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Svensk  Hörsels styrelse
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ordförande
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Oticon,  

vice ordförande

Eva Lilja Nilsson, 
Widex,  
ledamot 

Svensk Hörsel har 
utökat sin styrelse. Det 
har gjorts för att stärka 
arbetet kring nyckelfrå-
gorna; Lika hörselvård 
för alla – tillgång till bästa 
möjliga hjälp.

Ivar Thomsen,  
Sivantos A/S,  
suppleant

Solveig Stenmark,  
Cochlear Nordic, 

ledamot 

Anki Wiederkehr ,  
Phonak,  
ledamot 

Så lyder rubriken på ett 
nyligen publicerat doku  ment 
från EHIMA, The European 
Hearing Instru ment 

Manufacturers Association, där de 
sammanställer och redovisar data 
in samlad från flera europeiska länder 
genom EuroTrak.

EuroTrak initierades av EHIMA i 2009 
och bygger på data som samlas in med 
hjälp av en webbenkät där fokus ligger på 
hörselstatus och hörapparat användande. 
Hittills har data från över 132 000 del-
tagare samlats in och en käten skickas ut 
vart tredje år för att kunna följa trender 
över tid.

Resultatet som presenteras nu efter 
tre genomförda enkäter (2009, 2012 
och 2015, baserat på data från Tyskland, 
Frankrike och Storbritannien) pekar 
bland annat på att uppfattningen om 

Hörapparater  
förbättrar hörseln 
– och MYCKET mer

hörapparater har förbättrats; färre upple-
ver det genant att bära hörapparat och att 
designen har förbättrats. Likaså ser man en 
statistisk signifikant förbättring när det gäller 
produktegenskaper hos hörapparaterna där 
fler är nöjda med ljudkvalitén, signalbehand-
lingen och hur de presterar idag jämfört med 
för 6 år sedan. 

Hälsorelaterade frågor som berörs är upp-
levelsen av fysisk och mental stress, sömn, 
demens, högt blodtryck och diabetes typ 2. 
Samtliga av dessa faktorer påverkas av en 
hörselnedsättning och ur resultatet kan man 
läsa att personer med hörapparat upplever 
mindre stress, sover bättre och har bättre 
minne. På arbetsmarknaden tjänar en person 
med hörselnedsättning och hörapparater 
ofta mer i lön än en hörselskadad person 
utan hörapparater och majoriteten av hörap-
paratanvändarna uppger att deras hörappa-
rater förbättrar deras livskvalitet. 

FREKVENS  Användning av trådlösa mikro-
foner och hörseltekniska hjälp-

medel kräver i vissa fall tillstånd av Post- och 
Telestyrelsen (PTS). Nu har PTS fattat beslut 
om tilldelning av radiofrekvenser för trådlösa 
mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel. 

Från och med januari 2017 får trådlösa 
mikrofoner/hörseltekniska hjälpmedel mindre 
frekvensutrymme att använda i TV-bandet.

Observera att man nu även kan använda 
frekvensbandet 1785-1805 MHz för trådlös 
ljudöverföring samt att frekvensbandet 694-790 
MHz från och med 2017-01-01 inte längre får 
användas. 

Uppmana dina kunder/patienter/brukare  
att se över sin utrustning i god tid!

Läs mer  på www.pts.se  
(https://www.pts.se/sv/Bransch/ 
Radio/Radiotillstand/Anvandning-av- 
tradlosa-mikrofoner/)

Post- och Tele-
styrelsen informerar

För att ta del av hela dokumentet 
och resultatet, besök:  

www.ehima.com/documents/  
Dokument: Trends EuroTrak  

2009-2015 & MT9 (USA)
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Ansvarig utgivare: 
Svensk Hörsel  
www.svenskhorsel.se 

Form & layout:  
The Factory of Design
Mail: horselnytt@
svenskhorsel.se

Hemsida:  
www.svenskhorsel.se
Telefon: 
08-508 938 60

Postadress:  
Svensk Hörsel,  
Box 22307,  
104 22 Stockholm 

Besöksadress:  
Näringspunkten, Klara 
Norra Kyrkogata 31

Hörselnytt utges av  
Föreningen Svensk Hörsel – Leverantörsförening

Tipsa  
Hörselnytt!

Redaktionen tar  

gärna emot tips.  

Maila till horselnytt@ 

svenskhorsel.se

Hört eller inte hört i Almedalen
Slingpatrullen från Unga Hörsel-
skadade fanns på plats för att även 
i år kontrollera hur tillgängliga olika 
evenemang var för hörselskadade. 

I år var det fler arrangemang som hade tele-
slinga, men fortfarande finns en stor okunskap 
kring vad det innebär att ha nedsatt hörsel och 
vad som krävs för att öka tillgängligheten för 
dessa personer.

Till exempel måste arrangören säkerställa 
att slingan fungerar och informera i program-

met om att det finns. Många gånger var det 
enkla saker som fallerade, t ex att kontakten 
inte var i eller att volymen var för låg. 

I år var det inte så mycket fokus på hörsel, 
men däremot funktionsnedsättningar generellt 
och framförallt neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar (npf) som koncentrationssvårigheter, 
dyslexi mm. Hörselnedsättning är ett dolt 
handikapp som tillsammans med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar behöver tas på 

allvar. Det är viktigt att alla barn tidigt får det 
stöd och de hjälpmedel de behöver och har 
rätt till så att de ges samma förutsättningar 
att utvecklas och få ett rikt och meningsfullt 
liv som vuxna.  Många gånger har föräldrarna 
flera olika kontakter kring barnet men inte 
någon som tar ett samlat, långsiktigt grepp 
över barnets situation och behov. Detta är en 
debatt som fortsätter på olika plan även efter 
Almedalsveckan. 

– hur tillgängligt var det egentligen?

TEKNIK  Tidigt i mobiltelefonens historia 
förutspåddes att det mesta kom-

mer kunna styras med telefonen i framtiden. 
Du kan med hjälp av en app idag starta din bil 
och övervaka ditt hem… men hur är det med 
hörapparater? 

Jo, de flesta leverantörer har idag någon 
variant av app (applikation) som från en 
smartenhet kan interagera med hörapparater. 
Gemensamt för dessa lösningar är en möjlighet 
till programbyten och inställning av volym, 
ibland kan också begränsad åtkomst till bas och 
diskant finnas. Ett par leverantörer använder 
sig av smartenhetens GPS och kan med så 
kallad ”geotaggning” automatiskt aktivera in-

ställningar som brukaren sparat i smartenheten 
på en viss geografisk plats. Andra möjligheter 
vi ser är betygsättning av hörapparatens funk-
tionalitet i olika situationer där data om betyg, 
kommentar och använt program skickas direkt 
till ”molnet”, som sedan enkelt kan läsas av i 
anpassningsprogrammet för en evidensdriven 
anpassning. 

Appar öppnar en helt ny värld av innovation 
som inte är begränsad till hörapparaten. En 
app är inte bara till nytta för användaren utan 
kan också ha en avstigmatiserande effekt då 
hörsellösningar tar steget in på de universella 
plattformarna, och än så länge är de (vad vi 
vet) helt gratis!  

What’s app?

FO
TO

: R
EG

IO
N

 G
O

T
LA

N
D

mailto:horselnytt@svenskhorsel.se
mailto:horselnytt@svenskhorsel.se

