller audiopedagog kan gi
informasjon om konsekvenser ved bruk av støyskjerming, og veiledning i bruk av
støypropper



Samtidig kan audiografen ta avstøp av øregangene



Innhente tilbud og opprette avtale med den leverandøren som har gitt rimeligst tilbud på
støypropper



Hvis annet fagpersonell begrunner søknaden, skal informasjon som nevnt i kulepunktene
over være med som vedlegg



Ved positivt vedtak: Sende avstøp og rekvisisjon til valgt leverandør

Konsekvenser







omfattende bruk av støypropp medfører vesentlig mer stillhet
hørselssystemet i hjernestammen forsøker å motvirke dette ved å øke den automatiske
forsterkningen av lyder, dermed blir lydømfintligheten større
I løpet av et halvår kan forverringen bli betydelig. På denne måten kan ørepropper virke
kontraproduktivt
Proppene bør derfor kun benyttes i omgivelser med mye støy
De fleste vil ha nytte av behandlingstilbud for sin lydoverfølsomhet
For mer informasjon om lydoverfølsomhet kan undertegnede kontaktes




MEN - Quickfix som kun blir brannslokking?
ELLER direkte avhjelpsfunksjon?



Kjør debatt! 

