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Teleslynge i mange nyere mobiltelefoner 

Flere modeller av telefoner og også en del smarttelefoner har teleslynge 

innebygget, men det må på enkelte modeller aktiveres i oppsettet på 

mobiltelefonen. 

 

 

 

 

 

 

 

Modellene skifter fort og selv om telefonene ser like ut kan det være forskjell på 

lydkvalitet og om de kan brukes med høreapparatet i T-stilling. 

Et tips til deg som tenker på å skifte mobiltelefon er å spørre venner og kjente 

om å få prøve den mobiltelefonen de har for å høre om den er god for deg.  

Det er alltid mulig å kople på tilbehør for å høre bedre i mobilen, men det gjør 

tilværelsen enklere om telefonen fungerer godt uten tilbehør også. Prøv med 

høreapparatet i M-stilling og i T-stilling. 

Det anbefales å velge en telefon med HD Voice. Dette er en 

teknologi som gir en enda bedre lydkvalitet om disse kriteriene er oppfylt: 

1. Begge de som snakker sammen må ha HD Voice aktivert på sine telefoner. 

2. Telefonoperatørene (Telenor, Telia m.v.) til de som snakker sammen må 

støtte HD Voice. 

De fleste nye telefoner i dag har støtte for HD Voice. 

 

Doro leverer flere telefonmodeller, både smarttelefoner 

og også spesielt enkle telefoner som er tilpasset for 

høreapparatbrukere. De har også flere modeller som har 

teleslynge og med forsterket lyd og også HD Voice. Se 

www.doro.no  

http://www.doro.no/
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Tilgjengelighetsfunksjoner og www.gari.info 

De fleste nye mobiltelefoner har tilgjengelighetsfunksjoner som gjør de enklere å 

bruke for personer med hørselstap. Sjekk i dokumentasjonen for telefonen hvilke 

muligheter som finnes. 

 

Oversikt over tilgjengelighetsfunksjoner for de fleste telefoner er på en 

nettside som du finner på www.gari.info.  

 

Helt øverst på nettsiden kan du velge norsk språk.  

 

Nettsiden er et initiativ fra flere parter, men 

driftes av Mobile Manufacturers Forum, som 

består av de store mobiltelefonprodusentene. Det 

betyr at enkelte mindre produsenter, som f.eks. Doro ikke er med. 

Nettsiden kan være et nyttig verktøy for å finne egnede telefoner, ikke bare når 

det gjelder hørsel, men også vedr. syn, bevegelse og annet.  

http://www.gari.info/
http://www.gari.info/
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Sjekk spesifikasjonene 

Noen få leverandører spesifiserer at deres telefoner har teleslynge. Her ser vi en 

nettside hos Doro som tydelig sier at denne smarttelefonen er 

høreapparatkompatibel, og den lille T-en ved øret betyr at den har teleslynge. 

   

 

 

 

Sony Xperia Z3 fikk mye positiv omtale i en 

test for at den hadde veldig god teleslynge, 

men vi har ikke klart å finne det i 

produsentens spesifikasjoner.  

Noen produsenter som Sony har på enkelte av 

sine modeller funksjoner som de kaller Clear 

Sound, Clear Voice el.l. Dette er funksjoner 

som gir tydeligere lyd og kan være en fordel 

for høreapparatbrukere.  

Sjekk også i oppsettmenyen på telefonen om 

det finnes funksjoner under Tilgjengelighet 

som er gunstig for deg med nedsatt hørsel 

eller bruker høreapparat.  
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Teleslynge-programmet må noen ganger tilpasses 

For en del år siden var alle høreapparater utstyrt med støpt propp, noe som 

betyr at all lyden går via høreapparatet. 

Med dagens høreapparatteknologi er det mulig å ha det som kalles åpne propper 

som lar brukeren utnytte sin resthørsel og la høreapparatet kun forsterke opp de 

frekvensene der det er hørselstap. Dette er en veldig god måte for de som kan 

benytte seg av dette.  

 

Høreapparat med støpt propp (t.v.) og åpen propp (t.h.) 

Dessverre vil bruken av åpen propp mange ganger gi en dårlig lydopplevelse 

med teleslynge. Dette kommer av at brukeren bare får inn de frekvensene som 

høreapparatet er innstilt til å ta imot. Normalt er frekvensgangen justert likt på M 

og T-programmene, men dette kan endres av audiografen som har tilpasset 

høreapparatene. 

Med et audiogram som vist her, vil ikke 

brukeren få noen basslyder gjennom 

høreapparatet med en åpen propp. Ved å 

justere teleslyngeprogrammet til også å gi 

noe forsterkning også av de lavere 

frekvensene, så vil dette gi en bedre 

balanse i lyden og gjøre det mulig å bruke 

teleslynge. 

Streamerprogrammene på nyere 

høreapparater gjør dette automatisk ved 

tilpasning for at brukeren skal få god lyd 

ved bruk av telefon og TV lyd via 

streameren. 
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Halsslynge til mobiltelefon/smarttelefon 

Mange av de nyere telefonene har en god teleslyngefunksjon, så prøv alltid å 

sette høreapparatet i T-stilling eller MT-stilling om det har dette programvalget. 

Nesten alle nyere telefoner og spesielt smarttelefoner med touch-skjerm har et 

standard 3,5 mm hodetelefonuttak, som kan brukes med en såkalt 

musikkslynge. Dette er en liten teleslynge til å henge rundt halsen med bruk av 

høreapparatene i T-stilling eller MT-stilling. Denne halsslyngen har ingen egen 

mikrofon, så husk at du må holde telefonen opp mot munnen for at den du 

snakker med skal høre hva DU sier. 

