
 

 

 
 

Støjbetinget høreskade

Definition og 
diagnostiske kriterier  

En høreskade er en blivende forringelse af høreevnen i forhold til det 
normale. En arbejdsbetinget høreskade, er en hørenedsættelse der er opstået 
pga. pludselig kraftig lyd, eller som følge af langvarig lydpåvirkning over et 
vist niveau. En arbejdsbetinget hørenedskade er udsættelse for 
høreskadende støj i arbejdsmiljøet og kaldes oftest DLA (Degeneratio 
Labyrinthi Acoustici) professionalis for vedvarende støj, og DLA 
(traumatica acoustici) professionalis ved skud eller eksplosioner. 
 
Diagnosen stilles på baggrund af en toneaudiometri, hvor der ses et 
patognomonisk dip i 4-6 kHz området. Skaderne efter et akut akustisk 
traume og efter årelang udsættelse for kontinuerlig støj er forskellige. De 
akutte støjtraumer giver typisk stejlere og smallere støjdip.  
 
Kurverne efter et akut akustisk traume og en kronisk støjskade er ofte 
forskellige.  
 
Høretab i frekvensområdet 0,125-2 kHz tyder på anden årsag til 
hørenedsættelsen.  
 
Ved meget lang tids støjpåvirkning vil såvel de højfrekvente værdier og i 
mindre grad de lavfrekvente have en tendens til at gå lidt ned, og kurven vil 
således få en ensidig hældning mod diskanten begyndende ved 2.000 - 
3.000 Hz, sådan at det som det ses på kurven i figuren bliver en mindre stejl 
kurve hos de længst eksponerede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidens/prævalens Samlet set er antallet af mennesker med hørenedsættelse der bruger 
høreapparat ca. 300.000 i DK, men det af meget forskellig sværhedsgrad. 
Hvor stor en del af disse der skyldes arbejdsbetinget støj er ikke kendt. Der 
anmeldes ca. 1500 tilfælde af arbejdsbetinget høretab til 



 

 

arbejdsskadestyrelsen. Dette antal er steget til 2500 i 2011 (12 % af alle 
anmeldelser) svarende til antallet af anmeldelser i 1980erne.  
Anerkendelseshyppigheden er høj, næstet 54 %. I Arbejdsmiljøinstituttets 
arbejdsmiljø kohorde, angiver et stigende antal at være generet af støj. 1990 
(25 %) 2005 (30 %), 2012 (42 %). Dog er der kun 17 % der rapporterer om 
at de har været udsat for meget høj støj. Det drejer sig om ansatte i bygge- 
anlægsindustri, men også pædagoger og pædagogmedhjælpere rapporterer 
om høj støj.  I en undersøgelse fra AMK, Århus er det stadig ansatte i jern- 
og metal, træ- og bygge- anlægsindustri, der har højeste risiko for at udvikle 
støjbetinget høreskade. 

Arbejdsrelateret 
ætiologi 

En arbejdsbetinget/støjbetinget hørelidelse kan opstå når der på 
arbejdspladser opstår lydniveauer der overstiger 80 dB(A). Sværhedsgraden 
er afhængig af lydstyrken og eksponeringstiden.    
Skaden kan også opstå ved en arbejdsulykke med pludselige lydniveauer på 
120db eller derover. Smertetærsklen er i hørbart frekvensområde 140db, 
mens den er højere for lavfrekvent støj.     

Anden ætiologi Privat eksponering for støj: 
 
Støjtraumer fra fyrværkeri 

Skydning med gevær eller andet støjende våben 
Jagt 
Konkurrenceskydning 

Arbejde, opvækst i landbrug i barn/ungdommen 
Mejetærskere 
Traktorer 
Grutning af korn 
Fodring af grise 

Musik  
Aktiv musikudøvelse med kraftige lyde 

Rockmusik 
Hornmusik 

Hjemmeværn 
 
Mange af disse støjeksponeringer huskes ikke med mindre man konkret 
minder patienten om muligheden for eksponering..  
Tidligere øresygdomme, kronisk otit, kranietraumer og meningitis, kan også 
være årsager til hørenedsættelse. 
 

