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Hörselskadade
påverkas mer
av buller
Det finns mycket kvar
att göra i arbetslivet
för att underlätta för personer med
hörselnedsättning till exempel för
bättra rumsakustiken och förse den
hörselskadade med kompletterande
hörselprodukter.
I en studie kring situationen för
yrkesverksamma med hörselned
sättning har 40 personer mellan 40
och 47 år ingått. De representerade
olika yrken, som förskolepersonal,
industriarbetare, tjänstemän och
vårdpersonal, och delades in i två
grupper. Den ena bestod av perso
ner med bra hörsel, den andra av
personer som använder hörapparat
och har en lätt till måttlig hörsel
nedsättning. De har utsatts för olika
typer av ljud från kontorsmiljö, trafik
och liknande.
Inte bara de kognitiva förmå
gorna kan påverkas, utan även det
mentala, psykosociala och fysiolo
giska tillståndet. Buller är helt enkelt
tröttande och skapar en känsla av
utanförskap för yrkesverksamma
med hörselnedsättning.
Vi känner alla till att allt fler och
allt yngre söker sig till hörselvården,
inte bara äldre och pensionärer.
Vi vet också att det i Sverige finns
800 000 yrkesverksamma personer
med hörselnedsättning. Det innebär
att på de flesta arbetsplatser, allti
från kontorsmiljöer till skolor och
industri, finns det människor som är
i behov av ytterligare stöd.
STU DIE
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Graph shows test result in noise

Förbättrad ljudmiljö i klassrummen
leder till att alla elever ökar förutsätt
ning för inlärning. Men för elever
med hörselnedsättning krävs det
också personliga tekniska hörhjälpmedel för att
de inte ska komma efter i sin kunskapsinhämtning.
Det visar en studie som genomförts hos mellan
stadieelever på Thorning skole, Jylland, Danmark.
Testerna genomfördes vid fyra olika tillfällen,
ett baseline test utan varken tekniska hörhjälp
medel eller akustiksanering, nästa tillfälle med
tekniska hörhjälpmedel, tredje testet med akus
tiksanering utan tekniska hörhjälpmedel och vid
det fjärde och sista tillfället användes tekniska hör
hjälpmedel i det akustiksanerade klassrummet.
Vid varje testtillfälle gjordes de tre testen i både
tyst miljö och med ett inspelat buller.
En viktig slutsats av studien är att kombinatio
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nen förbättrad akustik och digitala hörselhjälpmedel
ökar förståelsen och förutsättningen för inlärning
för alla elever. Det var också tydligt att elever med
hörselnedsättning förbättrar sina resultat avsevärt
i såväl bullrig som tyst miljö då de använder hörsel
hjälpmedel.

Björn Wallentin
Vice ordförande

Eva Lilja Nilsson Susanne Nyberg Sander
Ledamot
Ledamot

Källa: Linköpings Universitet och
Håkan Huas avhandling ”Employees
with Aided Hearing Impairment – An
Interdisciplinary Perspective”

Samverkan
med HRF
Vid Svensk
Hörsels höst
möte var HRFs förbundsordförande
Jan Peter Strömgren och general
sekreterare Hans Ericsson inbjudna.
Rapporten Myternas marknad
diskuterades och båda parter blev
enade om att vi behöver samarbeta
mer och att vi i grunden har samma
mål att hörselskadade ska ha tillgång
till ett brett sortiment och ny
teknik. Ett första steg i samarbetet
är att HRFs Hörsellinjen bjudit in
leverantörer för att informera om
hörapparater och ny teknik.
SAMAR BETE

Svensk Hörsel
träffar politiker
Svensk Hörsel tog i januari
ett initiativ och tillskrev poli
tikerna i respektive hälsooch sjukvårdsnämnderna i
Region Skåne och Stockholm för möte
med Svensk Hörsel. Intresset har varit
mycket stort och Svensk Hörsel har träf
fat sammanlagt cirka 15 politiker.
Hörselvård är ett aktuellt ämne som

intresserar många. Vi framförde vikten
av god och tillgänglig hörselvård med
en offentlig finansiering. Vad gäller Fritt
val föreslår vi en tydlighet i vilka varu
märken de privata klinikerna arbetar
med och även en större tydlighet om
landstinget/regionen upphandlade
sortiment. Vi har startat en viktig dia
log som vi kommer fortsätta.

”Vi har startat
en viktig dialog
som vi kommer
att fortsätta.”

Ordförande i Svensk Hörsel
Efter 18 år i föreningen, varav 15 som

vice ordförande eller ordförande, lämnar
jag nu över ordförandeskapet till Andreas
Anderhov, GN Hearing. Förändringen
inom hörselvården har varit enorm under
min period och ingen hade väl kunnat
förespå den fantastiska utvecklingen av
tekniken i hörhjälpmedel och de utma
ningar som landsting och regioner fick att
klara av de ökade behovet av hjälpmedel.
Fler och fler drar nytta av hjälpmedel.
Svensk Hörsel har varit en aktiv part i
att hitta system så att de hörselskadade
ska få snabb tillgång till senaste tekniken.

Jag önskar Andreas och övriga styrelsen
lycka till i det fortsatta arbetet med att få
Fritt Val som ett etablerat alternativ till
bra upphandlingar med många leveran
törer, ett brett sortiment där möjlighet
ges för leverantörer att komplettera med
Susanne
senaste lanseringen.
Nyberg Sander
TACK för fint och givande
samarbete med många av er
inom hörselvården!
Många hälsningar
Susanne Nyberg Sander

Tipsa
Hörselny tt!

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

Hörselpriset
avskaffas
Svensk Hörsel har
beslutat att upphöra
med Hörselpriset då det nya Sam
verkansav talet mellan SKL och
industrin inte tillåter stipendium för
väl utfört arbete för arbetsgivarens
räkning.
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