Musikk og radio-lytting fra telefon. Musikkslyngen som omtalt overfor er 

også godt egnet til å høre på musikk og radio fra mobiltelefonen med 

høreapparatene i T-stilling eller MT-stilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbehør: Halsslyngen leveres med en forlengerkabel. 

Andre bruksområder: Denne halsslyngen kan tilkoples alt utstyr som har en 

3,5 mm jack-tilkopling merket hodetelefon, som PC, musikkspillere, radio og 

annet. Bl.a. til å høre på lydbøker 

Positivt: En halsslynge som denne trenger ikke batteri eller lading. Den har god 

lydgjengivelse. Gjengir begge kanalene i stereosignalet. 

Negativt: Halsslyngen har ikke egen mikrofon. På steder med elektromagnetisk 

støy kan det oppleves støy/knitring i høreapparatene når de står i T-stilling eller 

MT-stilling. 

Anskaffelse: Denne halsslyngen er et prisforhandlet hjelpemiddel 

(hjelpemiddelnr. 189210) og kan søkes om til NAV Hjelpemiddelsentral i ditt 

hjemfylke. Halsslyngen/musikkslyngen kan også kjøpes fra leverandøren. 

Leverandør av halsslyngen er Comfort Audio a.s. 
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Slyngekrok Silouette for mobiltelefon/smarttelefon 

Tilsvarende halsslyngen på forrige side er Silouette slyngekrok en liten teleslynge 

som kan koples til de fleste mobiltelefoner. Slyngekroken kan leveres som 

enkeltsidig eller dobbeltsidig og er med mikrofon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slyngekroken er en liten teleslynge som festes bak øret inntil høreapparatet, og 

høreapparatet må stå i T-stilling eller MT-stilling. Slyngekroken har egen 

mikrofon og med slyngekroken bak øret vil mikrofonen bli i høyde med munnen 

for best mulig lyd.  

Musikk og radio-lytting fra telefon. Slyngekrok gjengir ikke stereosignal selv 

om en bruker den dobbeltsidige utgaven, men er godt egnet for å høre radio fra 

mobiltelefonen med høreapparatene i T-stilling eller MT-stilling.  

Tilbehør: Halsslyngen leveres med en adapterplugg for forskjellige telefoner. 

Andre bruksområder:   

Positivt: En halsslynge som denne trenger ikke batteri eller lading, og har egen 

mikrofon. Den har god lydgjengivelse.  

Negativt: Disse slyngekrokene gjengir ikke stereosignal. På steder med 

elektromagnetisk støy kan det oppleves støy/knitring i høreapparatene når de 

står i T-stilling eller MT-stilling. 

Anskaffelse: Denne halsslyngen er et prisforhandlet hjelpemiddel med hj.m.nr 

160816 (1-sidig) og 148477 (2-sidig) og kan søkes om til NAV 

Hjelpemiddelsentral i ditt hjemfylke. Halsslyngen/musikkslyngen kan også kjøpes 

fra leverandøren. Leverandør av halsslyngen er Oticon a.s. 
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Hodesett til mobiltelefon og fasttelefon 

Det er ikke så mange som tenker hodesett til mobiltelefon, men for de som 

bruker mobiltelefonen mye, så kan dette være en veldig god løsning. 

Høreapparatbrukere har gjerne varierende erfaringer med hodesett, men det er 

ETT hodesett som vi har spesielt gode erfaringer med; Sennheiser CC 550. 

Dette hodesettet gir lyd på begge ørene som 

er veldig positivt for de fleste, men spesielt 

hørselshemmede.  

For høreapparatbrukere med åpen propp er 

dette hodesettet helt glimrende, men vi har 

også mange med støpt propp som er veldig 

fornøyd med dette hodesettet. Da må 

hodesettet settes over mikrofonen på 

høreapparatene. 

Det som gjør at dette hodesettet utmerker 

seg spesielt, er at det har en klar og tydelig 

stemmegjengivelse med lite bass. 

Dette hodesettet finnes også i en versjon 

med noe mindre øreputer, men de fleste 

foretrekker denne modellen med store puter. 

Dette hodesettet har en standard Sennheiser plugg, men det kan leveres 

overgangskabel som passer for de fleste mobiltelefoner og fasttelefoner. 

Tilbehør: Husk å oppgi hvilken telefon det skal brukes med for å få riktig 

overgangskabel. Finnes også som enkeltsidig og med mindre puter. 

Andre bruksområder: Er egnet til både mobiltelefon og de fleste fasttelefoner. 

Kan også brukes på PC-baserte telefoner/sentralbord som benytter USB-hodesett 

ved å bestille riktig adapterkabel. 

Positivt: Hodesettet gir veldig god lydgjengivelse av tale. Lett å ha på seg. Puter 

m.m. kan skiftes ut. God støydempet mikrofon. Kan brukes på flere telefoner ved 

å bytte overgangskabel. 

Negativt:   

Anskaffelse: Importøren er Sennheiser Norge a.s. / PeBeCom a.s og leveres av 

en rekke telefonforhandlere som retter seg mot bedriftsmarkedet. Det leveres 

også av noen av våre leverandører av hørselstekniske hjelpemidler; Oticon a.s., 

Vestfold Audio a.s.  
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Hodesett med teleslynge til mobiltelefon og fasttelefon 

Dette er et hodesett som har mye til felles med CC 550 på forrige side, men har i 

tillegg en innebygget teleslynge, så det har både lyd og teleslynge. Det gjør det 

mulig å bruke det med høreapparatene i T eller MT stilling. For de som har 

høreapparater med støpt propp vil nok dette være en veldig god løsning, men 

også for de med et mindre hørselstap og åpen propp. 

