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Abstrakt 
 
Bakgrund: Hörselnedsättning och demens ökar i takt med befolkningens stigande 
ålder, många drabbas dessutom av båda tillstånden. Sambandet mellan de båda 
kan ha fler möjliga förklaringar.   
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka aktuellt kunskapsläge gällande 
sambandet mellan hörselnedsättning och demens, med fokus på vuxna personer.  
 
Metod: Genom en systematisk litteraturstudie insamlades vetenskapliga studier för 
att besvara studiens syfte och frågeställning.  
 
Resultat: Studiens resultat pekar på att det finns ett samband mellan 
hörselnedsättning och demens hos vuxna personer, framförallt hos personer 65 år 
eller äldre. Resultatet indikerar även på att personer med hörselnedsättning löper 
större risk för att utveckla demenssjukdomar jämförelsevis med de utan 
hörselnedsättning.  
Slutsats: Resultat från denna systematiska litteraturstudie visade att det finns ett 
samband mellan hörselnedsättning och demens men utifrån aktuellt kunskapsläge 
går det inte att fastställa ett orsakssamband dessa emellan. 
Abstract 

Background: The prevalence of hearing loss and dementia increases as population 
is aging, many are often affected by both conditions. The relationship between the 
two may have several possible explanations. 

Aim: The purpose of this study is to examine the current state of knowledge 
regarding the relationship between hearing loss and dementia, with focus on adults.  

Methods: Through a systematic review scientific studies were collected to answer 
the study’s purpose and question. 
Results: The results of this study indicate that a relationship between hearing loss 
and dementia in adults exists, particularly in older people aged 65 or older. The 
result also indicates that people with hearing loss are at higher risk of developing 
dementia comparatively with those without hearing loss. 
Conclusion: The result of this systematic review shows that a relationship between 
hearing loss and dementia exists although the causal relationship between the two 
conditions cannot be established based on the current state of knowledge.  
 
Keywords: Dementia, Hearing loss, Hearing disorders. 
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1.Bakgrund 
 
1.1 Hörselnedsättning  
 
Enligt World Health Organization (WHO, 2017) har 5 % av världens population en 
hörselnedsättning, vilket motsvarar 360 miljoner människor. I Sverige är cirka 1,5 miljoner 
drabbade av hörselnedsättning och antalet förväntas öka i takt med den alltmer stigande åldern 
av befolkningen (Hallberg & Kramer, 2008; Statistiska centralbyrån, SCB, 2016). Idag finns det 
cirka två miljoner personer 65 år eller äldre i Sverige och till år 2060 förväntas denna 
befolkningsgrupp vara över cirka tre miljoner (Statistiska centralbyrån, SCB, 2016).   

 
Det finns flera olika typer av hörselnedsättning och dessa kan benämnas vara sensorineural, 
konduktiv, en kombination av dessa eller central som bland annat beskrivs av Stephens (2001), 
Dillon (2012) och Plack (2014). Dess typ bestäms i förhållande till var hörselnedsättningen finns 
lokaliserad. Tonaudiometri är den vanligaste metoden för att mäta hörsel (Stephens, 2001). 
Genom att beräkna ett tonmedelvärde (TMV4) vid frekvenserna 0.5, 1, 2, och 4 kHz kan grad av 
hörselnedsättning bedömas vara mild, måttlig, svår eller grav. Det finns fler olika sätt att gradera 
hörsel, där oskadad hörsel definieras som ett tonmedelvärde på 25 decibel (dB) hörnivå eller 
bättre på båda öronen enligt WHO (1991) eller under 20 decibel (dB) hörnivå enligt Stephens 
(2001). För att identifiera centrala hörselnedsättningar används ett mer omfattande testbatteri 
med bland annat olika försvårade taltester och andra elektrofysiologiska mätningar (Baran & 
Musiek, 2003). 
 
En hörselnedsättning beskriver Dillon (2012) är en nedsatt förmåga av hörselsinnet som har en 
mångsidig innebörd. Bland annat kan förmågor som exempelvis ljud- och taluppfattning och 
lokalisering av ljud begränsas. Hörselnedsättning kan resultera i en negativ påverkan på bland 
annat kommunikation och det sociala samspelet med andra samt leda till depression och 
isolering som kan påverka den allmänna livskvaliteten (Arlinger, 2003; Tye-Murray, 2015).  