Individuel sårbarhed Der er forskellig følsomhed overfor støj. Ca. 10 % af befolkningen er 
særligt følsomme, mens ca. 7 % er særlig resistente overfor støj. Der findes 
ingen metoder til at identificere de 10 % af befolkningen der er særlig 
følsom, udover meget tætte audiologiske undersøgelser. 

 
Udredning og 
rådgivning 

 
 

 
Eksponerings art og 
omfang 

 
Kendte støjbelastede industrier har traditionelt været jern- og metalindustri, 
spinderier, og træindustrivirksomheder. En ny kortlægning (se figur), har 
dog gjort op med denne opfattelse. Specielt bygge- anlægsindustrien er et 



 

 

støjbelastet område, hvor man ikke tidligere har gjort ret meget ud af 
forebyggelse. Derud over udgør støjbelastningen i daginstitutioner for børn 
et stigende støjproblem.  

 
Støjbetinget hørenedsættelse optræder som følge af lydbølgers direkte 
påvirkning af høreorganet og kan indtræffe efter udsættelse af 
støjbelastninger over 75-80 dB(A) som gennemsnit over en 8 timers 
arbejdsdag. 
 
Graden af høretab stiger med eksponering for stigende lydniveau og 
stigende eksponeringsvarighed. Figuren nedenfor beskriver udviklingen i 
hørelsen (her vist som den mediane høretærskel ved 4 kHz) med stigende 
eksponeringsvarighed for støj ved 85, 90, 95 og 100 dB i en befolkning. Der 
er korrigeret for alder.  



 

 

Ud fra befolkningsundersøgelser vil der efter 10 års eksponering ved 90 dB 
være 11 % der har udviklet en støjskade.  
Ændringen i høretærskel aftager med stigende eksponeringsvarighed, og 
støj påvirker primært høretærskelen i løbet af de første 10 års eksponering. 
Den fortsatte stigning i høretærskelen herefter kan næsten udelukkende 
tilskrives en alderseffekt.  
Lavfrekvent støj (<200 Hz) kan påvirke hørelse ved de samme lydniveauer, 
som støj i hørbart område.  

 
Helbred 

 
Symptomer og kliniske fund 
Tiltagende vanskeligheder ved at skelne, hvad der bliver sagt ved samtale i 
støjende omgivelser. Dernæst får man problemer med at høre telefoner, 
dørklokker etc. Problemer med at følge med i en samtale i store grupper. 
Senere i forløbet decideret tunghørhed, hvor man også har problemer ved 
samtale på tomandshånd, samt problemer med at høre radio og TV. Hos 
mange er der ledsagende tinnitus i de tidlige faser af en hørenedsættelse. 
Efter eksplosioner og kraftig impulsstøj, kan der ses umiddelbar 
hørenedsættelse, der til en vis grad kan være reversibel.  
 
Der er ingen undersøgelser der dokumenterer at tinnitus alene kan opstå 
som følge af støjeksponering. 



 

 

 
Det diskuteres stadigvæk om støj over grænserværdierne kan give 
anledning til udvikling af hjertekarsygdomme efter mange års eksponering. 
Grundige litteraturreviews har indtil videre afvist disse hypoteser. 
 
Visse former for støj kan derimod påvirke arbejds præstationen negativt - 
arbejdsopgavens karakter er afgørende for det tolerable støjniveau. Støjens 
fysiske karakteristika (fx  frekvenssammensætning, informationsindhold og 
variation), forhold i omgivelserne (fx forudsigelighed, kontrollerbarhed, 
mening og arbejdsopgavens kompleksitet) samt individet selv (fx individuel 
følsomhed og sindsstemning) har vist sig at have betydning for dette.  
 
Udredningsprogram og diagnose 
For at stille diagnosen støjbetinget høreskade, er det en forudsætning at man 
har været eksponeret for støjniveauer over 75-80dB, eller har været udsat 
for et støjtraume (>120 db) forud for hørenedsættelsen.  
Normalt foretages i arbejdsmedicinsk regi alene en ekponseringsudredning 
og symptom kortlægning. Audiometri, taleaudiumetri og vurdering af 
taleopfattelsen foretages af en øre-næse-hals læge.  
 