Det å få lyden inn på begge ørene er 

for de fleste en stor fordel. Det vil 

samtidig gjøre støy fra omgivelsene 

mindre sjenerende for mange.  

Dette hodesettet fra Sennheiser (som 

de fleste andre hodesett fra 

Sennheiser) har en demping av 

basslydene og et ekstra løft av 

talefrekvensene som gjør at det blir 

lett å oppfatte tale.  

Øreputene på hodesettet kan evt. 

byttes til en mindre versjon, men 

finnes kun som dobbeltsidig. 

Dette hodesettet har en standard 

Sennheiser plugg, men det kan leveres overgangskabel som passer for de fleste 

mobiltelefoner og fasttelefoner. 

Tilbehør: Husk å oppgi hvilken telefon det skal brukes med for å få riktig 

overgangskabel.  

Andre bruksområder: Er egnet til både mobiltelefon og de fleste fasttelefoner. 

Kan også brukes på PC-baserte telefoner/sentralbord som benytter USB-hodesett 

ved å bestille riktig adapterkabel. 

Positivt: Hodesettet gir veldig god lydgjengivelse av tale. Lett å ha på seg. Puter 

m.m. kan skiftes ut. God støydempet mikrofon. Kan brukes på flere modeller av 

telefoner ved å bytte overgangskabel. 

Negativt:   

Anskaffelse: Importøren er Sennheiser Norge a.s. / PeBeCom a.s og leveres av 

en rekke telefonforhandlere som retter seg mot bedriftsmarkedet. Det leveres 

også av noen av våre leverandører av hørselstekniske hjelpemidler; Oticon a.s., 

Vestfold Audio a.s.  
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Flere hodesett med teleslynge til fasttelefon 

Det finnes flere modeller av hodesett med teleslynge som vi ikke har testet. 

Nedenfor ses 2 modeller fra Plantronics som har teleslynge. Modell H261H er 

dobbeltsidig, mens H251H er enkeltsidig. 

  

Jabra er en annen stor leverandør av telefonitilbehør og har en modell Jabra GN 

2100 Duo som har teleslynge – se bildet nedenfor. 

For best mulig lyd ved bruk av teleslynge, bruk 

volumkontrollen på telefonen og still til ønsket 

lydstyrke.  

Hvis det er vanskelig å få høy nok lydstyrke med 

høreapparatene i T-stilling, plasser hodesettet litt 

høyt på øret så det kommer nær høreapparatet. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig, er det mulig å kople 

til en telefonforsterker mellom telefonen og 

hodesettet. Velg da gjerne en telefonforsterker 

med tonekontroll som gjør det mulig å tilpasse 

lyden best mulig. 

 

Tilbehør: Husk å oppgi hvilken telefon det skal brukes med for å få riktig 

overgangskabel.  

Anskaffelse: Disse hodesettene leveres av en rekke leverandører av 

telefontilbehør. Sjekk gjerne på internett.  
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Bruk av høreapparat i kontorlandskap 

En av de store utfordringene for personer med hørselstap er å snakke i telefon 

med mye omgivelsesstøy, og spesielt i kontorlandskap.  

 

Det første som bør sjekkes er om høreapparatene har et program som heter 

«Tale i støy» eller tilsvarende. Mange av de nye høreapparatene har innstillinger 

for å begrense omgivelsesstøy, så ta kontakt med audiografen som har tilpasset 

høreapparatene om dette.  

Noen høreapparater har også en App som kan brukes til noe 

justeringer av høreapparatene. 

Her et skjermbilde fra App-en til Resound høreapparater som 

har en innstilling for «Komfort i støy». Med denne er det mulig 

å dempe omgivelsesstøyen til et passe nivå ved hjelp av App-

en på mobiltelefonen.  

For høreapparatbrukere i slike situasjoner er det viktig å finne 

ut hvilke løsninger som finnes for høreapparatmodellen.  

I tillegg, for høreapparater med åpen propp kan det være en 

idè å prøve et dobbeltsidig hodesett med klar og tydelig lyd. 

For mange med mindre hørselstap kan dette være tilstrekkelig. 

For personer med større hørselstap og støpt propp vil vi anbefale et hodesett 

med teleslynge. 

En slik kombinasjon med riktig program på høreapparatet og en egnet 

telefonløsning med hodesett kan for mange være tilstrekkelig. Men hørselstap er 

veldig forskjellig, og noen ganger trengs det andre løsninger. 

Hodesett med aktiv støyreduksjon kan være en løsning. Men det er viktig å 

prøve det ut. Noen av disse hodesettene kan bli slitsomme å bruke over lang tid.  

Noen av hodesettene med aktiv støyreduksjon er kun for å lytte til musikk, mens 

andre har mikrofon så de kan brukes mot telefonen også, men ikke alle er like 

egnet for bruk mot fasttelefon. En ny modell Sennheiser MB 660 er mer rettet 

mot telefoni (se neste side). 
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Støydempende hodesett i kontorlandskap 

Støydempende hodesett kan være greit i mange situasjoner, men det bør prøves 

av den enkelte. Noen vil nok bare bruke det i perioder, for det kan bli tett og 

slitsomt å bruke det over lang tid.  

