Obehandlad hörselnedsättning kan bli en dyr affär
Om du börjar höra sämre, kan det drastiskt påverka din livskvalitet. En hörselnedsättning begränsar dina möjligheter
att umgås med andra människor och uppleva världen omkring dig fullt ut. Många studier visar att det finns ett
samband mellan hörselnedsättning och depressioner, försämrat minne och oro. När du hör sämre får du svårare att
lära dig saker, vilket i sin tur leder till att du presterar sämre, till exempel på jobbet.
När du lider av en hörselnedsättning måste din
hjärna arbeta mycket hårdare för att särskilja
viktiga ljud från bakgrundsbullret.
Det blir svårare att kommunicera med andra
vilket kan leda till social isolering och det frestar
på dina relationer med nära och kära.
Den goda nyheten är att ju snabbare man
behandlar en hörselnedsättning, desto snabbare
kan man motverka de negativa effekterna,
stärka självförtroendet och öka livskvaliteten. En
hörapparat kan göra det lättare för dig att fokusera på samtal, och det blir mindre ansträngande för dig att fokusera på det du behöver göra.
Det kan verka onödigt och svårt att ta tag i sina
problem, ibland kanske du inte ens är medveten om dem. En hörselnedsättning utvecklas
vanligtvis under lång tid och det är inte ovanligt
att nedsättningen endast gör sig påmind i vissa
ljudmiljöer. Därför kan det vara svårt att själv
märka att hörseln blivit sämre. Det vanliga är att
du får svårt att höra svaga och ljusa, diskantrika
ljud. Det är också vanligt att ha svårt att höra
barnröster, fågelsång eller när folk viskar.
Det är oftast släktingar, vänner eller arbetskamrater som först inser att du har en hörselnedsättning.
Viktigt att ta tag i det tidigt
De kan i och för sig ha fel i att du hör dåligt,
men det är ju lätt bevisat genom att du gör en
kontroll av hörseln ibland. En hörselnedsättning
är inget man ska stå ut med. Du kan och bör
göra något åt problemet, för att undvika de
negativa konsekvenserna.
Även om hörseln precis börjar bli nedsatt
så hjälper hörapparater att bevara viktiga
signalvägar för ljud i din hjärna. Ju längre du
väntar med att skaffa hörapparater, desto
svårare blir det att vänja sig vid dem och under
tiden så kan du förlora livskvalitet då du kanske
undviker samtal med släkt och vänner eller drar
dig undan för att du “ändå inte hör”.
Negativa konsekvenser
Det finns många forskningsrapporter som pekar
på de negativa konsekvenserna av att höra
sämre.
Minskad uppmärksamhet ökar risken för att råka
ut för olyckor.

Du kan drabbas av irritation, pessimism, ilska,
trötthet, oro, stress och depression. Problem
som leder till att den som hör sämre undviker
sociala situationer, får svårare att kommunicera
med andra och därför blir alltmer ensam, “osynlig” för medmänniskor och kollegor.
Och ensamhet i sig är den faktor som är mest
allvarlig för hälsan. Den är en ännu större
riskfaktor än välkända faktorer som rökning,
alkohol, fysisk passivitet, övervikt eller slarv med
blodtrycksmedicin.
Det visade en stor samlad engelsk studie ,”Social
relationships and mortality risk”, från 2010. Över
300 000 individer ingick i studien. Resultatet är
egentligen inte överraskande, vi människor är
ju sociala varelser som är beroende av varandra.
Det är viktigt för oss att bygga och upprätthålla sociala relationer för att må bra, rentav
livsviktigt.
Det understryks än mer i en isländsk studie från
2014. Där har forskarna studerat hur skador på
syn och hörsel påverkar dödligheten hos äldre.
Studien, som omfattade nära 5000 äldre, visade
att hörselnedsättning ökade risken att dö under
den studerade femårsperioden, medan enbart
synnedsättning inte förhöjde den risken.
Bland dem som har fått en hörselrehabilitering
och som använder hörhjälpmedel, är dödligheten lägre. Det visar både hur mycket hälsan
påverkas av hörselnedsättning, men också hur
viktigt det är att ta sina hörselproblem på allvar
och använda de hjälpmedel som finns att få.
