
Nu kan du testa hörseln i mobilen
med gratisapp från HRF
Nu kan du testa hörseln i din mobil. I dag, måndag, släpper Hörselskadades
Riksförbund (HRF) appen ”Hörseltestaren”, som är gratis att ladda ner.
– Ett enkelt hörseltest gör det lättare att undvika hälsorisker, säger Jan-Peter
Strömgren, HRFs förbundsordförande.

Nedsatt hörsel är ett av våra största och snabbast växande folkhälsoproblem. I dag
har ungefär 1,4 miljoner svenskar har svårigheter att höra. Cirka 800 000 av dem
är i yrkesverksam ålder. Men det finns också ett stort mörkertal, som inte själva
har insett att de har en hörselnedsättning.

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för
iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på
hörselnedsättning. Hörseltestet, som är utvecklat av Forskningsinstitutet
Hörselbron och vetenskapligt beprövat, mäter förmågan att uppfatta tal i brus.

– Ofta märker vi inte själva när vi börjar höra dåligt, eftersom hörselnedsättningen
kommer smygande, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande.
– Det som märks först är istället svår huvudvärk, extrem trötthet, förstärkt
tinnitus och andra stressymptom – och förstås en hel del missförstånd...

Om hörseltestet visar att det finns tecken på nedsatt hörsel är det dags att uppsöka
en vårdmottagning för en hörselundersökning. Appen är dessutom länkad till
HRFs informationstjänst Hörsellinjen, som kan ge personlig rådgivning.

HRF har sedan tidigare hörseltest på webben och i telefon. Länkar till appen
”Hörseltestaren”, HRFs övriga hörseltest och mer information finns på
www.horseltest.se

För mer information:
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel: 070-536 22 43
e-post: ingvild.falkenhaug@hrf.se

Just nu pågår HÖRSELVECKAN i hela landet på temat ”Dags för ett hörseltest?”.
Läs om vad som händer på ett 90-tal olika orter: www.hrf.se/horselveckan2012
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