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Hörselproblem
är vanligt i Sverige

HÖRSELNYTT

ÖNSK AR

Nästan hälften av alla svenska invånare
över 50 års ålder har problem med sin
hörsel.
Hörselproblem är kanske
vanligare än vi tror. Enligt en
svensk studie upplever 43 %
av alla svenska invånare
över 50 års ålder problem med sin
hörsel. De som påverkas av en hörsel
nedsättning upplever att det har negativ
effekt på både arbetsliv och socialt liv.
– Även en mild hörselnedsättning
minskar förmågan att förstå och kommu
nicera. Hörselnedsättningen manifesterar
sig själv på olika sätt. Bland annat gör
den att personen har svårighet att prata
i telefon, se på tv utan under texter samt
höra viktiga signaler så som dörrklockan
eller sirener i trafiken, säger Claes Möller,

Om studien

Studien ”Hörselnedsättning – en
undersökning bland svenska befolk
ningen” genomfördes av TNS Sifo
och Cochlear. 2 507 personer deltog i
studien och intervjuades angående de
begränsningar som deras hörselnedsätt
ning orsakar.

professor och verksamhetschef för Audio
logiskt forskningscentrum, Universitets
sjukhuset i Örebro.
Personer med hörselnedsättning upplever

ofta stora negativa konsekvenser till följd av
sin hörselnedsättning. Denna studie visar att
42 % av alla svenska invånare med hörselned
sättning upplever begränsningar i sin vardag
och dessutom att deras sociala liv påverkas
negativt.
Studien visar också att 40 % av alla
50–59-åringar i Sverige upplever att deras
hörselnedsättning påverkar deras arbets
situation negativt.
– Reducerad hörselförmåga leder ofta till
social isolering, minskad självständighet och
psykologiska bekymmer. Arbetslöshet bland
personer med nedsatt hörsel är generellt
sett mycket högre än bland övriga invånare,
förklarar Claes Möller.

CHScom2017
Glöm inte att anmäla er till
den fjärde internationella
konferensen om kognitiv hörselvetenskap för
kommunikation i Linköping. 2017 års konfe
rens kommer att fokusera på
tre teman: Kommunikation
i utmanande situationer,
Hjärnplasticitet, och
Transationell kognitiv
hörselvetenskap. Kon
ferensen bygger på
den föregående som
hölls 2015.
Nya, unga forskare
välkomnas likaväl som
de som deltagit vid tidigare
konferenser, eftersom detta är
nyckeln till utveckling inom fältet. Konferensen
kommer även att innehålla en för-konferens, in
bjudna talare och öppna sessioner. Gå gärna in
på hemsidan för att läsa mer om programmet
som erbjuds samt key note speakers,
www.chscom2017.se.
KON FE R E N S

Konferensen organiseras och sponsras av
Linnaeus Centre HEAD, www.headcentre.se

Svensk  Hörsels styrelse
Svensk Hörsel har
utökat sin styrelse. Det

har gjorts för att stärka
arbetet kring nyckelfrå
gorna; Lika hörselvård
för alla – tillgång till bästa
möjliga hjälp.

Andreas Anderhov
(GN Hearing),
ordförande

Håkan Hansson,
Oticon,
vice ordförande

Eva Lilja Nilsson,
Widex,
ledamot

Solveig Stenmark,
Cochlear Nordic,
ledamot

Anki Wiederkehr ,
Sonova Nordic,
ledamot

Ivar Thomsen,
Sivantos A/S,
suppleant

Hörselföretagarna
– Branschföreningen för företag som bedriver privata
auktoriserade audionommottagningar
Hörselföretagarna är en förening
som sedan 2014 verkar för att
med en gemensam plattform
påverka hörselföretagens framtid.
Hörselföretagarna verkar för Fritt-Val reformer
och vill gärna fungera som remissinstans och
representera branschen i olika sammanhang.
Den viktigaste frågan som Hörselföretagarna

