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Cochleaimplantat är en fantastisk uppfinning som 
ger barn möjlighet att utveckla ett talspråk och 
vuxna möjlighet att återerövra ljudvärlden.

Även om nya generationer ljud-
processorer inte kommer med 
samma snabba intervall som 
hörapparater så har det skett en 

fantastisk teknikutveckling de senaste åren. 
Numera kan även CI-opererade få vatten-
tåliga och mindre ljudprocessorer, tillgång till 
trådlösa tillbehör men framför allt en bättre 
ljudkvalitet. 
Det kan innebära att man kan lära sig 
simma, vara med på vattengymnastiken, Inte 
få skavsår bakom örat. Eller att kunna ringa 
utan att ha högtalarefunktionen på eller 
vara beroende av en sladd som trasslar. Men 
framför allt handlar det om att kunna höra 
den man talar med optimalt i alla typer av 
lyssningssituationer, lugna miljöer eller med 
bakgrundsbuller.

Tyvärr har inte landstingets budgetar hängt 
med och vi ser nu skrämmande rapporter 

på hur illa situationen är i vissa landsting. I 
Barnplantornas Nyhetsbrev (26 augusti 2015) 
kan vi läsa att CI-patienter med nuvarande 
budget lär får vänta minst 15 år på en ny 
ljudprocessor. 

I Skåne har några föräldrar skrivit öppet 
brev till politikerna: ”Våra barn som tillhör 
Region Skåne, får använda sina processorer i 
ungefär tio år innan de uppgraderas till en ny 
modern processor. Har de otur får de vänta 
ännu längre”, kan vi läsa i den*. 

Enligt överläkare Radi Jönsson på Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset skulle det kosta 
landstinget 100 kronor per månad och barn 
att ge barnen nya ljudprocessorer var 5:e år. 
Det är väl även både våra barn och vuxna 
CI-användare värda?! 

*) www. kristianstadsbladet.se/debatt/oppet- 
brev-till-alla-politiker-i-region-skane.
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I oktober hölls en endagskonferens i London 
där hörselvård och framför allt konsekvenser 
av en obehandlad hörselnedsättning stod i 
fokus. Konferensen var den tredje som genom-
förts och organisatör är The Ear Foundation i 
samarbete med akademin och industrin. 

Konferensen samlade ledande namn från 
audiologin, industrin, brukarorganisationer och 
politiken som alla har en gemensam passion: 
att öka medvetenheten om konsekvenserna 
av hörselnedsättning samt arbeta för att införa 
hörselscreening för vuxna.

Under dagen presenterades den tredje rap-
porten som tagits fram: ”Bending the spend”.

– I föregående rapport tittade vi på kostna-
derna kopplade till att INTE ge hörapparater 
och cochleaimplantat till de som behöver det.  
I rapporten ”Bending the Spend: Expanding  
access to hearing technology to improve 
health, wellbeing and save public money” 
vässar vi argumenten, säger Sue Archbold, 
ordförande i The Ear Foundation.

– Vi visar hur man genom att ha introducerat 
nya hörselteknologier – som cochleaimplantat 
och moderna digitala hörapparater – i början på 
90-talet och in i detta århundrade signifikant har 
reducerat kostnader kopplade till hörselnedsätt-
ning. När vi tittar på de kostnadsbesparingar de 
inneburit har modern hörselteknologi mer eller 
mindre bekostat sig själv.

Det här innebär att genom att ge adekvat 
behandling till varje patient, kan man kraftigt 
minska samhällets utgifter som indirekt härrör 
till hörselnedsättning, utan att det offentliga ska 
lägga mera pengar på hörselvård. 

– Att exempelvis ge en person som behöver 
cochleaimplantat tillgång till detta i rätt tid spa-
rar samhället stora summor i kostnader som 
annars skulle belastat det allmännas budget 
i kostnader för sjukskrivningar och liknande, 
avslutar Sue Archbold. 

Är du intresserad av att läsa mera så kan 
samtliga rapporter laddas ned här:
www.earfoundation.org.uk/news/articles/493
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Använda samhällets 
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Hörapparater minskar risken för 
reducerade kognitiva förmågor

Hörselnedsättning accelererar en försämring 
av kognitiva förmågor hos äldre vuxna, men 
användandet av hörapparater möter denna 
acceleration. En ny vetenskaplig långtidsstudie 
visar att de som använder hörapparater har 
ungefär samma kognitiva nivå som de som inte 
har en hörselnedsättning.