    
1.2 Demens  
 
Demenssjukdomar förekommer över hela världen och enligt WHO (2016) är över 47 miljoner 
människor drabbade och årligen tillkommer runt 7,5 miljoner nya fall. I Sverige lever ca 160 
000 personer med en demenssjukdom och till 2030 beräknas runt 270 000 personer vara 
drabbade, ca 10 000 av dessa är under 65 år (Socialstyrelsen 2016). Samhällskostnaderna för 
demenssjukdomar förväntades uppgå till 63 miljarder kr år 2012 (Wimo et al., 2012).  
 
Demenssjukdom diagnostiseras genom en sammanvägd bedömning av fler faktorer som 
exempelvis kognitiva test, psykiskt och fysiskt tillstånd, aktivitets- och funktionsförmåga samt 
datortomografisk undersökning av hjärnan (Socialstyrelsen, 2016). Demens delas in i stadierna 
tidig, mellan och sen demens beroende på hur långt sjukdomen fortskridit (WHO, 2016).  
 
Demens är ett samlingsnamn för fler olika sjukdomar där de vanligaste demenssjukdomarna är 
Alzheimer´s och vaskulär demens, dessa står tillsammans för ca 90 procent av samtliga fall av 
demens (WHO, 2016). Demenssjukdomar ökar med stigande ålder (>65) men det innebär inte 
att yngre personer inte kan drabbas. Det är dock ovanligt med demens i yngre åldrar men 
sjukdomen kan begynna redan i 40–50 årsåldern (Skovdahl et al. 2007).       
Demens kan bero på olika sjukdomar och skador i hjärnan och är progredierande (Hydén, 2016). 
Beroende på vart skadan sitter kan det uppstå störningar i de högre kortikala funktionerna som 
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inverkar på bland annat minnet, förståelsen, inlärningsförmågan, tänkandet, språket och 
omdömet. Kognitiva nedsättningar leder ofta till försämrat socialt beteende och försämrad 
emotionell kontroll (WHO, 2012). Förutom kognitiva nedsättningar är det vanligt 
förekommande att de med demens även drabbas av psykiatriska och beteendemässiga symptom 
(Leone, Deudon & Robert, 2008). 
 
1.3 Kognition, demens och hörselnedsättning  
 
Kognition är en samlingsterm för de mentala processer, normalt viljestyrda, som handlar om 
kunskap, information och tänkande (Groome, 2010). Nedsatta kognitiva förmågor kan sträcka 
sig i ett spektrum av mild kognitiv nedsättning till fullt utvecklad demens (Gurgel et al., 2014). 
Ett av de första tecknen på demens kan vara störning i minnesfunktionen (Eriksdotter Jönhagen, 
2011). 

 
För att kunna tolka och ta in ljudsignaler är de kognitiva förmågorna viktiga (Groome, 2010; 
Tye-Murray, 2015). Vid förekomst av hörselnedsättning, främst i svåra lyssningssituationer, 
används mer energi av de kognitiva förmågorna till att bearbeta den auditiva informationen 
vilket leder till att andra kognitiva processer bearbetas i mindre utsträckning (Lin et al., 2013). 
Konsekvensen av detta blir att det är svårt att minnas och tolka inkommande information 
(Picchora-Fuller, 2007). Individer med demens och hörselnedsättning har sämre kognitiva 
funktioner än individer med demens utan hörselnedsättning (Hopper, Slaughter, Hodgetts, 
Ostevik & Ickert, 2016). Att det finns ett samband mellan hörselnedsättning och demens är 
många forskare övertygade om. Hur denna koppling ser ut är dock inte klarlagt. Resultat från 
fler studier pekar dock på att försämrad hörsel skulle kunna leda till sämre kognition och demens 
(Lin et al., 2013; Lin & Albert, 2014) 
 
1.4 Tidigare forskning 
 
Peters, Potter och Schuler (1988) studerade äldre personer med olika typer av demens. Syftet var 
att undersöka förändringar av kognition över tid mellan de med och utan hörselnedsättning. 
Snabbare kognitiv förlust sågs hos personer med både demens och hörselnedsättning. 
 
