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Hoppas ni haft en fin sommar i 
detta märkliga 2020. Alla påverkas 
av Coronapandemin både i 
arbete och privat. Några har fått 

jobba dag och natt, andra har blivit permitte
rade, och några har haft lugnare dagar på jobbet 
på grund av att riskgrupper har fått hålla sig 
hemma. Vad vi alla har fått göra är att på något 
sätt anpassa oss och ändra vårt sätt att leva. För 
oss som har äldre släktingar i livet har det varit 
svårt att ses, men man lyckas ändå på något 
sätt, om det så är utomhus på behörigt avstånd 
eller via Skype som många äldre helt plötsligt 
har lärt sig. Skype är ju för övrigt något vi i vår 
yrkeskår också ”har lärt oss” att tillämpa för att 
kunna hålla kontakt. 

Hur framtiden ser ut får vi allt vänta och se, 

Uppsving för  
mänskligheten
Pandemin har vänt upp och ned på samhället 
och fått oss att stanna upp och reflektera.

En katt har 32 muskler 
i örat och varje öra 

kan vrida sig oberoende av 
det andra.

Syrsor har deras öron 
på knäna.

Cikador har 
deras öron i 

magen.

Ormar har 
inga öron men 

deras tunga kan 
uppfatta ljudvågor.

 Elefanters öron är 
stora och tunna för 

att kunna upp
fatta även 
mycket 
svaga ljud 
och varifrån 

de kommer. 
Tunna blodkärl i 

öronen hjälper 
dessutom jättarna 
att hålla sig svala. 

det viktiga är att vi fortsätter vara försiktiga och 
följa Folkhälsomyndighetens råd. Om vi ska för
söka ta med oss något positivt från pandemin, 
så är det att många fått tid att stanna upp och 
reflektera när kalendern rensats från idrotts
evenemang, konserter och andra tillställningar. 
Klara Zimmerman talar i sitt sommarprat om 
att fenomenet ”mänskligheten” hade fått ett 
uppsving. Den här pandemin kan inte gå över 
på egen hand utan vi måste tillsammans 
se till att den gör det. Ett lyssningstips av 
många fina sommarprat.

Har ni förresten hört om den fantastiska 
grupp människor som gjort Sommarpratarna 
tillgängligt även för de som har svårt att höra? 
Läs mer här: bit.ly/3jIcM3z
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Receiverincanal (RIC) hörappa
rater med standarddomer har 
blivit alltmer använt det senaste 
årtiondet. Det ger en fördel både 

för hörapparatanvändarna och audionomerna 
tack vare att det är fysiskt behagligt att ha i 
öronen samt tidseffektivt. Dock kan den här 
typen av anpassning ge utmaningar, vilka 
behöver tas i beaktning för att försäkra sig om 
att ändamålsenlig förstärkning och utnivå samt 
optimal ljudkvalite kan levereras till hörapparat
användaren.

I en artikel publicerad i tidningen The Hearing 
Review (se länk i slutet av texten) tar man upp 
utmaningar som skapas från variationen i direkt
ljud och ventilationseffekt för standard domer. 
När den effektiva ventilationen – inräknat 
ventila tionen i domen samt läckaget runt om 
den – är stor, når endast en liten del av det låg
frekventa ljudet från hör apparaten trum hinnan; 
det är vad som kallas ventilations effekt. Samti
digt är insertion loss försvagning av direktljud 
som når trumhinnan på grund av att hörappara
ten sitter i örat mindre vid större ventilation.

Utmaningarna med standarddomer:

Vad händer egentligen 
vid trumhinnan?

Läs mer:
Artikeln kan läsas i sin helhet 
här:bit.ly/3jBQcJO

Det här gör det viktigt att förstå ventilationseffekten 
för standarddomer vilket tidigare inte studerats i 
större utsträckning. 

I den länkade artikeln diskuterar och 
beskriver man om en nyligen gjord 
studie där omfattande REMmät
ningar utfördes för att visa hur 
Insertion loss och ventilations
effekt hade en väsentlig varia
tion mellan olika användare 
och hur denna variation kan 
mötas upp i en anpassning.

Det är en mycket intres
sant artikel som öppnar 
upp ögonen hur vi ska 
tänka kring standard
domer och öppna an
passningar.

Efter ett inledande kvartal i linje med 2019, föll 
årets andra kvartal kraftigt. Jämfört med Q2 2019 
är nedgången nära 25 procent, vilket ger året så 

här långt, en samlad nedgång om drygt 11 procent.
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