Andre helbredseffekter /gener af støj  
Støj kan virke distraherende og dermed påvirke trivslen på arbejdspladsen, 
specielt hvis støjen er alternerende. Det kan medføre anspændthed og 
nedsat koncentrationsevne og de deraf medfølgende ricisi i forhold til 
sikkerhed og arbejdsulykker. Specielt indenfor børnepasningsområdet 
(børnehaver, fritidshjem) er der fokus på problemerne. Støjniveauet her 
afhænger af bygningsindretning og den pædagogiske metode, men kan nå 
helt på 70-80 dB. 
 

 
Diagnosekoder 

 
DH83.3 Degeneratio labyrinti acustici proffesionalis (støjbetinget 
høreskade)  
 

 
Prognose og 
prognostiske faktorer 

 
Støjbetinget hørenedsættelse er irreversibel, men kan kompenseres med 
høreapparat. Hørenedsættelsen bliver accelereret af det almindelige 
aldersbetingede høretab, så mange med støjbetinget høreskader først bliver 
generende, senere i livet.  
 

 
Rådgivning 

 
Fortsat støjudsættelse vil forårsage forværring i høreskaden. Derfor skal der 
iværksættes forebyggende handlinger i form af støjreduktion eller 
anvendelse af effektive høreværn. Støjskaden kan ikke bedres, med mindre 
der er tale om følgevirkninger efter et akustisk traume. 
Kun få får anerkendt en høreskade med varige men, som følge af en 
erhvervsmæssig støjudsættelse (ca 500 pr år) Dette betyder ikke at der kun 
er 500 personer med støjbetinget høretærskelnedsættelse, men høreskader 
anerkendes kun hvis der er en funktionsnedsættelse, se nedenfor.  
 



 

 

Forebyggelse 
Der er gjort meget for at forebygge støjeksponering ved tekniske 
foranstaltninger, men der er stadig mange der er i højrisikogruppe som 
ovenfor nævnt. Indenfor de kendte industrier med høj støjniveau har man 
meget fokus på det, så der her ofte bruges personlige værnemidler i form af 
høreværn. Derimod gøres der mindre i de ikke så kendte industrier som 
bygge-anlægsområdet, hvor der forekommer lige så høje støjniveauer som i 
de traditionelle støjbelastende industrier.  
I industrier med høje støjniveauer, der kan skyldes menneskelig adfærd er 
der udviklet alarmer, der advarer medarbejderne, når støjniveauet bliver for 
højt. Tidligere blev der udført en del usystematisk screening af 
medarbejdere i den støjforurenende industri, men uden at der er lavet 
opgørelser over en egentlig effekt.  
 
En screening kan være værdifuldt i forhold til at udpege de specielle 
følsomme, der ofte vil vise tegn på støjskade efter få års arbejde i 
støjforurenende industrier. 

 
Administrative 
forhold 

 

 
Anerkendelseskriterier 

 
Som udgangspunkt er det den faktiske kommunikationsevne (»generende 
tunghørhedsgrad«), altså gener af et omfang, som kan betegnes som »varigt 
men«  
Tærsklen ved ren støjskade ved 2.000 Hz skal som hovedregel være 25-(30) 
dB eller derover, og ved 3.000 Hz som hovedregel være 40-(50) dB eller 
derover. Er tilskadekomne ældre end 65 år, anvendes den gennemsnitlige 
aldershørekurve, der kan indtegnes på audiogrammet, og man kan på den 
måde konstatere afvigelser fra »normalkurven«. Tilskadekomnes 
oplysninger sammenholdt med taleopfattelsesprøver (DL/D-målinger), 
ligger til grund for vurderingen af hvor væsentlig høretabet er. Hvis 
skelnetabet (DL) uden høreapparat ved ren støjskade er 25 procent i støj 
eller derover, er det sandsynligt, at tilskadekomnes høretab er så væsentligt, 
at høretabet som udgangspunkt opfylder betingelserne for anerkendelse, 
idet man da begynder at tabe meningen i sætningerne (fejlopfatter). Ved DL 
over 40 procent er tilskadekomnes høretab så væsentligt, at der ved ren 
støjskade altid vil være tale om anerkendelse. 
Ca 1/3 af de anmeldte hørenedsættelser anerkendes. 
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