I studien av Uhlmann, Larson, Rees, Koepsell och Duckert (1989) undersöktes om 
hörselnedsättning bidrar till kognitiv nedsättning hos äldre vuxna. Studiens resultat påvisade att 
det fanns en hög sannolikhet att äldre vuxna med hörselnedsättning även hade demens och att en 
eventuell koppling observerades mellan grad av hörselnedsättning och risk för demens. Utifrån 
studiens fynd lyftes den intressanta frågeställningen i huruvida en åldersrelaterad 
hörselnedsättning ökar risken till utveckling av demens.  

 
I en studie av Gates et al. (1996) undersöktes sambandet mellan central auditiv 
perceptionsstörning och kognitiv nedsättning samt om mindre normala testresultat för central 
auditiv perceptionsstörning kan vara en tidig indikator för demens eller kognitiv nedsättning. I 
slutsatsen framhäver författarna vikten av hörselmätningar för individer som misstänks ha 
kognitiv nedsättning då studiens resultat påvisar att en central auditiv perceptionsstörning kan 
vara en tidig indikator till demens. 
 
Herbst och Humphrey (1980) samt Weinstein och Ventry (1982) belyser det faktum att en 
hörselnedsättning ofta kan leda till bland annat depression, social isolering, och förvirring, vilket 
indirekt kan orsaka en kognitiv nedsättning och demens. Likaså framhäver Uhlmann, Teri, Rees, 
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Mozlowski och Larson (1989) att olika demenssjukdomar kan komma att orsaka 
hörselnedsättning, detta på grund av dess degenerativa effekter på neurologiska strukturer. 

 
2. Problematisering  
 
Hörselnedsättning och demens påverkar individens autonomi och är så pass vanliga idag att de 
kan klassas som folksjukdomar. Till följd av befolkningens stigande ålder ökar förekomsten av 
både hörselnedsättning och demens, många drabbas dessutom av båda tillstånden (Lemke, 
2011). Detta betyder att hörselvården, framförallt audionomer, kommer att stöta på patienter 
med både hörselnedsättning och demens allt oftare. För att ge dessa patienter bästa möjliga vård 
är det viktigt att ha kunskap och förståelse för denna patientgrupp. Då båda tillstånden är 
resurskrävande är det viktigt att samla kompetens och att samarbeta mellan professioner. Det 
räcker inte med att enbart hörselvården är uppmärksam, även geriatrisk vård måste ta hänsyn till 
eventuell hörselnedsättning. Då tidigare forskning på ämnet inte har kunnat fastställa sambandet 
mellan hörselnedsättning och demens är det viktigt att titta på hur forskningsläget ser ut idag 
vilket kan leda till en ökad kunskap och förståelse inom ämnet. 
 
3. Syfte och frågeställning 
 
3.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka aktuellt kunskapsläge gällande sambandet mellan 
hörselnedsättning och demens, med fokus på vuxna personer. 
 
3.2 Frågeställning 
 
Utifrån ovanstående syfte formulerades följande frågeställning: 
 
- Löper vuxna personer med hörselnedsättning större risk att utveckla demens jämfört med 
personer utan hörselnedsättning? 
 
4. Metod 

  
Studiens syfte och frågeställning besvaras med hjälp av en systematisk litteraturstudie. Ett bra 
sätt att sammanfatta kunskap är att genomföra eller läsa en systematisk översikt enligt Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). De menar också att för att en systematisk 
översikt ska “spegla” verkligheten och inte ge en felaktig bild ska kraven på tillförlitlighet vara 
hög. Den systematiska översikten bör därför alltid följa vissa steg för att minimera risk för 
slumpmässiga fel.  
 
