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Tid för självstudier
I Coronatider kanske man får lite extra tid över.
Då kan du kanske passa på att ta reda på det
där du har gått och funderat på ett tag.
Kanske vill du till exempel fördjupa
dig lite extra i någon funktion
eller teknik. Ibland har man
Klicka på
inte tid att leta efter bra
namnen nedan
bok att hitta informationen i, då är
så kommer du
nätet en bra tillgång.
till respektive
Här har vi försökt att samla några
sida!
användbara länkar där man kan snabbt
och enkelt kan hitta fakta på nätet:
• British Society of Audiology är den ledande
brittiska organisationen för alla yrkesverk
samma inom hörselvården.
• American Speech-Language-Hearing
Association (ASHA) är den nationella

professionella, vetenskapliga föreningen för
yrkesverksamma inom hörselvården i USA.
• International Society of Audiology har
samlat yrkesverksamma inom öron- och hör
selvård i mer än 65 år från hela världen. ISA
representerar mer än 35 länder. ISA ger bland
annat ut International Journal of Audiology.
• Adult Hearing. Vetenskapliga artiklar, web
inarier och intervjuer med fokus på grav
hörselnedsättning hos vuxna.
• Healthy Hearing Ears. Webinar och informa
tion med fokus problem som kan uppstå när
hörselnedsättningen sitter i mellanörat och
hur vi kan förbättra både hörsel och livskvali
tet för patienterna.
• Ida Institutet är en oberoende, ideell
organisation som arbetar för att bygga upp
ett samhälle som omfattar personcentrerad
hörselvård.
• Hearing Review ger en djupgående täckning
av hörselvård internationellt i olika format.

• AudiologyOnline ger tillgång till nyheter,

artiklar och webinarier för branschpersonal
och organisationer.
• Dr. Cliff Olsen AuD. lägger ut korta lätt
samma klipp på YouTube om bl.a. hörappa
rater, funktioner och mätningar.
• ORCA Europe är ett forskningslaboratorium
som fokuserar på hörapparater och hörappa
ratutprovning.
Glöm inte bort att gå in på Audionom
utbildningarnas (universitetens) hemsidor,

där finns forskning, studier samt information om
de fristående kurser som finns att tillgå.
Vi leverantörer har en mängd olika artiklar och

utbildningsmaterial på våra hemsidor:
Cochlear Pro

Webinarier

GNHearing Pro

Artiklar

Oticon

Oticon Medical

Phonak

Webinarier

Signia

Signia Library

Widex

Artiklar

S vensk hörsels styrelse
Svensk Hörsels styrelse
arbetar kring nyckel
frågorna:
Lika hörselvård för
alla – tillgång till
bästa möjliga hjälp.

Jörgen Falkbjer
Sonova Nordic,
ordförande

Pär Landeklint
Phonak,
vice ordförande

Maria Eklund
Widex,
ledamot

Stöd för att hjälpa
dövblinda
Många audionomer
möter dagligen perso
ner som utöver sin hörselnedsättning
även har en synnedsättning. Eftersom
hörsel och syn samarbetar, och
kan kompensera för varandra, blir
nedsättning av båda allvarligare än de
flesta inser. Ett plus ett blir inte två
utan kanske fem.
Begreppet ”dövblindhet” används
när båda sinnena är så nedsatta att
de inte kan kompensera för varandra.
Man kan alltså ha dövblindhet även
med viss syn och hörsel.
Hörhjälpmedel kan för personer
med dövblindhet inte enbart förbätt
ra möjligheten att höra, utan även ge
den som har nedsatt syn möjlighet
att orientera sig och ta till sig infor
mation. För att inse vilka möjligheter
som finns och kunna prova ut rätt
hörhjälpmedel behövs bakgrundskun
skap och insikt. Därför har Nationellt
Kunskapscenter för dövblindfrågor
(Nkcdb) gett ut boken Dövblindhet
för audionomer som både förklarar
och förmedlar handfasta råd.
Bland annat tar boken upp beho
vet att kunna använda hörseln för
omgivningskontroll och orientering,
och vad streaming både kan tillföra
och ställa till med. Det finns också
råd om hur man kan underlätta inlär
ning, hantering av hörhjälpmedel, och
vad man bör komma ihåg att fråga.
NY BOK

Boken är gratis och kan
laddas ner eller beställas
(endast fraktkostnad) på
www.nkcdb.se. Där finns
också mycket mer att lära
om dövblindhet.

Solveig Stenmark Michael Mathiasen
Cochlear Nordic,
Signia hearing,
ledamot
ledamot

Bredo Berge
GN Hearing,
ledamot

Cecilia Canerén
Oticon,
ledamot

God Jul &
Go tt Nytt År!
Ett minst sagt annorlunda år går
mot sitt slut och vi har säkert alla
mött både motgångar men även
nya möjligheter när vi tittar tillbaka i
backspegeln. Vi i styrelsen på Svensk
Hörsel vill tacka för detta året och
samtidigt passa på att önska alla en
riktigt god jul och ett gott nytt år!

Internationell konsensusrapport om
cochleaimplantat för vuxna:

Rekommendation för
lägsta vårdstandard
I en konsensusrapport rekom
menderas en ”internationell lägsta
vårdstandard för cochleaimplan
tat”. Det är den första i rapporten
i sitt slag och den publicerades i oktober-num
ret av JAMA Otolaryngology-Head & Neck
Surgery.
Trettio internationella experter har deltagit
i arbetet och enats om 20 rekommendationer.
De innefattar diagnostik, remittering, behand
ling och eftervård för vuxna som lever med
grav sensorineural hörselnedsättning.
Dr Eva Karltorp, Karolinska Universitetssjuk
huset, har ingått i den globala expertpanel som
ligger bakom rapporten.
Expertgruppen står även som ansvariga för
en ny websida och en ny podd för den som vill
lyssna till nyheter inom hörselområdet – med
fokus på grav hörselnedsättning hos vuxna.

Tipsa
Hörselny tt!

Redaktionen tar
gärna emot tips.
Maila till horselny tt@
svenskhor sel.se

Sajten sponsras ekonomiskt av
samtliga CI-företag:
adulthearing.com
Unilateral Cochlear Implants
for Severe, Profound, or Moderate Sloping to Profound
Bilateral Sensorineural Hearing Loss - A Systematic
Review and Consensus Statements, JAMA Otolaryngol
Head Neck Surg. 2020;
146(10):942-953

Läs mer:

Artikeln kan läsas i sin helhet på:
bit.ly/3g2y0Ze

FÖRSÄLJNINGEN
AV HÖRAPPARATER
KVARTALSVIS 2015–2020
Volymen under Q3 2020 låg drygt 15 procent lägre än
under Q3 2019. Den säsongsmässiga nedgång mellan
andra och tredje kvartalet som förelegat under många
år uteblev i år. Q3 låg i stort sett på samma nivå som
Q2, om än en mycket låg sådan. Den totala föränd
ringen hittills under året är -12 procent
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