Sennheiser MB 660 er en ny modell som er mer beregnet på telefoni i støyfylte 

omgivelser enn mange andre.  

Dette hodesettet er både 

trådløst ved hjelp av 

medfølgende USB-dongel for 

bruk til fasttelefoner med USB 

plugg. 

Det leveres også med en kabel 

for bruk mot mobiltelefon, eller 

den kan pares direkte mot 

mobiltelefonen med Bluetooth.  

Det er altså mange muligheter 

med denne.  

Fasongen på øreputene er slik 

at det for mange er helt greit å 

bruke dette hodesettet med 

høreapparatene på.  

Det kan være risiko for at det piper i høreapparatene med hodesettet på, men 

med åpen propp på høreapparatene ser det ut til å gå greit.  

Det er også en App som kan brukes for å tilpasse hodesettet med bl.a. 

toneinnstillinger og hvor stor dempingen skal være. Dette er et veldig avansert 

hodesett med mange innstillinger, og har fått topp score i tester for lydkvalitet 

og støydemping.  

At hodesettet har så mange muligheter for tilkopling gjør det enkelt å veksle 

mellom bruk mot fasttelefon og mobiltelefon eller det kan bare brukes for å 

redusere omgivelsesstøy.  

Støydempingen har 3 innstillinger – av – normal – kraftig. Ved bruk over lang tid 

vil vi anbefale og ikke bruke full støydemping. Å skjerme seg for mye for 

omgivelsesstøy kan medføre øket støyømfintlighet 

Anskaffelse: Importøren er Sennheiser Norge a.s. / PeBeCom a.s og leveres av 

en rekke telefonforhandlere som retter seg mot bedriftsmarkedet. Det leveres 

også av noen av våre leverandører av hørselstekniske hjelpemidler; Oticon a.s., 

Vestfold Audio a.s.  
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Bluetooth handsfree for mobiltelefon; Sony SBH-54 el.l.  

Vi har tidligere omtalt en halsslynge for å kople direkte til mobiltelefonen, men 

det er også mulig å bruke denne halsslyngen til en trådløs Bluetooth handsfree. 

 

Noen handsfree-løsninger som denne Sony SBH-54 har en plugg for tilkopling av 

ørepropper. Ved å kople fra øreproppene og kople inn en halsslynge i stedet, vil 

du få en trådløs halsslyngeløsning for bruk med høreapparatene i T-stilling. 

Det er flere av mobiltelefonleverandørene som har denne type Bluetooth 

handsfree med plugg for ørepropper. Til alle disse kan halsslyngen brukes i 

stedet for øreproppene. 

En fordel med mange av disse handsfree-modellene er at mikrofonen i dem er 

veldig bra ved bruk i støyfylte miljøer. 

Denne modellen fra Sony er ett eksempel, men det er flere som har tilsvarende 

løsninger med pluggbare ørepropper/hodesett. 

Andre bruksområder: Kan også brukes for å høre musikk fra telefonen, 

nettradio, til systemtelefoner med Bluetooth mm. 

Positivt: God støydempet mikrofon. God batterilevetid. Oppladbar. 

Negativt:   

Anskaffelse: Mange leverandører av mobiltelefoner og tilbehør har denne eller 

tilsvarende handsfree med 3,5 mm jackplugg for ørepropper.  
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Bluetooth handsfree for mobiltelefon; T-Dex 

T-Dex er et produkt som er spesielt laget for bruk med høreapparatene i T-

stilling. Halsslyngen er her fastmontert i elektronikk-enheten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronikk-enheten har svarknapp foran og volumkontroll på siden og er enkel å 

betjene. På toppen av enheten sitter mikrofonen.  

Enheten kan gjærne bæres under klærne, men ta enheten fram ved samtale så 

ikke mikrofonen blir tildekket.   

 

Tilbehør: Har tilkopling for hodetelefon for å sjekke funksjonen uten bruk av 

teleslynge. 

Andre bruksområder: Kan også brukes for å høre musikk fra telefonen. 

Positivt: Oppladbar. 

Negativt: Mikrofonen fanger opp en del støy om brukt i støyfylte miljøer. 

Anskaffelse: Dette er et prisforhandlet hørselsteknisk hjelpemiddel med 

hj.m.nr. 189228. Leverandør er Medisan a.s. 
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Konferanseløsning for mobiltelefon 

Mange av dagens mobiltelefoner kan også brukes som høyttalende telefon, men 

for en høreapparatbruker kan lyden bli for vanskelig å høre. Om en kopler 

halsslynge, slyngekrok eller Bluetooth-løsning til telefonen, så forsvinner den 

høyttalende funksjonen. En smart måte er å bruke en ekstern høyttaler koplet til 

telefonen sammen med en halsslynge/musikkslynge som omtalt tidligere. 

 

På bildet ses den lille oppladbare høyttaleren Music Angel Friendz koplet til 

mobiltelefonen, og halsslyngen/musikkslyngen med forlengerkabel til venstre 

som koples inn i uttaket på baksiden av høyttaleren.  

Med denne løsningen får alle en enda bedre lyd fra mobiltelefonen i 

telefonkonferansen, og også et uttak for bruk av musikkslyngen for den som 

bruker høreapparat. En enkel løsning som gjør lyden bedre for alle parter. 

Annet: Høreapparatbrukere som bruker streamer, kan som alternativ kople 

streameren til høyttaleren om streameren har 3,5mm jack inngang. Dette vil gi 

tilsvarende funksjon for høreapparatbrukeren. 

