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Lovpligtig

HØREUNDERSØGELSE
Personer, der udsættes for støj enten i fritiden eller på arbejdet, har en
naturligt højere risiko for kronisk hørenedsættelse eller støjskader.
Det kan besværliggøre sociale aktiviteter og dagligdagens gøremål
og dermed medføre lavere livskvalitet. Men en hørenedsættelse
kan i nogle tilfælde også have negativ indflydelse på muligheden for
at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og derfor skal
medarbejdere, der i arbejdet eksponeres for støj over 80 dB eller
spidsbelastninger over 135 dB, tilbydes en høreundersøgelse. Er
støjeksponeringen over 85 dB, eller spidsbelastningen over 137 dB,
skal medarbejderen tilbydes en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse.
Ved en høreundersøgelse får medarbejderen udarbejdet et
audiogram over sin hørelse. Hørelsen testes fra 20 dB på begge ører,
og audiogrammet viser, om der er sket en hørenedsættelse og/eller
støjskade. Undersøgelsen foretages af en sundhedskonsulent under
arbejdsmedicinsk læges ansvar og supervision, jf. gældende lovgivning.
1. Inden undersøgelsen besvarer medarbejderen et spørgeskema om
hørerelaterede helbredsoplysninger
2. Til undersøgelsen screener vi medarbejderens hørelse (audiometri),
og hvis der er behov for det, kigger vi i øregangene (otoskopi). Ved
en arbejdsmedicinsk høreundersøgelse foretages otoskopi.
3. Selve undersøgelsen varer 15 minutter, og medarbejderen bliver
straks informeret om resultaterne, der danner baggrund for råd og
vejledning til fremtidig forebyggelse

Kend virksomhedens opmærksomhedspunkter

Hvis vi kan se tegn på en arbejdsrelateret støjskade, anbefaler vi medarbejderen at få foretaget en lægelig vurdering af audiogrammet. Det
står virksomheden frit for, om medarbejderen selv skal tage ansvar for
at etablere et eventuelt videre forløb med en ØNH-læge, eller om vi
skal stille vores tilknyttede arbejdsmedicinske læge til rådighed mod et
tillæg. I begge tilfælde vurderer lægen, om der er belæg for at anmelde
støjskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Virksomheden får altid en kort samlet tilbagemelding på
medarbejdernes hørelse samt eventuelle opmærksomhedspunkter.
Gennemfører flere end 20 personer en undersøgelse, er det desuden
muligt at få udarbejdet en udvidet rapport, der giver større indsigt i
medarbejdernes hørelse, brug af værnemidler og lignende.

VIL DU VIDE MERE?
Høreundersøgelser
er lovpligtige i alle
virksomheder, hvor støjeksponeringen ligger over
80 dB eller fra 135 dB over
spidsbelastninger.

Obs!

Opnå større sammenhæng i
din forebyggende støjindsats:
Kontakt os for at høre
mere om akustik, støj og
støjkortlægninger.

Abonnenter får rabat

Er du abonnent hos BST Nord
eller Arbejdsmiljøcentret
Human House, får du
6 procent rabat ved
over 50 gennemførte
arbejdsmedicinske høreundersøgelser.

Kontakt os

Vil du høre mere om vores
kompetencer? Besøg
humanhouse.com, eller
kontakt os på
sundhed@humanhouse.com.
Rikke Boisen | 9340 2200
ribo@humanhouse.com
Julie Nielsen | 9330 2727
jun@humanhouse.com
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