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185 miljarder euro varje år
Funktionsnedsättande hörselnedsättning kostar
lika mycket som hela EU-budgeten
Omkring 22,6 miljoner
människor i EU lever med
obehandlade funktions
nedsättande hörselnedsättning.
Något som kostar 185 miljarder euro varje
år. En ny omfattande forskningsrapport,
”Hearing Loss – Numbers and Costs”, drar
slutsatsen att obehandlade funktionsnedsätta
nde hörselnedsättning kostar 185 miljarder
euro inom EU – varje år. Det motsvarar
8 200 euro per person* och år.

Svensk Hörsels styrelse
arbetar kring nyckel
frågorna:
Lika hörselvård för
alla – tillgång till
bästa möjliga hjälp.

Håkan Hansson,
Oticon,
ordförande

Rapporten dokumenterar att användningen
av hörselhjälpmedel och andra lösningar
för bättre hörsel, förbättrar hälsan och
livskvaliteten. Rapporten dokumenterar
även att människor med obehandlade
funktionsnedsättande hörselnedsättning löper
större risk för social isolering, depression,
kognitiva försämringar och demens, medan
människor som får behandling för sin
hörselnedsättning inte löper större risk än
människor utan hörselnedsättning.

Per Landeklint,
Phonak,
vice ordförande

Maria Eklund,
Widex,
ledamot

Solveig Stenmark,
Cochlear Nordic,
ledamot

Läs mer:

Artikel från hear-it.org
Report ”Hearing Loss
- Numbers and Costs”
(pdf)

Ivar Thomsen,
Sivantos A/S,
ledamot

Jörgen Falkbjer,
Sonova Nordic,
ledamot

Bredo Berge,
GN Hearing,
ledamot

Alkoholintag
på musikfestival ökar
risken för hörselskada
Exponering av höga ljud i
samband med alkoholintag
är ingen bra cocktail visar
en holländsk studie.
Om du konsumerar alkohol på en
festival där du utsätts för höga
ljudnivåer löper du större risk att
drabbas av hörselskada. Studien
undersökte faktorer som påverkar temporär
nedsättning i samband med exponering av höga ljud.
Det framkom att ett större alkoholintag medförde
mer tid spenderad nära högtalare, detta eftersom
dessa personer uppvisade ett ökat risktagande
beteende.
Det har tidigare saknats gedigen data som visar på
faktorer som kan orsaka nedsättningar förknippade
med höga ljud på konsert eller festival samt vilka
beteenden som ökar risken.

Ökad försäljning under Q1
FÖRSÄLJNINGEN
AV HÖRAPPARATER
KVARTALSVIS 2015–2019
Första kvartalet 2019 blev det
antalsmässigt bästa Q1 under den
femårsperiod diagrammet omfattar.
Drygt 55 000 hörapparater gav en
ökning med hela 20 % jämfört med
Q1 2018. Möjligen kan en viss del av
ökningen tillskrivas påskens läge, där
halva påskhelgen låg inom Q1 under
2018, medan påsken 2019 i sin helhet
infaller under Q2.
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