4.1 Sökning 
 
De valda sökorden söktes var för sig som fritextord och som indexeringsord [MeSH]. Därefter 
skapades tre enskilda block som sedan kombinerades tillsammans genom booleska operatorerna 
OR och AND. Till detta valdes databaserna CINAHL Plus with Full Text och PubMed via 
Örebro Universitets ämnesguide som är rekommenderade databaser inom Hörselvetenskap och 
Medicin (SBU, 2014). Genom dessa databaser gjordes också testsökningar för att hitta relevanta 
sökord. För att specificera sökningen ytterligare gjordes avgränsningar för språk “English” och 
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publikationsdatum “2007–2017” i båda databaserna. Studiens litteratursökning redogörs i tabell 
1.1 och tabell 1.2.  

 
Tabell 1.1 Redogörelse av litteratursökning 
 

Databas - PubMed 

Sökning Sökord Antal träffar 

S1 Dementia 75538 

S2 Dementia  
[MeSH] 55354 

S3 S1 OR S2 75538 

S4 Hearing Loss 25254 

S5 Hearing Loss  
[MeSH] 17041 

S6 S4 OR S5 25254 

S7 S3 AND S6 180 

 
Tabell 1.2 Redogörelse av litteratursökning 
 

Databas - CINAHL 

Sökning Sökord Antal träffar 

S1 Dementia 29239 

S2 Dementia 
 [MeSH] 20159 

S3 S1 OR S2 29239 

S4 Hearing Disorders 10034 

S5 Hearing Disorders  
[MeSH] 8289 

S6 S4 OR S5 10034 

S7 S3 AND S10 127(13*) 

*Träffar i CINAHL som var dubbletter från PubMed. 
Sökning genomfördes i PubMed och CINAHL 6 mars 2017 
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4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 
Inklusionskriterierna var att studierna ska ha utförts enbart på vuxna (≥18år) och enbart på 
människor, oberoende av typ och grad av hörselnedsättning. Vidare inkluderades studier som var 
peer-reviewed, på engelska samt artiklar publicerade mellan 2007–2017. Skälet till att begränsa 
publikationsdatum till tio år tillbaka i tiden var att få så tidsenliga träffar som möjligt, då studien 
syftar till att belysa det aktuella kunskapsläget. Ytterligare avgränsning gjordes genom att enbart 
inkludera de studier där ton- och/eller talaudiometri eller centrala hörseltester genomförts samt 
de studier som definierat hörselnedsättning baserat på ICD-koder1 (International Classification 
of Diseases). 
 
Studier som enbart har undersökt sambandet mellan hörselnedsättning och kognition samt 
kognitiv nedsättning utan att behandla demens har exkluderats. Kognitiva nedsättningar kan vara 
en indikator på begynnande demenssjukdomar men även på andra sjukdomstillstånd och därför 
har artiklar som uteslutande behandlar kognition exkluderats. 
 
Vissa studier har undersökt andra samband förutom förhållandet mellan hörselnedsättning och 
demens, men då resultat, analys och slutsats har redovisats separat inkluderades dessa artiklar. 
Studiens inklusionskriterier redovisas i tabell 1.3. 
 
 
 
Tabell 1.3 Inklusionskriterier 
 

Inklusionskriterier 
Studier utförda på människor   
Studier utförda på vuxna (≥18 år) 
Studier på engelska 
Studier publicerade år 2007–2017 
Studier som använder ton- och/eller talaudiometri, centrala tester eller ICD-koder 
Studier som är peer-reviewed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Koder för klassificering av sjukdomar, tillstånd och symptom 
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4.3 Analys och bearbetning 

 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Litteratursökning 
PubMed & CINAHL 

      (n=34)       ( n=6) 

Valda abstrakt 
n = 40 

Artiklar i fulltext 
n = 22 

Exkluderade abstrakt 
n = 23 

Exkluderade artiklar 
n = 13 

- Svarar ej på syftet 
- Behandlar enbart 
kognition 
- Använder ej validerade        
mätmetoder för definition 
av hörselnedsättning. Valda artiklar 

n = 9 

Manuell sökning 
n = 5 

 
 

Figur 1. Inklusionsprocess. 
 
