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- Ja, eller det kanske började redan 1997 när jag 
plötsligt tappade hörseln på vänster öra. Vis-
serligen kom hörseln tillbaka efter några dagar, 
men riktigt bra var det nog inte, säger Gull-Maj.
- Jag fick kompensera den sämre hörseln genom 
att tänka på hur jag satte mig i förhållande till 
andra, och så kupade jag handen bakom örat. 
- Det blev snabbt ett mönster och ett sätt att 
klara av vardagen, och med tiden tänkte jag nog 
inte så mycket mer på det, speciellt inte som jag 
tyckte mig ha full hörsel på andra örat. 

Men så för ett år sedan började delar av familjen 
påpeka att Gull-Maj allt oftare fick fråga om vad 
de sade, och hon tyckte själv att hon inte hörde 
när barnbarnen frågade och berättade om vad 
som hänt på dagis till exempel. 
- Många i omgivningen tyckte jag skulle skaffa 
en hörapparat, och jag tänkte väl att jag till en 
början skulle kunna sträcka mig så långt att jag 
kunde kontakta en hörselläkare först, och inte 
bara gå direkt till en audionom eller hörselmot-
tagning, säger Gull-Maj.
- Då skulle jag få en ordentlig undersökning, 
inte bara av hur min hörsel var utan också om 
jag hade något annat fel kopplat till hörseln.

Svårt att komma till skott
Det var dock inte lätt att ta sig till en telefon 
och beställa tid, även om Gull-Maj var nyfiken 
på hur det stod till med hennes hörsel. Hon 
hade kollat den senast 2006 och då behövde 
hon ingen hörapparat, fast hörseln var sämre 
redan då. 
- Jag tyckte ju också att jag faktiskt hörde rätt 
bra, jag var ju van att anpassa mig till olika 

situationer och jag hade ju klarat mig alla dessa 
år, säger Gull-Maj. 
- Dessutom var jag rädd för att om jag skulle 
behöva hörapparater, så skulle det krångla till 
min vardag. Det skulle bli något nytt som jag 
måste anpassa mig till, och ständigt tänka på.  
- Jag tror jag målade upp alla möjliga och omöj-
liga fel jag kunde ha, och det gjorde att jag nog 
värjde mig, men till slut ringde jag och fick en 
tid i början av sommaren, säger Gull-Maj.
- Som tur var hittade doktorn inga mer fel 
än att jag faktiskt hörde riktigt dåligt på mitt 
vänstra öra, och att hörseln dessutom inte var 
så mycket bättre på det högra.
Det senare förvånade Gull-Maj eftersom hon 
faktiskt, enligt sin egen uppfattning, hör bra på 
det.
- Det kan ju bero på att jag under alla år använt 
det örat, och kanske blivit tränad på ett annat 
sätt, funderar hon. Hjärnan gör ju så mycket 
mer än man förstår.
- Hursomhelst, jag beställde tid för utprovning 
av hörapparater och fick först en tid på en 
mottagning i Stockholm i slutet av sommaren, 
men lyckades få en tid lite tidigare på en annan 
mottagning. Det var nog viktigt att jag hittade 
en hörselmottagning som kunde ta emot mig 
relativt snabbt, när jag nu äntligen hade kommit 
mig för att sätta igång processen.

En lyhörd audionom är viktig
Audionomen på den nya hörselmottagningen 
konfirmerade det Gull-Maj nu visste, att hennes 
hörsel var nedsatt på båda öronen.
- Men hon sade också att jag låg lite på gränsen 
till att behöva hörapparater, och att bara jag 

kunde avgöra om de skulle fungera eftersom jag 
hörde relativt bra ändå, säger Gull-Maj.
- På något sätt konfirmerade det min känsla 
från början och det var en väldigt bra inställning 
hos henne. Då blev jag inte pressad att välja, 
utan jag kände att allt skedde utifrån mina egna 
behov, och det kändes riktigt bra. Jag hade också 
bestämt mig för att börja med att prova ett par 
hörapparater ur det sortiment som landstinget i 
Stockholm subventionerar.

- Har jag möjlighet att få någonting som hjälper 
mig till en bättre hörsel för 600 kr så är det 
superbra. Jag tyckte också att det var väldigt bra 
att den hörselmottagning jag gick till inte bara 
hade ett märke att välja på. Då kunde jag ju vara 
säker på att jag fick något som verkligen passar 
bäst för mig. 

Med tanke på hur Gull-Majs hörselkurvor såg ut, 
plockade audionomen fram två olika hörappa-
rater som fanns i flera färger och Gull-Maj 
bestämde sig för en röd, till audionomens 
förvåning.
- Det var tydligen ovanligt, de flesta väljer beige 
eller grått, som inte syns så mycket. Men den 
röda tyckte jag såg fräsch ut, det blev lite som 
ett smycke, säger Gull-Maj.

