
Hej deltagare vid ljuddagen i Lund!

Jag lovade att delge minnesbilder och 
hoppas att de är ett bra stöd för minnet för 
er som var där. På slutet finns också länkar 
till ytterligare material för den som blev 
hungrig på mer.
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Hur viktiga är ni akustiker?!

Idag ska det handla om hur viktigt 
hörselsinnet är för oss och hur mycket god 
akustisk miljö och hörsel betyder för oss –
mer än de flesta i samhället vet!

Reflektera över vad vi vet och inte vet. 
Och något om vad alla borde veta.



Jag börjar med en erfarenhet för drygt tio år 
sedan som blev en personlig triggerpoint



Medierapportering under ett par veckor!

I princip alla nyhets- och vetenskaps-
redaktioner behandlade frågan

Så här kunde det exempelvis se ut:



Old woman by HatM is licensed under CC BY-NC-SA 2.0



Tydliga effekter
Stor risk
Bekymrade experter

Hur ska vi förebygga???
På den frågan hade experterna inga 
svar alls!!!





Meta-analys,   148 studier,  över 300 000 individer



Holt-Lunstad et al. 2010



Vacklande socialt nätverk är en minst lika stor 
hälsorisk som rökning och överdriven 
alkoholkonsumtion. 
Ensamhet är en klart större riskfaktor för dålig 
hälsa än t.ex. fetma, bristande fysisk träning eller 
slarv med blodtrycksbehandling.



Att hörselnedsättning är en riskfaktor för ensamhet 
är uppenbart. 

Varför glömde man då bort den???



Hörsel
&

Folkhälsa



Detta triggade mig att börja kommunicera 
den kunskap som finns och ledde till många 
föreläsningar både på universitetet och för 
allmänheten. 

Efter några år fick jag ett utredningsuppdrag 
för Nordiska Audiologiska Sällskapet som gav 
tillfälle till ytterligare fördjupning.

Nu kommer några axplock:



Ur  HRF:s årsrapport 2007

Registerdata visar att personer med hörselnedsättning är överrepresenterade bland förtidspensionärer 



Kohort i Östergötland, 40 786 personer
Mer än 40% högre risk för förtidspension
vid OAD än för andra orsaker till 
sjukskrivning!!! 





Prospektiv studie, 639 individer
Baltimore Longitudinal Study of Aging
Följt kohort från början av 90-talet till 
2008
Samband mellan HNS och risk för 
demenssjukdom

Archives of Neurology  2011; 68(2): 214-220



Lin et al. 2011





1 984 äldre, medelålder 77,4 år
Prospective observational study
Följdes med audiometriska och 
kognitiva test
De som hade HNS vid start, tappade 
årligen 30-40% mer på de kognitiva 
testerna än de normalhörande

 forts…



Gruppen med HNS hade 24% större risk för 
kognitiva skador. 
Risken ökar med hörselnedsättningens storlek



Social isolering
Förtidspensionering/sjukersättning
Kognitiv svikt
Demensutveckling

Denna lista med konsekvenser Väcker många tankar och frågor. 
Varför?   Inget enkelt svar, men flera mekanismer och åtgärder är tydliga.

Snarare komplex växelverkan än enkel kausalitet









Kombinerar bildgivande teknik med…



… data från elektrofysiologiska registreringar



Anu Sharma har gjort studier på patienter 
med cochlea implantat, dvs personer med 
mycket grav hörselnedsättning och visat att 
Audiva Cortex kopplas om till nerver från 
synsinnet för att sedan återanslutas till 
hörselnerven vid lyckat implantat.



Senare undersökte hon tidigt stadium av vanlig 
hörselnedsättning med samma metodik:



Redan så här tidigt sker omkoppling mot syn i hörselkortex. 
Det tar längre tid att koppla tillbaka ju äldre vi blir!



Allvarligt att vänta med behandling



Nu är den vetenskaplig litteraturen 
mycket tydlig med vilken roll 
audiologisk behandling spelar för 
att förebygga demens.

Men då måste behandlingen sättas 
in i tid för att få bra effekt!



Mer än 70 träffar på hörsel. Finns med konsekvent.
Identifierad som den faktor med störst förebyggande potential!

62 sidor lång artikel



Av alla förebyggande faktorer, 
identifieras hörselnedsättning 
nu som den faktor med störst 
förebyggande potential!





Hörselrehabilitering är en 
central verksamhet ur 
folkhälsosynpunkt som står för 
en mycket liten del av 
sjukvårdskostnaderna.



Samhällskostnaderna blir 
mycket höga om man 
underfinansierar hörselvård



Publicerad 2021







Tillsammans med Elina Mäki-Torkko skrev jag en artikel 
för läkartidningen 2020. Den når du via följande länk:
20043.pdf (lakartidningen.se)

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/09/20043.pdf
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/09/20043.pdf
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/09/20043.pdf
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/09/20043.pdf
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2020/09/20043.pdf




Via länken nedan hittar du rapporten från den 
utredning jag gjorde för NAS:

Rapporten kan laddas ner från:

https://www.nas.dk/archive

https://www.nas.dk/files/nas_report_2016/nas_report_2016_hearing_care_in_sweden.pdf
https://www.nas.dk/files/nas_report_2016/nas_report_2016_hearing_care_in_sweden.pdf
https://www.nas.dk/archive


En viktig punkt från experter om behandling av 
demens och kognitiv svikt:

”Det är centralt att hjärnan får inspirerande aktivering”

Det vardaglig samtalet med människor som betyder något, ger en 
effektiv mängdträning för hjärnan som skapar och underhåller 
nätverket i hjärnan. 

Följande text kommer från sidan 14 i NAS-rapporten. Den har visat sig 
vara ett användbart förklarande verktyg:







2019 medverkade jag vid en konferens för personal inom 
demensvården. Någon veckan innan ringde arrangören och 
undrade om det var OK att svt spelade in föreläsningen.
Den ligger fortfarande på UR play, se länk på nästa sida.

Där hann jag säga lite mer än idag…



Om ni vill ha fler infallsvinklar på ämnet:

https://urplay.se/program/214882-ur-samtiden-skanska-demensdagen-2019-horsel-och-kognitiv-sjukdom

https://urplay.se/program/214882-ur-samtiden-skanska-demensdagen-2019-horsel-och-kognitiv-sjukdom
https://urplay.se/program/214882-ur-samtiden-skanska-demensdagen-2019-horsel-och-kognitiv-sjukdom
https://urplay.se/program/214882-ur-samtiden-skanska-demensdagen-2019-horsel-och-kognitiv-sjukdom


Sprid kunskap om den förebyggande potentialen!
Behandla hörselnedsättning tidigt!         

Bra för din hjärna!
Hörselscreening av äldre!
Förbättra rumsakustik och ljudklimat!
Hörselutredning vid demensutredning!
Hörselkompetens för vårdpersonal!
Bygg kontakter med den audiologiska professionen!
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