
Lydøvelse for å gjøre hørselssystemet mindre sensitivt mot lyder 
 
Når man har misofoni opplever man ofte ubehag ved ytre lyder, avhengig 
av hvilke triggerlyder man har. Hørselssystemet som er mer enn ørene 
våre, opplever en del ubehag ved lyder når en har misofoni. 
Dette er en øvelse som handler om å gi hørselssystemet gode lyder å 
jobbe med, vi skal jobbe med hørselssystemet slik at det lærer at lyd er 
bra. 
Derfor skal du i denne øvelsen velge ut noe du skal lytte til og som er 
noe du liker. Det kan være musikk, lydbok, podcast eller et tv program 
som du liker veldig godt. 
Hvis du feks velger musikk, skal du lytte aktivt til musikken i 15-30 
minutter. Det at du lytter aktivt 
betyr at du skal kun lytte. Du skal ikke spille data og lytte til musikk 
samtidig, rydde rommet og 
lytte til musikk samtidig. Du skal kun sitte og lytte til det du velger å lytte 
til. 
Aller helst skal du ha lyden ut i fritt felt fra høyttalere, helst ikke 
hodetelefoner. 
Jeg pleier å si at når vi skal trene opp hørselssystemet til å like lyd, må vi 
tenke som om vi skal 
trene til å løpe Marathon. Hvis vi hadde bestemt oss for at vi skulle 
springe Marathon om 6 
måneder, må vi starte å trene. Vi må aller først knytte på oss 
joggeskoene og gå oss en tur. 
Etterhvert må vi øke på og vi klarer å løpe lengre og hurtigere etterhvert. 
Det er det samme når vi 
skal trene opp hørselssystemet til å håndtere lyder bedre. Det tar tid og 
krever egeninnsats. 
 
Øvelsen foregår slik. 
Du skal prøve å få gjort øvelsen en eller to ganger hver dag. 
 
UKE 1: 
 
Du skal velge det du vil lytte til denne dagen og stille inn lydvolumet slik 
at det er 
behagelig å lytte til. Dette lydvolumet kan variere fra dag til dag, noen 
dager ønsker 
vi å ha det høyere enn andre dager hvor vi vil ha et lavere lydvolum. Det 
som er 
viktig er at lydvolumet på det du hører på er på et behagelig nivå. 
Når du har funnet dette, skal du lytte i 15 - 30 minutter. 



UKE 2: 
 
Du skal gjøre som første avsnitt i uke 1. 
Du skal velge det du vil lytte til denne dagen og stille inn lydvolumet slik 
at det er 
behagelig å lytte til. Dette lydvolumet kan variere fra dag til dag, noen 
dager ønsker 

vi å ha det høyere enn andre dager hvor vi vil ha et lavere lydvolum. Det som 
er 
viktig er at lydvolumet på det du hører på er på et behagelig nivå. 
Når du har funnet dette lydvolumet, skal du øke volumet med et nivå. Akkurat 
slik 
at du merker at det skjedde en økning i volumet. Deretter lytt aktivt i 15 - 30 
minutter. 
 
UKE 3: 
 
Du skal gjøre som første avsnitt i uke 1. 
Du skal velge det du vil lytte til denne dagen og stille inn lydvolumet slik at det 
er 
behagelig å lytte til. Dette lydvolumet kan variere fra dag til dag, noen dager 
ønsker 
vi å ha det høyere enn andre dager hvor vi vil ha et lavere lydvolum. Det som 
er 
viktig er at lydvolumet på det du hører på er på et behagelig nivå. 
Når du har funnet dette lydvolumet som du opplever som mest behagelig 
denne 
dagen skal du øke volumet med to nivå. Du skal merke at det skjer en økning i 
volumet to ganger. Deretter lytt aktivt i 15-30 minutter. 
Når du har gjennomført UKE 3 skal du tilbake igjen på UKE 1, starte på nytt. 
Slik skal du holde på fremover. 
 
HUSK. 
Vi jobber med å gjøre hørselssystemet ditt mindre sensitivt mot lyd. Hørselssystemet ditt skal 
lære å tåle lyd bedre. Du husker kanskje fra når jeg var der at underbevisste deler av hjernen 
din, firfisle-hjernen og vakthunden, tror lyd er farlig og dermed skaper mye ubehag i kroppen 
din. De må få litt positiv opplevelse med lyd, de må lære at lyd er bra og kan skape gode 
følelser i kroppen vår. 
Dette er en øvelse som tar tid og som du skal holde på med en stund. 
Er det noe du lurer på eller som du vil spørre meg om, må du bare ringe, sende tekstmelding 
eller e-post. 