Återbesök efter en vecka
Efter någon vecka kunde Gull-Maj gå tillbaka till 
mottagningen, och då var hennes hörapparater 
inprogrammerade så att hon kunde prova dem 
för första gången.
- Jag fick också en ordentlig genomgång över 
funktionerna, hur jag skulle ställa in olika pro-
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gram och volymer, berättar Gull-Maj.
- Det är ju inte så svårt egentligen, man har 
knappar som man trycker på och allt ändras 
automatiskt samtidigt på bägge hörapparaterna. 
Men det är ju inte bara inställningar som ska 
göras, jag måste ju också kunna byta batterier, 
veta hur jag byter en liten plastslang och hur en 
del andra detaljer ska skötas.
-Kanske skulle jag behövt lite mer hjälp med att 
träna på vilka program jag ska använda vid olika 
tillfällen, tillsammans med en audionom. Då 
skulle jag vara mer säker på hur hörapparaterna 
ska hanteras. Hemma satte jag mig bredvid 
en radio som malde på, och provade de olika 
inställningarna. 

Gull-Majs inställningar, efter lite eget experi-
menterande och ett tredje besök på hörselmot-
tagningen, är nu sex volymnivåer och tre olika 
program att välja mellan: normal, restaurang 
och hörselslinga.

- Jag är väldigt nöjd med att jag har mina 
hörapparater, säger Gull-Maj. Speciellt nu när 
jag har lärt mig att ställa in dem rätt, så hjälper 
det mig mer än vad jag trodde. Jag har blivit 
positivt överraskad och jag saknar faktiskt inga 
fler funktioner. 
- Det var inte heller svårt att vänja sig vid dem, 
jag tycker att de är ganska trevliga. Den enda 
nackdelen jag kan komma på så här i brådrasket 
är att det kan klia lite extra i örat ibland, men 
då är det ju bara att ta ut dem ett tag. Då kan 
jag dessutom, konstigt nog, uppleva att jag 
hör bättre ett litet tag, en halv dag eller så. Det 
kanske bara är inbillning eller så blir jag mer 

alert för ett tag.
- Jag tar inte ens bort dem när jag pratar i 
telefon, vilket jag kanske borde, för att prata i 
telefon fungerar bättre utan apparaterna för 
mig. Trots vad det står i alla broschyrer.

Det finns en favoritinställning
Gull-Maj har blivit extra förtjust i en inställning 
som hon kallar för restaurangprogrammet.
- Då blir ljudet mer dovt och hårdheten försvin-
ner, säger hon. 
-Jag var nyss ute och promenerade och vi hade 
så mycket ljud från bilar och grus runtomkring. 
Riktigt störande. Men med restaurangprogram-
met försvann allt ovidkommande ljud runtom-
kring och jag hörde hur fåglarna kvittrade i 
buskarna. Och när jag nyligen var på en fest i en 
ganska liten lokal, där alla var glada och pratade 
väldigt högt, fungerade det väldigt bra med 
restaurangprogrammet. Hörapparaterna funger-
ar faktiskt bäst i stökiga miljöer, jag använder 
min favoritinställning även när barnbarnen häl-
sar på och skramlar som värst, och det fungerar.
 
- Det är en väldig trygghet att ha hörapparater 
när vi går bort. Jag var nyss borta och hade 
glömt och ta med dem, och då hamnade jag 
direkt utanför. Det är inte så att jag inte hör 
allt, men jag måste fråga om alldeles för mycket 
och det kan jag inte göra hur många gånger 
som helst, speciellt inte när vi är väldigt många. 
Jag frågar om ett tag, och så försöker jag tänka 
mig vad som sagts, men utan hörapparaterna 
hamnar man lätt ensam i ett hörn. Man blir lite 
utanför.

- Jag känner att jag i min resa mot hörapparater 
nu har kommit fram. Tre besök hos audionom 
räckte gott och väl, nu är det bestämt att jag 
ringer om jag vill ha ännu ett återbesök. Att hela 
processen tog onödigt lång tid, nästan ett år, 
kan jag bara skylla på mig själv.

- Det är skillnad på att själv höra dåligt och att 
ge råd åt andra, det är det. Jag har ju till exem-
pel inte följt mitt eget råd att snabbt ta kontakt 
med en doktor eller hörselmottagning, det borde 
jag ha gjort, säger hon.
- Speciellt som familjen blev så irriterad av att 
jag inte hörde. 

Även om Gull-Maj inte följde sitt eget råd om 
att snabbt ta kontakt med en hörselmottagning, 
så tänker hon följa ett annat råd; att hålla sig 
uppdaterad med marknaden och vad som finns, 
och vilka nyheter som kommer. 
- Och att aldrig mer gå bort utan att ha med 
mig mina röda hörapparater och ett extra par 
batterier, slutar hon.

Text: Anders Arhammar
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