Anskaffelse: Høyttaleren Music Angel Friendz leveres av de fleste 

elektrokjedene og andre, og leveres med nødvendig kabel. (pris ca. kr. 200) 

Halsslyngen/musikkslyngen er den samme som omtalt tidligere og leveres også 

med nødvendig kabel. 
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Streamer med Bluetooth handsfree for mobiltelefon 

Alle høreapparatleverandørene har i dag egne «streamer»-løsninger for bruk 

med sine høreapparater. En av hovedfunksjonene med streamere er at de 

kommuniserer via Bluetooth med mobiltelefonen, og sender signalet videre 

trådløst til høreapparatet. Det er ikke nødvendig å betjene høreapparatet 

manuelt – alt skjer automatisk når en svarer på anropet med en knapp på 

streameren.  

 

 

 

 

 

   

 

Her ses 3 streamere fra f.v. Oticon, Resound og Phonak. 

Høreapparatbrukere med åpen propp på høreapparatene vil ofte ha bedre nytte 

av en streamerløsning enn bruk av teleslynge/halsslynge. Årsaken er at lyden for 

mange blir veldig høyfrekvent med lite bass og mellomtone som kommer av 

måten høreapparater med åpen propp må tilpasses (se egen omtale). 

Batterilevetiden for de modellene som vist overfor er fra ca 8-12 timer eller mer 

før de må lades. 

Hvem kan bruke streamer?  Streamerløsninger fungerer bare med nyere 

høreapparatmodeller. Ta derfor kontakt med audiografen som har tilpasset 

høreapparatene om dette.   

Batterilevetid: I tilfeller der det er viktig med 

lenger batteridrift, er det mulig å bruke et 

backupbatteri for å lade opp streameren under 

bruk.  

Et backup-batteri eller «Power Bank» som det 

også kalles, er til å lade opp mobiltelefoner, men 

kan også brukes til å lade opp en streamer mens 

den er i bruk. Se den hvite enheten til høyre. 
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Forskjellige Streamerløsninger 

Flere høreapparatleverandører har nå flere forskjellige streamerløsninger for 

spesielle formål, men da kun for egne høreapparater. Noen av disse 

streamerløsningene fungerer bare med visse generasjoner av produsentens 

høreapparater. 

Noen eksempler: 

Widex Uni-Dex: Dette er en 

streamerløsning som sender 

lyden trådløst til høreapparatene, 

men plugges direkte i hodesett-

uttaket på mobiltelefonen som 

vist på tegningen. Den er ikke 

trådløs som med Bluetooth, men 

tilbakemeldingene har vært at 

det er en glimrende lydkvalitet 

på denne. Fungerer på nyere 

Widex høreapparater. 

 

 

Widex Call-Dex: En annen streamerløsning som 

plugges inn i hodetelefonuttaket på en smarttelefon 

og gir direktelyd til begge høreapparatene. 

Telefonen brukes som vanlig - hold den opp mot 

øret og streamerprogrammet aktiveres automatisk. 

 

 

Widex ComDex er nesten som Uni-Dex, 

men trådløs. Hva en skal velge av disse blir 

opp til hver enkelt, men prøv de først. Husk 

at om lydkvaliteten er avgjørende så velg en 

trådbasert løsning fordi trådløs overføring vil 

redusere lydkvaliteten noe. 

Alle disse 3 Widex-modellene passer kun til 

nyere Widex høreapparater med 

streamingmulighet. 
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Phonak ComPilot Air II er en Bluetooth 

handsfree til å klipse på jakkekragen og 

kommuniserer med mobiltelefoner og 

andre Bluetooth-enheter. Liten og enkel 

men noe kortere batterilevetid enn de 

større. For de som ikke ønsker å ha noe 

rundt halsen er denne et greit alternativ. 

Passer bare til Phonak høreapparater av 

nyere modell. 

 

 

 

 

Phonak EasyCall er en ny løsning som settes på baksiden av smarttelefonen, 

pares opp mot telefonen med Bluetooth, og sender lyden direkte til begge 

høreapparatene via streaming når den holdes mot øret. Telefonen blir litt 

tykkere, men lyden bør bli bra. Passer bare til Phonak høreapparater av nyere 

modell.  



20 
 

Ekstra funksjoner med streamere for mobiltelefon 

Flere av streamerne på markedet har en 3,5 mm jackplugg inngang for tilkopling 

av lydkilder direkte fra PC, CD-spiller, mobiltelefon, musikkspiller eller annet. 

På bildet til venstre ser vi hvordan en 

musikkspiller kan koples opp mot streameren 

Phonak ComPilot. 

Radiofunksjonen på de fleste nyere 

smarttelefoner kan også koples til på samme 

måte.  

På Phonak ComPilot er det også mulig å kople til 

en ekstra mikrofon til streameren for å få 

mikrofonen nærmere munnen for tydeligere 

tale. 

 

Nedenfor ser vi hvordan Oticon Streamer Pro kan koples opp mot en bærbar PC 

som skal brukes til en Skype-samtale. Lyden kommer da direkte inn på 

høreapparatene, mens mikrofonen på streameren brukes som mikrofon til 

Skype-samtalen. Kabler til dette formålet følger med streameren. 

 

 

Streamere fra andre høreapparatleverandører kan ha lignende muligheter, men 

det varierer noe mellom de forskjellige fabrikater. For å se de forskjellige 

mulighetene, sjekk i bruksanvisningene. 
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Fasttelefon med kraftig lyd og teleslynge 

Bruken av fasttelefon går stadig nedover, og med det reduseres også utvalget av 

telefoner på markedet som er egnet for hørselshemmede.  