 

Från litteratursökningen gjorde författarna en grovsållning av artiklarna genom titel och abstrakt 
oberoende av varandra. Utifrån dessa bedömdes efter relevans 40 artiklar vara lämpliga till 
studiens syfte och frågeställning. Efter läsning av artiklarnas abstrakt ansågs 23 av dessa vara 
utan relevans. En genomgång av alla referenslistor gjordes av båda författarna för att kontrollera 
om några artiklar av intresse inte kommit med i huvudsökningen och detta resulterade i fem 
relevanta artiklar. Dessa artiklar letades fram genom manuell sökning. Slutligen valdes 22 
artiklar ut som lästes i fulltext. En relevansbedömning gjordes på dessa artiklar utifrån de 
riktlinjer som Statens beredning för medicinsk utvärdering har gett ut (SBU, 2014) vilket 
resulterade i 9 artiklar som ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställning. Etiska aspekter 
togs i beaktande vid bedömning av relevans och enbart studier som godkänts av etisk kommité 
eller genomgått annan etisk prövning valdes ut, detta i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013). Preliminär evidensgradering och kvalitetsgranskning utfördes på samtliga utvalda 
artiklar utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier samt efter ‘Mall för 
kvalitetsgranskning av observationsstudier’ från SBU (2014). Efter bedömning av risk för 
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systematiska fel klassificerades artiklarna därefter med låg, medelhög respektive hög kvalitet, 
vilket redovisas i bilaga 1. Sammanställning över inkluderade artiklar. Relevansbedömning, 
preliminär evidensgradering och kvalitetsgranskning utfördes av båda författarna oberoende av 
varandra i enlighet med SBU.  
 
5. Resultat 
 
5.1 Resultatöversikt 
 
Nedan följer summering och resultat av de nio inkluderade artiklarna. En sammanställning av 
studiens inkluderade artiklar finns redovisade under bilaga 1. Sammanställning över inkluderade 
artiklar.  
 
 
A Bayesian Approach to Identifying New Risk Factors for Dementia: A 
Nationwide Population-Based Study (Wen et al., 2016). 
 
I en longitudinell retrospektiv studie av Wen et al. (2016) kontrollerades överensstämmelsen för 
tidigare kända riskfaktorer och nya potentiella riskfaktorer till demens med Bayesiansk statistik. 
Individerna i studien följdes upp mellan åren 1995 och 2010 genom insamling av data. En av 
studiens hypoteser var att nedsatt intellekt eller demens var associerade med sämre hörsel och 
syn hos äldre personer i Taiwan. Från databasen National Health Insurance Research Database 
(NHIRD), innehållande 1 miljon slumpmässigt valda patienter, inkluderades 109 709 patienter 
≥65 år varav 6 546 hade demens och resterande 103 163 var fria från demens. 
Hörselnedsättning, demens och riskfaktorer fastställdes genom ICD-9 koder2 (International 
Classification of Diseases 9th Revision). Studiens resultat visade en signifikant skillnad i ålder 
mellan grupperna där de med demens var äldre. Genom användandet av Bayesiansk statistik 
kunde fler kända riskfaktorer för demens som depression, diabetes, vaskulära sjukdomar och 
huvudskada verifieras. Hörselnedsättning och gråstarr visades vara nya potentiella riskfaktorer 
för demens. Hörselnedsättning associerades med ökad risk för demens med oddskvoten (OR) 
1,577, vilket visade att äldre personer med hörselnedsättning i Taiwan hade 1,577 gånger större 
risk att utveckla demens jämfört med de utan hörselnedsättning.  

 
 

Age-related hearing loss and dementia: 10-year national population based study 
(Su et al., 2017). 
 