Hela samhället påverkas av hörselnedsättning
Det finns en lång rad andra studier som tydligt
visar att hörselnedsättningar inte bara påverkar
individen, utan hela samhället i stort, på många
plan. En rapport från Hörselskadades Riksförbund visar att andelen förtidspensionärer är
ungefär dubbelt så stor bland personer med
hörselnedsättning jämfört med hela befolkningen. En annan undersökning i Östergötland har
undersökt sambandet mellan hörselproblem och
risk för förtidspensionering hos över 40 000
individer. Man har studerat orsakerna till sjukskrivning vid en viss tidpunkt och sedan följt
denna grupp under tolv år. De patienter som
har diagnoser kopplade till öra och hörsel löper
40 % större risk att bli förtidspensionerade, än
de som har andra orsaker till sjukskrivning.
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Det är oftast följderna av en hörselnedsättning
som är utlösande orsak till pensioneringen.
Till och med det inflammatoriska systemet i
kroppen påverkas. Listan på medicinska tillstånd
som är kopplade till hörselnedsättning kan
göras lång.
Vår kognitiva förmåga blir sämre
Vår förmåga att uppleva vardagen påverkas
också i hög grad av sämre hörsel. En studie från
2013 följde nära två tusen äldre individer med
både audiologiska och kognitiva tester. Ingen
i gruppen hade några symptom på bristande
kognitiv förmåga när studien inleddes. De som
hade en hörselnedsättning i början av studien
tappade sedan 30-40 % mer på de kognitiva
testerna än de personer som inte hade någon
hörselnedsättning.
I en annan studie har man följt en grupp med
drygt sexhundra vuxna personer från början
av 90-talet fram till 2008. Ingen hade några
demenssymptom när studien inleddes, men
ett antal personer drabbades av demens under
studiens gång. Man fann ett samband mellan
den hörselnedsättning testpersonerna hade vid
studiens start och risken att drabbas av demens.
Ett annat välkänt folkhälsoproblem är fallskador bland äldre. Äldres fallolyckor leder
till fler dödsfall, större antal inläggningar på
sjukhus och fler besök på akutmottagningarna
än vad någon annan typ av olyckor gör. Ditt
balanssinne är viktigt för att undvika att ramla
och skada dig, och det finns många orsaker till
varför balansen är dålig. Här spelar hörseln en
viktig roll.
Förutom att balanssinnet sitter i örat, så innehåller de ljud vi har omkring oss många detaljer
som vi använder för att orientera oss.
I en studie från 2015 av en liten grupp äldre
personer med hörselnedsättning visade det sig
att testpersonerna presterade signifikant bättre
vid balanstestet när de använde sina hörselhjälpmedel än när de inte använde dem. Det
visar på att en god hörselvård är bra för din balans, och i förlängningen hjälper dig att undvika
fallolyckor.
En dyr affär för samhället
För samhället är obehandlad hörselnedsättning
en dyr affär. Ett internationellt mycket res-

pekterat audiologiskt institut i Nottingham,
presenterade i slutet av 2014 en rapport med
rubriken ”The Real Cost of Adult Hearing Loss”.
Där har man ställt samman konsekvenser av
hörselnedsättning, bland annat en ekonomisk
kalkyl för att uppskatta den totala ekonomiska
belastningen som hörselskador utgör i Storbritannien. Resultatet blev att det kostar samhället
30 miljarder pund per år.
Omräknat till svenska förhållanden innebär det
en årlig kostnad på 63 miljarder svenska kronor.
De som gjort beräkningen har skrivit att de
har gjort en försiktig beräkning, och de anser
alltså att beloppet i själva verket är högre.
I en ambitiös genomgång av hörselvården
ur ett folkhälsoperspektiv som Anders
Jönsson skrivit på uppdrag av Nordiska
Audiologiska Sällskapet konstaterar
han att oavsett hur stor summan än är,
så är slutsatsen ändå glasklar:
Det är dyrt att satsa fel och satsa
för lite på hörselvård.
Både för samhället och för individen.
Text: Anders Arhammar
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