Et positivt unntak er Doro (www.doro.no) som har fasttelefoner og også trådløse 

fasttelefoner med både høy lydstyrke og teleslynge i røret.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Begge de viste Doro telefonene har forsterket lyd og også teleslynge i røret. 

Sjekk på nettsidene til Doro for å se hvilke telefoner som er egnet. De oppgir om 

telefonen har ekstra kraftig lyd og eller teleslynge i røret. 

Fasttelefoner som er godt egnet kan også lånes ut av NAV Hjelpemiddelsentral i 

ditt hjemfylke. Ta kontakt med hørselskontakten i hjemkommunen eller direkte 

med NAV Hjelpemiddelsentral for mer informasjon. 

Annet: Ved bruk av flere fasttelefoner hjemme, så kan det bli overbelastning på 

den analoge linjen. I dag har de fleste en bredbåndlinje inn til huset og en 

adapter som gir analog telefonlinje. Noen av disse adapterne klarer bare 1 

tilkoplet telefon, mens andre 2 eller 3 telefoner. 

Anskaffelse: Doro telefoner leveres av de fleste som leverer elektrisk utstyr, 

men sjekk gjerne på nettsidene til Doro (www.doro.no) for å finne en modell som 

er egnet. 

 

 

 

  

http://www.doro.no/
http://www.doro.no/
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Fasttelefon med ekstra kraftig lyd og teleslynge 

Vi har en del personer med store hørselstap som av forskjellige årsaker ikke 

ønsker eller klarer å nyttiggjøre seg høreapparater. For denne brukergruppen har 

vi telefoner med ekstra kraftig lydstyrke og teleslynge i røret. 

 

Lydia er en telefon med ekstra kraftig lyd, og er godt egnet for de med store 

hørselstap og som ikke bruker høreapparat. Telefonen er også veldig enkel å 

betjene og har tonekontroller for å optimalisere lyden til brukerens hørsel. 

Ved ekstra høy lydstyrke vil telefonen slå automatisk over til talestyring for å 

forhindre at de begynner å pipe i telefonrøret. 

Denne telefonen er ikke i vanlig handel. 

Annet: Ved bruk av flere fasttelefoner hjemme, så kan det bli overbelastning på 

den analoge linjen. Ved bruk av denne telefonen kan det være behov for å kople 

ut evt andre telefoner som er tilkoplet 

Anskaffelse: Denne telefonen er et prisforhandlet hjelpemiddel. Hjelpemiddelnr. 

020341 og leverandør er Vesfold Audio  
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Analog fasttelefon eller systemtelefon 

De fleste som har fasttelefon hjemme i dag, har det via bredbånd eller en 

fiberoptisk linje. For å få en analog linje som passer til fasttelefonen sitter det en 

boks tilkoplet bredbånd/fibernettet som gjør om signalet så det passer til analoge 

telefoner. 

Denne enheten har gjerne 1 eller 2 

utganger for telefon, men for de 

fleste eneboliger er det bare den 

ene tilkoplingen som er i bruk (linje 

1).  

Hvor mange telefoner som kan 

tilkoples til denne analoge utgangen 

kan variere, men vanligvis er det fra 

1 til 3 telefoner som er maksimum. 

Analoge telefoner har en 

standardisert tilkopling slik at vi 

enkelt kan bytte telefon. 

Systemtelefon: Dette er telefoner som ikke tilkoples via en analog linje, men 

koples til en digital linje fra bedriftens eget telefonsystem. Systemtelefoner som 

benyttes i de fleste bedrifter kan derfor ikke byttes ut med vanlige fasttelefoner 

som vi bruker hjemme eller omvendt.  

Systemtelefoner fra de forskjellige leverandørene er også ulike, så i de fleste 

tilfeller må det kun brukes telefoner fra produsenten av telefonsentralen. 

Dette er også tilfelle på flere syke-/aldershjem i landet hvor telefonene er koplet 

via kommunens telefonsystem.  

I de tilfeller hvor vi trenger en telefon med 

teleslynge eller kraftigere lyd, kan vi ikke 

bare skifte ut telefonen. Da bruker vi gjerne 

en telefonforsterker som vi kopler mellom 

telefonen og telefonrøret.  

De fleste høyttalerne som sitter i telefonrøret 

har en viss teleslyngeeffekt, og med litt 

ekstra forsterkning kan det bli nok. I tillegg 

er det fornuftig å bruke en telefonforsterker 

med tonekontroll for å få best mulig tale. Det 

gjør det enklere å oppfatte tale.  

Litt mer om telefonforsterkere på de neste sidene. 
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Fasttelefon for jobb – systemtelefoner og 

telefonforsterker 

En systemtelefon som vist her, kan gjerne ha god lyd, men at den er litt for 

svak. Den kan ikke uten videre skiftes ut med en annen type telefon for den må 

passe til bedriftens telefonsentral. 

Det som da er mulig, er å kople på 

en forsterker mellom telefon og 

telefonrør som forsterker opp 

lyden. 

Tonekontroll: Mange 

telefonforsterkere har også en 

tonekontroll som ofte er vel så 

nyttig som volumkontrollen, ved at 

den kan gi klarere tale ved riktig 

justering. 

Telefonforsterkeren TA-2 (bildet 

nedenfor) koples til telefonen ved å 

kople telefonrøret fra telefonen, og i stedet plugge det inn i telefonforsterkeren. 