Självrapporterad hörselnedsättning asso-
cieras med ökad nedsatt kognitiv förmåga hos 
äldre vuxna enligt en omfattande 25 år lång 
fransk studie. Studien dokumenterar också att 
användandet av hörapparater nästan utesluter 
denna nedsättning av den kognitiva förmågan.

Studien dokumenterar att självrapporterad 
hörselnedsättning är oberoende associerat 
med ökat kognitivt bortfall hos äldre vuxna. 
Emellertid visar sig den motsatta statistiska 
trenden hos deltagare som använde hörap-
parater. Kognitivt bortfall hos de i studien 
som använde hörapparater var inte signifikant 
annorlunda från kontrollgruppen (de som 
rapporterade ingen hörselnedsättning). Äldre 
hörapparatanvändare hade liknande omfång av 
kognitivt bortfall som de utan hörselnedsätt-
ning.

Studien dokumenterar inte att hörsel-
nedsättning har en direkt effekt på kognitivt 
bortfall, men att den mentala och sociala 

konsekvensen av en hörselnedsättning troligen 
indirekt skapar sambandet. Med andra ord, en 
förbättrad hörselförmåga genom att använda 
hörapparater eller cochleaimplantat reducerar 
den negativa mentala effekten av en hörsel-
nedsättning och ökar förmågan att delta i kog-
nitivt stimulerande aktiviteter så som sociala 
aktiviteter och därigenom saktas det kognitiva 
bortfallet ner.

I studien skriver undersökarna: ”Genom att 
åtminstone delvis återställa kommunikations-
förmågan kan hörapparater hjälpa till med att 
förbättra humöret, öka social interaktion och 
möjliggöra deltagande i kognitivt stimulerande 
förmågor och kan följaktligen sakta ner det 
kognitiva bortfallet.”

Studien drar slutsatsen att: ”Hörselned-
sättningen är associerad med ökat kognitivt 
bortfall hos äldre vuxna. Det konstaterades 
också att hörapparatanvändning dämpar sådan 
försämring av kognitiva funktioner.”

”Sammantaget understryker dessa resultat 
vikten av att ta itu med problemet med 
undermålig diagnostisering och behandling av 
hörselnedsättning hos äldre vuxna”, statuerar 
studien.

Studien visar också att ”hörselrehabilite-
rande behandling är komplext och inte bara 
består av att använda en hörapparat.”

– På Hear-It är vi djupt tacksamma till pro-
fessor Hélène Amieva för att ha dokumenterat 
vad vi har vetat i årtionden, men inte haft möj-
lighet att bevisa vetenskapligt: Att hörappara-
ter hjälper hörselskadade stanna både kognitivt 
och mentalt aktiva, säger generalsekreterare 
Kim Ruberg, Hear-It AISBL.

– Vi vet från många andra vetenskapliga 
undersökningar att användningen av profes-
sionella hörsellösningar hjälper hörselskadade 
människor leva ett bättre liv, delta i sociala 
aktiviteter, behålla ett arbete och generellt sett 
ger dem högre livskvalitet. Allt detta hjälper 
hörselskadade till bättre hälsa, bättre sociala 
funktioner och därför bättre psykisk hälsa. Nu 
har professor Hélène Amieva dokumenterat 
att obehandlad hörselnedsättning är associerat 
med kognitiv försämring och att de som använ-
der hörapparater har ungefär samma kognitiva 
nivå som de utan hörselnedsättning. 

Källa: Amieva et al (2015) Self-Reported Hearing 
Loss, Hearing Aids and Cognitive Decine in 
Elderly Adults: A 25-year Study. Published in The 
American Geriatrics Societ

Fakta kring studien
PAQUID är en omfattande fransk 
studie bland 3 670 slumpmässigt 
utvalda personer i åldern 65 år och 
äldre. Studien inleddes 1989-1990 och 
deltagarna har utvärderats regelbun-
det i 25 år. Studien har letts av profes-
sor Hélène Amieva, Université Victor 
Segalen Bordeaux 2, i Frankrike.
I studien gjorde deltagarna självrap-
porterande uttalanden angående 
deras hörselnedsättning. Kognitiv 
försämring mättes genom användning 
av en så kallad Mini-Mental State Exa-
mination (MMSE). Styrkan i studien är 
den mycket långa period där männ-
iskor har följts och mätts samt antalet 
deltagare. Studien har publicerats i 
Journal of American Geriatrics Society.
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