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Hörsel är en 
central del 

av livet






Nedsatt hörsel är 
väldigt vanligt





Andel personer med nedsättning i olika 
åldersgrupper
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Upptäcka en 
hörselnedsättning
Det räcker med en lätt hörselnedsättning för att ha 
svårt att höra:

• Frågar om oftare, tycker andra pratar tyst

• Gruppsamtal – är man inte deltagande i som 
tidigare

• Telefonsamtal – monolog, vill inte prata i telefon

• TV – vill ha högre volym



Det är viktigt att 
kontrollera sin 
hörsel
Anna, leg. audionom

”
”



Konsekvenser

Hörselnedsättning kan leda till sociala, psykiska och 
kognitiva svårigheter. Via studier har det påvisats:

• Försämrad livskvalité

• Undviker sociala situationer

• Utmattningssymtom, spänningar, stress och 
depression

• Minskad minneskapacitet

Därför är det viktigt med hörselrehabilitering inkl. 
hörapparatutprovning. 





Vanliga skäl till att inte använda hörapparat…

Hörselnedsättning 
är en ålderskrämpa ” Hörapparater är 

stora fula proteser…”

Dålig hörsel är en 
tecken på dumhet…”

Det är inte något fel på 
min hörsel, det är andra 
som inte talar ordentligt!

”

Hjärnan blir lat av att 
använda hörapparater ”



Förbättrad livskvalitet

Källa: B. H., Abrams & J., KihmAn. Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market (2015). Hear Rev;22(6):16.
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Hur behandlar 
man sin hörsel-

nedsättning?



Hörapparater

Då… Nu!



Förenklad version av rehabiliteringsprocessen

1. Hörseltest 2. Utprovning av 
hörapparat

3. Uppföljning



Frågor?

• Maila: forelasning@audika.se
• Nästa föreläsning 25/4

Kontakta oss

• Ring 010 – 884 82 01
• Maila: kundservice@audika.se
• Besök www.audika.se
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