Den medfølgende kabelen til telefonforsterkeren koples til telefonen der 

telefonrøret tidligere var.  

Denne løsningen gjør det mulig å få en 

kraftigere lyd i de aller fleste telefoner, og 

for mange telefoner vil også 

teleslyngefunksjonen bli bedret. Dette fordi 

de fleste høyttalere har en viss 

teleslyngeffekt, og den blir bedre med øket 

lydstyrke. 

TA2 har volumkontroll som en stor knapp 

og tonekontroll bak til høyre. Den leveres 

med strømforsyning men kan også brukes 

med batterier. 

Det finnes også andre produkter med tilsvarende funksjon. 

Andre bruksområder: Kan brukes på alle telefoner der telefonrøret kan plugges 

fra 

Anskaffelse: Er et prisforhandlet hjelpemiddel med hj.m.nr. 020210. 

Leverandør er Gewa a.s. 
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Fasttelefon for jobb – systemtelefoner og 

telefonforsterker 

Litt mer om telefonforsterkere. De kan brukes på de fleste fasttelefoner hvis 

telefonrøret er pluggbart. 

Nedenfor bilder og kort omtale av noen, men det finnes langt flere på markedet. 

Sennheiser UI 760 og UI 770 er to nesten identiske telefonforsterkere (øverst 

t.v.) som er helt ok for å få kraftigere lyd i telefonrøret, eller for bruk med 

hodesett. Det spesielle med denne er at den er godt egnet for personer med 

svak stemme ved at mikrofonsignalet kan stilles opp. Telefonforsterkeren Tango 

(øverst t.h.) kan brukes med både telefonrør og hodesett, og kan også tilkoples 

en separat mikrofon for en person som jobber i en skranke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL-51 (nederst t.v.) er en enkel telefonforsterker med volum og tonekontroll for 

bruk med telefonrør (har bare batteridrift). ClearSounds IL95 (nederst t.h.) har 

også volumkontroll og en veldig effektiv tonekontroll 

Anskaffelse: Sennheiser UI 760 og UI 770 er produkter som er i handelen og 

føres av telefon- og kontormaskinleverandører - www.sennheiser.no samt 

Vestfold Audio (www.vestfoldaudio.no) og Oticon a.s. (www.oticon.no). PL 51 

leveres av Gewa a.s. (www.gewa.no). Tango Leveres av Commidt a.s. 

(www.commidt.no) og ClearSounds IL95 leveres av Vestfold Audio a.s. 

(www.vestfoldaudio.no).  

http://www.sennheiser.no/
http://www.vestfoldaudio.no/
http://www.oticon.no/
http://www.gewa.no/
http://www.commidt.no/
http://www.vestfoldaudio.no/
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Fasttelefon for jobb – systemtelefoner - Bluetooth 

Det er ganske vanlig at bedrifter har eget internt telefonsystem – såkalte 

systemtelefoner. Dette betyr at det ikke kan brukes vanlige fasttelefoner i 

bedriften, men kun systemtelefoner fra systemleverandøren. 

 

 

 

Her er vist litt av dataene til Alcatel Lucent IP Touch systemtelefoner. Her ser vi 

at en av modellene (modell 4068) har Bluetooth innebygget. Bluetooth-

funksjonen er bygget inn i telefonrøret og kommuniserer direkte med en 

Bluetooth handsfree for bruk med høreapparater eller en streamerløsning. Med 

en slik telefon blir det enkelt å kople til Bluetooth baserte løsninger med 

teleslynge/halsslynge eller streamerløsninger (se en del av eksemplene på 

foregående sider). 

 

Flere leverandører har tilsvarende Bluetooth-muligheter. 
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Fasttelefon for jobb – systemtelefoner - streamer 

Dette er et forslag fra Oticon koplet til deres streamer. 

Kontortelefoner/systemtelefoner som ikke kan leveres med Bluetooth kan med 

noe tilbehør koples opp for bruk med streamer. 

 

Her er vist en telefonforsterker Sennheiser UI 770 som koples mellom telefon og 

telefonrør (A), og så en kabel (B) direkte til streameren – altså ikke en trådløs 

løsning. Løft av telefonrøret – trykk på AUX-knappen på streameren – lyden 

kommer inn på begge høreapparatene. 

Den neste versjonen er trådløs ved å bruke Oticon Connect Line telefonboks. 

 

I stedet for en kabel direkte til streameren, kan kabelen gå til Oticon`s 

telefonboks som sender trådløst til streameren.  

Oticon telefonboks kommuniserer bare med Oticon streamere og Oticon 

høreapparater. Andre høreapparatleverandører kan ha tilsvarende løsninger. 

Anskaffelse: Ikke et prisforhandlet hjelpemiddel. Leverandør Oticon a.s. Selve 

telefonforsterkeren Sennheiser UI 770 kan leveres av Oticon og flere 

kontormaskin-/telefonforhandlere. Streamerenhetene kan søkes om som tilbehør 

til høreapparatene.  
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PC-basert sentralbord eller Skype-samtaler 

PC-baserte sentralbord blir mer og 

mer vanlig. Vedr lyd så er det 

veldig vanlig at hodesettet tilkoples 

USB-tilkoplingen på PC-en. Normalt 

er USB enhetene Plug-and-play 

kompatible og det er vanligvis en 

enkel sak å bytte fra en type til en 

annen uten å måtte gjøre endringer 

i oppsettet. 

