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Ljuden som
gör oss lyckliga
Det ligger i människans natur att sträva efter
lycka och hörseln är ett av våra främsta sinnen
för att framkalla denna känsla.
I samband med World Hearing Day den 3:e
mars presenterades en nationell undersökning som visar vilka ljud som gör svenskarna
lyckliga. I toppen finns ett av våra starkaste
vårtecken, men också ett av de ljud som först försvinner
vid en hörselnedsättning.
Enligt undersökningen varierar de ljud som slår an
en lyckokänsla beroende på ålder, kön och var i landet
man bor. Både kvinnor och män tycker visserligen att
fågelkvitter är det ljud som främst skapar en känsla av
lycka, men kvinnorna har en klart starkare förkärlek för
fågelkvitter än män. Det är också framförallt män och
kvinnor över 55 år som favoriserar fågelkvittret. Hos
unga svenskar mellan 18-34 år är det istället rösten från
den man älskar som rankas högst. Även familjesituationen påverkar och bland familjer med små barn är det,
inte helt oväntat, skrattet från bebisar och barn det som
sprider en lyckokänsla i kroppen, vilket inte alls är fallet
bland unga människor utan barn.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av
Cochlear Nordic AB. Under perioden 27-30 januari 2017
har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts
med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Hörselvårdsregistret
– din källa
till kontakt!

Svenskarnas lyckoljud
– hela listan i rangordning

1. Kvittrandet från de första
småfåglarna på våren
2. Bruset från vågor som slår
mot stranden
3. Rösten från den du älskar
4. Skrattet från en bebis eller
barn
5. Knäppandet från en levande
brasa
6. Spinnandet från en katt
7. Smattrandet av sommarregn
mot en fönsterruta
8. Puttrandet när kaffe bryggs
9. Knarrandet som skorna gör
i den första snön

Behöver du komma
i kontakt med någon
som arbetar med
barnaudiologi eller tinnitus. Undrar du kanske
var din kursare arbetar nu? Använd
då Hörselvårdsregistret för att hitta den
du söker!
Hörselvårdsregistret ägs och administreras av Svensk Hörsel. Det finns för att
främja informations- och erfarenhets
utbyte mellan personer verksamma inom
hörselvården i Sverige.
I registret hittar du namn, telefonnummer och e-postadress till både leverantörer
och personal inom hörselvården. Det finns
även uppgifter om arbetsområden som till
exempel tinnitus, hörapparater, barnaudiologi eller verksamhetsledning. Registret
bygger på frivillighet och det krävs en
personlig kod för inloggning.
Du som får Hörselnytt finns med i
Hörselvårdsregistret.
Passa på att logga in och kontrollera att
dina uppgifter stämmer. Du kan själv ändra
dessa. Har du glömt ditt lösenord kan du
enkelt få hjälp med ett nytt.
Har du nya kollegor på din arbetsplats
som inte finns med i registret? Då kan
den som är ansvarig för uppdateringar av
Hörselvårdsregistret på din klinik lägga
in denna person. Namnet på den som är
ansvarig på din klinik hittar du i registret.
Länk till Hörselvårdsregistret:

www.svenskhorsel.se/
horselvardsregistret.aspx

Svensk  Hörsels styrelse
Svensk Hörsel har
utökat sin styrelse. Det

har gjorts för att stärka
arbetet kring nyckelfrågorna; 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

Hörsel och folkhälsa
I rapporten ”Hälsovård ur folkhälsoperspektiv” redovisas
forskningsresultat som visar de hälsorisker en obehandlad
hörselnedsättning innebär.
I rapporten framkommer att hörselnedsättning ökar risken för förtids
pensionering, försämrade kognitiva
förmågor, demenssjukdomar och
balanssvårigheter. Här finns hälsorisker så allvarliga
att de t.o.m påverkar livslängden. Sammantaget
påverkar hörselnedsättning ett antal hälsofaktorer
som har stor negativ inverkan på hälsa och livskvalitet. Eftersom förmågan att kommunicera försämras
påverkas individens sociala relationer, både privata
och yrkesmässiga. Dessutom ökar risken för social
isolering då förmågan att bygga och upprätthålla
sociala relationer försämras. I förlängningen innebär
konsekvenserna av en obehandlad hörselnedsättning
ökade kostnader för individen och samhället som

sträcker sig bortom kostnaderna för vård och
omsorg.
Hörselvården har alltså en central roll och stor

potential att motverka social isolering, utanförskap, förtidspensionering, försämrade kognitiva
förmågor, demenssjukdomar och fallskador.
Det är uppenbart att hörselvården är en viktig
del av hälso- och sjukvården. Bästa möjliga rehabilitering för varje individ med hörselnedsättning
är den enda acceptabla målsättningen ur både
individ- och samhällsperspektiv. Vi blir allt äldre
och viktigt är då att hälsan fortsätter vara god.
Hörselrehabilitering har därmed en självklar roll
även ur ett folkhälsoperspektiv.

Om rapporten:

Rapporten är genomförd av
Anders Jönsson, civ. ingenjör och
teknisk audiolog, Lunds Universitet på uppdrag av Nordiska
Audiologiska Sällskapet.
Läs hela rapporten:

www.nas.dk/files/nas_report_2016/
nas_report_2016_hearing_care_
in_sweden.pdf

ANDEL FÖRTIDSPENSIONÄRER
I RELATION TILL NEDSATT HÖRSEL
Andel med förtidspension, 20–64 år. Källa: SCB 2005
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Tipsa
Hörselny tt!

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

Enligt en sammans tällning
från Svensk Hörsel
framkommer att antalet sålda hörapparater ökar. Förra året ökade försäljningen
till 182 882 hörapparater, vilket är drygt
10 000 fler än år 2014. Glädjande siffror
eftersom det innebär att fler svenskar med
hörselnedsättning nu hör bättre och med
det får uppleva en förbättrad livskvalitet.
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Hörselnytt utges av
Föreningen Svensk Hörsel – Leverantörsförening
Ansvarig utgivare:

Form & layout:

Hemsida:

Postadress:

Besöksadress:

Svensk Hörsel
www.svenskhorsel.se

The Factory of Design
Mail: horselnytt@
svenskhorsel.se

www.svenskhorsel.se

Svensk Hörsel,
Box 22307,
104 22 Stockholm

Näringspunkten, Klara
Norra Kyrkogata 31

Telefon:

08-508 938 00

