
Hej deltagare!

Här kommer några minnesbilder från 
övningarna 2022-03-27

Kanske kan de vara till stöd för minnet och 
i slutet finns lite länkar som du kan 
använda om du vill sätta dig in djupare i 
ämnet.

Hälsningar
Anders Jönsson 



Varför är det så centralt för både 
samhälle och individ att 

sjukvården har en kompetent och 
välfungerande hörselvård?



Hälsoeffekter 
av obehandlad hörselnedsättning



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



Meta-analys,   148 studier,  över 300 000 individer



Hörselnedsättning tydligt kopplad till:

• Social isolering
• Förtidspensionering/sjukersättning
• Kognitiv svikt
• Demensutveckling





• 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

















Självklar slutats:

• Allvarligt att vänta med behandling



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!



Hälsoekonomi?



Glädjande verklighet:

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



Men

•Samhällskostnaderna blir mycket 
höga om man underfinansierar 
hörselvård



Publicerad 2021

World Report on Hearing (who.int)

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/highlighting-priorities-for-ear-and-hearing-care
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/highlighting-priorities-for-ear-and-hearing-care
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/highlighting-priorities-for-ear-and-hearing-care


•Oacceptabelt många lever med obehandlad 
hörselnedsättning

•Rätt insatser kan förebygga och åtgärda 
hörselnedsättning i alla åldrar

•Att investera i kostnadseffektiva 
interventioner kommer samtidigt gagna 
individer med hörselnedsättning och SPARA 
pengar åt samhället

•Världens länder måste se till att 
individanpassad hörselvård ingår i den 
allmänna sjukvården.



Ett par tips till dig som är intresserad av 
något längre och djupare tankegångar:



Ett viktig punkt i behandlingsprogram om 
demens och kognitiv svikt:

”Det är centralt att hjärnan får inspirerande 
aktivering”



Gustav från sid 14 i rapporten kan 
hjälpa oss att förklara

Rapporten kan laddas ner från:

https://www.nas.dk/archive

https://www.nas.dk/archive






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


Ytterligare ett tips gäller en artikel som jag och 
Elina Mäki-Torkko skrivit för läkartidningen:

Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor (lakartidningen.se)

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/09/horselstatus-riskfaktor-och-friskfaktor/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/09/horselstatus-riskfaktor-och-friskfaktor/
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2020/09/horselstatus-riskfaktor-och-friskfaktor/


Tack för idag!

Keep up the good work!
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