 

 

Bruk helst utstyr fra velrennomerte leverandører av telefonutstyr for å være 

sikret god kompatibilitet. Vi har testet forskjellige USB 

løsninger fra flere leverandører og ikke alle har fungert like 

greit. Her noen eksempler fra Sennheiser: 

1:  Flere hodesett kan leveres med adapterkabel for USB. 

Bl.a. hodesettet CC-550 fra Sennheiser (omtalt 

tidligere)kan leveres med en slik kabel. Her 

adapterkabelen vist til venstre.  

 

2: Skal det koples til andre løsninger 

med standard 3,5 mm stereo-jack, 

kan det brukes et USB lydkort med 

mikrofon og hodetelefontilkopling. 

Bildet viser Sennheiser UUSB 1 

som har separat mikrofon og 

hodesettplugg. 

 

 

En Bluetooth dongle gjør det mulig å bruke trådløse 

Bluetoothløsninger som streamere eller annet, men 

vær obs på at en del streamere tar inn ganske mye 

lyd fra omgivelsene. Her vist Sennheiser BTD 800 

USB. 
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Fasttelefon for jobb – Bluetooth Hub 

For de som ønsker Bluetooth for bruk mot systemtelefoner, men leverandøren 

ikke kan levere telefoner med Bluetooth, så har vi tidligere hatt en Bluetooth Hub 

for dette, men den har gått ut av produksjon. 

En ny modell som vi har testet er ClearSounds QH2. 

Denne består av en ekstern boks med innebygget 

Bluetooth med både volumkontroll og tonekontroll. 

Det følger også med en rørløfter som automatisk 

løfter av røret når en samtale besvares via Bluetooth 

handsfree som f.eks en streamer, Roger Pen el.l. 

Enheten som vist her har både volum og 

tonekontroll. Med den kan telefonen brukes på 

vanlig måte med ekstra forsterkning, men også 

trådløst ved bruk av en Bluetooth-handsfree eller 

halsslyngeløsning. 

 

 

Her et bilde som viser en telefon med påmontert rørløfter og koplet til 

Clearsounds-enheten. 

Anskaffelse: Ikke et prisforhandlet hjelpemiddel. Leverandør er Vestfold Audio 

a.s. (www.vestfoldaudio.no). 

  

http://www.vestfoldaudio.no/
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Fasttelefon for jobb – systemtelefoner - teleslynge 

Der det er systemtelefoner som ikke fungerer godt nok med teleslynge, er det 

mulig å kople til en teleslyngeforsterker til telefonen.  

GNResound a.s. har et sett som består av en signalsplitter, en liten 

teleslyngeforsterker (begge vist innenfor rød firkant) til å kople til alle typer 

telefoner som har pluggbart telefonrør.  

Dette koples det til et skriveunderlag med innebygget teleslynge eller en 

slyngepute som kan monteres på undersiden av bordet. Det meste av kabler 

gjemmes bak bordet, men teleslyngeforsterkeren, foran i det røde feltet) bør 

være tilgjengelig for styrkeregulering. 

 

Med en slik løsning kan en høreapparatbruker ha ett eller begge høreapparatene 

i T eller MT stilling, bruke telefonrøret som vanlig, men lyden kommer egentlig 

fra teleslyngen på eller under bordplaten.  

Fordelen her er at det er ingen ting som skal koples til verken fysisk eller med å 

parre opp utstyr. Det er kun å aktivisere teleslyngen. 

Leverandør: GNResound a.s. Kommer som et sett med betegnelsen TB-2, og er 

prisforhandlet med hj.m.nr. 189233. Skriveunderlag med teleslynge eller 

slyngepute til å ha under bordet må bestilles separat fra samme leverandør. 
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Bedre lyd fra videokonferanse-utstyr 

Det er mange bedrifter som benytter videokonferanseutstyr. Dette kan være en 

utfordring for mange høreapparatbrukere fordi de aller fleste som snakker sitter 

et stykke unna mikrofonen, noe som gir tale med mye romklang. Selv om 

utgangspunktet derfor ikke er optimalt, er det hørselstekniske hjelpemidler som 

kan bidra positivt. 

Det finnes en rekke samtaleløsninger som har en lydinngang som kan brukes til 

alle typer lydkilder som TV og hodetelefontilkoplinger. Ved å kople lydutgangen 

fra TV-en på videokonferanseutstyret og inn på samtaleløsningen vil dette gi 

vesentlig bedre lyd. 

Bildet nedenfor viser en samtaleløsning med Roger Pen evt. Roger ClipOnMic som 

begge leveres med en kombinert lade og tilkoplingsstativ som har en lydinngang. 

Ved å kople strømadapteret og lydkabel fra TV-en og inn på ladestativet, bruke 

Roger mottakeren på vanlig måte, er det bare å plugge inn Roger Pen eller 

ClipOnMic for å få lyden direkte til høreapparatene. Roger Pen med Roger 

mottaker er en mye brukt samtaleløsning for møter og annet.   

 

 

 

 

 

 

På bildet nedenfor ses baksiden av ladestativet med strømtilkopling og 

lydinngang. 

Det å kople lyden fra videokonferanseutstyret bør gjøres 

av en person som er kjent med dette.  

Når videokonferansen starter, sett Roger Pen eller 

ClipOnMic i stativet og den begynner automatisk å sende 

til brukerens Roger mottaker. 

 

 

For mer informasjon om Roger Pen eller ClipOnMic, ta kontakt med NAV 

Hjelpemiddelsentral i ditt hjemfylke.  