arbetat med under de första två åren är enligt
ordförande Margareta Vogel att genomgå och
diskutera var Hörselföretagarna står i olika
frågor. Det har varit viktigt att kunna agera
gemensamt. Först och främst handlar det om
landsting/regionavtalen och om audionomens
grundutbildning.
– Den fråga som har haft störst fokus i våra
diskussioner är givetvis de olika avtal som finns
där landsting/regioner köper rehabilitering/
audionomtjänster av våra medlemsföretag. Det
är Skåne, Stockholm, Uppsala och Östergöt
land som har lagt ut delar av sin hörselrehabi
litering privat. Vi har där alla samma förutsätt
ningar och det är komplexa avtal med högt
ställda krav på det arbete som utförs. Men
– förutsättningarna skiljer mellan landstingen/

regionerna och det är angeläget att dessa avtal
uppdateras och uppgraderas. Det viktiga är att
vi skaffat oss en samsyn på de viktiga frågorna

Hörselföretagarnas
styrelse
Margareta Vogel, ordförande

Audium Sweden (f d Hörseltjänst)
Eva Halén, vice ordförande

Audika (f d Audionomerna/Hörsam)
Mikael Andersson, sekreterare

Audium Sweden (f d Din Hörsel)
Inger Kvant, kassör

Audium Sweden (f d Audium)
Magnus Eriksson, ledamot

Hörbart
Annette Vahér, ledamot

Audionommottagning i Landskrona
Åsa Nilsson, ledamot

Audika (f d Avesina)

och vi vill med gemensamt agerande skapa en
dialog som leder till utveckling av avtalen. Vi
har en Stockholmsgrupp och en Skånegrupp
som fokuserar på de två lokala avtalen, säger
Margareta Vogel till Hörselnytt.
En annan fråga som ligger Hörselföretagarna

varmt om hjärtat är grundutbildningen för au
dionomer. Grundutbildningen bedrivs på flera
utbildningsorter med samma direktiv – ändå
kan det se olika ut, bedömer Margareta Vogel.
Hörselföretagarna anser att det är viktigt att
en audionomexamen innebär att man har
kunskap om hela den arbetsmarknad som
finns och att man är både brett, djupt och mer
praktiskt förberedd för det arbetsliv som man
kommer att verka i.
– Idag har många fått en akademisk skolning
med inriktning mot offentlig verksamhet. Det
är inte bara där som arbetstillfällena finns, säger
Margareta Vogel.
Framöver kommer Hörselföretagarna att
arbeta för att fortsatt etablera kontakt med
andra föreningar och företrädare inom hörsel
branschen.

Mattias Lundekvam
valdes till ny för
bundsordförande av HRFs kongress
i maj. Mattias Lundekvam kommer
från en tjänst som ombudsman vid
HRFs förbundskansli och har tidigare
verkat som ordförande för Unga
Hörselskadade. Han har även arbetat
som kock och lärare och studerat stats
kunskap och historia.
MATTIAS
I ett pressmeddelande från HRF i maj
LUNDEKVAM
berättade Mattias Lundekvam: ”Jag brinner för
hörselskadades rättigheter. Därför vill jag göra
HRF till en starkare kraft i samhället.”
Carl von Essen tillträder tjänsten som gene
ralsekreterare för HRF den 1 januari 2017. Han
KOM PETE N S

Tipsa
Hörselny tt!

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

FOTON: PETER KNUTSON

Nya ansikten i HRF
har erfarenhet från opinionsbil
dande och intressepolitiskt
arbete genom tidigare
positioner inom Mind,
Global Utmaning, Mentor
Sverige och Rädda barnen
och har arbetat med inom
FNs flyktingorgan UNHCR.
– Det gör att han är rätt
person att leda HRFs fortsatta
arbete för att uppnå full delaktighet
och jämlikhet för alla hörselskadade,
skrev HRF i ett pressmeddelande i
oktober.
CARL VON ESSEN ÄR BLIVANDE NY GENERALSEKRE

Källa: hrf.se
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