
Ljud på Komp 
En guide till dig som ska 
använda Komp hos någon 
med nedsatt hörsel



Ljud på Komp 

Den här guiden är utvecklad av No Isolation och Sykehjemsetaten i Oslo 
i samråd med Rådgivningskontoret för syn och hörsel för Oslo kommun. 

I takt med att vi bli äldre förlorar vi gradvis mer och 
mer av hörseln. Bland personer över 80 år har 
faktiskt 91% nedsatt hörsel, och 40-50% av dessa 
uppger att hörselnedsättningen leder till sämre 
livskvalitet.

Oftast förlorar man förmågan att uppfatta de ljusa 
ljuden först, därför är det för vissa svårt att höra 
ljusa röster. Andra har svårt med mörka röster. F, S, 
M och Scg-ljud försvinner oftast först, men det är 
stor individuell variation.

Det finns väldigt många knep du kan ta till när du 
ska prata med någon med nedsatt hörsel, och du är 
inte nödvändigtvis beroende av hjälpmedel för att 
göra din röst hörd.

I den här guiden får du några nyttiga tips och råd.
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Råd vid kommunikation med personer med 
hörselnedsättning. 

Fråga

När man ska prata med någon med nedsatt hörsel är det viktigt att komma 

ihåg att många vill ge intryck av de hör det som sägs (något de flesta kan 

känna igen sig i). Vissa nickar, ler, och uttrycker att de förstår även när det 

inte stämmer. Ställ gärna ett par frågor för att se om personen i fråga faktiskt 

har uppfattat vad du har sagt.

Tala tydligt, inte högt

Om någon har svårt att förstå vad du säger även om du talar tydligt och klart 

så hjälper det sällan att höja rösten. För många decibel kan faktiskt göra det 

svårare att urskilja vad som sägs, och i värsta fall skada hörseln ytterligare. 

Prata lite långsammare än normalt och ta pauser

När man drar ned på tempot lite så uttalar man också orden tydligare. Om det 

ändå svårt att kommunicera kan du korta ner meningarna och ta pauser.

Var uppmärksam på oljud i bakgrunden

Bakgrundsljud kan vara problematiskt för hörselskadade och det är viktigt att 

tänka på det när man ringer till en person via Komp. Stäng fönster, stäng av 

radio/tv osv. Hörselapparater tar ofta in alla ljud och den hörselskadade får 

svårt att skilja mellan önskade och oönskade röster och ljud.

Markera nytt samtalsämne – "Nu ska vi prata om..."

Kontext är viktigt när många ord låter lika. När ni byter samtalsämne kan det 

därför vara nyttigt att tydligt förmedla vad det nya ämnet är. T.ex:  “Jag måste 

berätta om hur roligt vi hade det på Liams kalas igår". 

No Isolation

 3



Råd vid digital kommunikation via Komp 

Stabilt internet

Sätt dig någonstans där du vet att du 

har bra internettäckning när du ska 

ringa Komp. Stabil uppkoppling är 

viktigt både för ljud- och bildkvalitet. 

Bra bild underlättar för dem som är 

beroende av att läsa läppar.

Håll mobilen i horisontellt läge  

När du håller mobilen stadigt och 

liggande läge fyller du hela Komp-

skärmen och blir lättare att se. 

Håll inte för munnen

Människor läser läppar, de flesta av oss 

omedvetet.  

En person i taget

Det kan vara knepigt att dela mikrofon. 

Det är viktigt att man pratar en i taget  

och att de andra är tysta.

Tänk på bakgrundsljud

Kom ihåg att störande bakgrundsljud 

kan komma från både dig och den du 

pratar med. Hitta ett lugnt ställe att 

ringa ifrån.

Använd hörlurar 

Båda parter i ett samtal bör använda 

hörlurar för att komma så nära 

ljudkällan som möjligt. 

Brusreducerande hörlurar kan hjälpa 

om det är mycket ljud i bakgrunden. 

Hörlurar och hörapparat hör inte 

ihop

Många, speciellt äldre, hörapparater 

kan börja låta när man använder 

hörlurar, därför kan det vara klokt att 

ta ut hörapparaten när man ska 

använda hörlurar.

• Läs fler tips om hörsel och kommunikation på  horsellinjen.se

Behöver du hjälp eller mer information? 
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 http://eldre.sansetap.no/ 
https://www.hlf.no/horselsinfo/jeghorerdarlig/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/tilbud-til-syn-og-horselshemmede/radgivningskontoret-for-syn-og-horsel/#gref


Hörselhjälpmedel som kan användas med Komp

Om du vill använda hörselhjälpmedel kan följande hjälpmedel användas med Komp. 
Alla hjälpmedel behöver kopplas in via en USB-port på Komps baksida.

Headset / ljud ut via kabel 

Båda parter bör använda hörlurar med mikrofon för att komma så nära ljudkällan 

som möjligt. Headset kan kopplas in via USB-ingången på Komps baksida. De 

flesta hörlurar ska fungera automatiskt (plug & play), men No Isolation kan inte 

garantera att dina hörlurar är kompatibla. Vi rekommenderar att prova de du 

har, eller använda hörlurar från Jabra och Sennheiser, som med framgång har 

testats av oss på No Isolation. Headsettet kan ogckså kopplas in via 1) 3,5 mm 

jack, eller 2) via RCA till USB-ljudkort.

Förstärkare till teleslinga (hörslinga)

Om du tycker att slingförstärkare fungerar bra så kan det användas på Komp. 

Om slingförstärkare ska användas är det bäst att koppla ljudet från Komp med 

sladd via ett externt ljudkort (finns på t.ex. Elgiganten). Ljudkortet kopplas in via 

USB-porten på Komps baksida. Det här kräver att Kompanvändaren har 

utrustning/hörapparat som är kompatibel med teleslinga/spole. 

Samtalsförstärkare

Om du tycker att samtalsförstärkare fungerar bra så kan det användas på Komp. 

En samtalsförstärkare fångar ljudet i rummet, förstärker det och skickar det till 

anslutet headset. De flesta samtalsförstärkare stödjer också extern mikrofon, 

som då kan fästas på Komps högtalare för att bättre fånga ljudet.
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Har du frågor eller kommentarer? 

Ta gärna kontakt om vi kan hjälpa dig deg. Skicka ett mail til 

info@noisolation.com eller ring oss på +46 8 446 802 89 så hittar 

vi en lösning!

Vi för människor samman genom varm teknologi och 
kunskap. 
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