Su et al. (2017) undersökte sambandet mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och förekomsten 
av demens i Taiwan. Genom att inhämta data från ett försäkringsbolag i Taiwan med uppgifter 
om registrerade personers hälsa/ohälsa genomfördes denna tio-åriga retrospektiva, 
populationsbaserade kohort-studie. I studien ingick 4108 personer över 50 år med 
åldersrelaterad hörselnedsättning. Dessa matchades likvärdigt gällande ålder, kön, samsjuklighet 
och tidpunkt för demensdiagnos med 4013 slumpmässigt utvalda kontrollpersoner utan 
hörselnedsättning. Samtliga deltagare var fria från demens vid studiens start. Hörselnedsättning, 
demens och riskfaktorer definierades genom olika ICD-9 koder. Det var högre förekomst av 
demens i gruppen med åldersrelaterad hörselnedsättning (11.8%) än i kontrollgruppen (9.6 %), 
här uppmättes en signifikant skillnad (p=0,002). Riskfaktorer för att drabbas av demens var 

                                                
2 Koder för klassificering av sjukdomar, tillstånd och olika symptom (nionde upplagan) 
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ålder, åldersrelaterad hörselnedsättning, kvinnligt kön och samsjuklighet. Efter justeringar för 
dessa riskfaktorer kvarstod ett oberoende samband mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och 
demens (Hazard Ratio (HR)=1,30; 95% confidence interval (CI) = 1,14–1,49; p=0,002). Risk för 
att utveckla demens ökade med ålder, där de ≥75 år var utsatta i högst utsträckning och löpte 
högst risk (HR=1,20; 95% CI=1,01–1,42). Även i åldrarna 50–64 år sågs ett signifikant 
(HR=1,96; 95% CI= 1,25–3,08) samband. Genom multivariat analys där det kontrollerades för 
ålder och samsjuklighet påvisades att gruppen med åldersrelaterad hörselnedsättning löpte 
signifikant högre risk för att utveckla demens än kontrollgruppen (adjusted HR=1,29; 95% 
CI=1,13–1,48). I studien hittades en koppling mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och 
demens, hur detta samband ser ut gick inte att avgöra.  

 
 

Auditory threshold, phonologic demand, and incident dementia (Gallacher et al., 
2012). 
 
I studien av Gallacher et al. (2012) undersöktes sambandet mellan förhöjda hörtrösklar och 
kognitiv nedsättning samt demens. Kohorten som studerades följdes upp under en period om 17 
år och bestod av 1 057 män, födda 1920–1939, som ingick i studien Caerphilly Prospective 
Study (CaPS) vilken baserades på ett representativt populationsurval. Kognitiva tester 
genomfördes vid tre tillfällen och audiologiska tester genomfördes vid två tillfällen, audiologiska 
testerna utfördes i en icke-klinisk miljö. Kognitiv nedsättning klassades in i kategorierna: Ingen 
kognitiv nedsättning (n=832), kognitiv nedsättning icke demens (CIND)(n=146) och demens 
(n=79). Kategorin demens delades in i vaskulär (n=38) och icke-vaskulär (n=41). Sammanslaget 
tonmedelvärde för samtliga deltagare efter första mättillfället var 26,5dBA och efter andra 
mättillfället 25,1dBA. Dessa medelvärden räknades sedan ut till ett totalt sammanslaget 
tonmedelvärde på 25,8dBA vilket användes i regressionsanalyser för att undersöka eventuella 
samband. Efter justering för ålderspåverkan sågs en signifikant ökad risk (OR=4,07; 95% 
CI=2,21–7,50; p= <0,001) för att utveckla demens vid varje ökning av 10 dBA av sammanslagna 
tonmedelvärdet. Sambandet mellan förhöjda hörtrösklar och risk för att utveckla demens var 
statistisk signifikant (OR=2,67; 95% CI=1,38–5,18; p=0,004) även efter full justering för andra 
förväxlingsfaktorer som exempelvis ålder, oro, social- samt kognitiv status. Det signifikanta 
sambandet för vaskulär demens och CIND försvann efter full justering vid analyser av enskilda 
kategorier för demens. Signifikanta samband mellan förhöjda hörtrösklar och demens hittades 
även efter analyser från båda audiologiska mättillfällena, dock något lägre. Studiens resultat 
påvisade även att förhöjda hörtrösklar över längre tid (8 år) signifikant (OR=1,42; 95% CI= 
1,16–1,72; p=0,001) ökade risken för demens efter justering för ålder. I denna studie hittades 
inget samband mellan kognitiv nedsättning och förhöjda hörtrösklar. Studiens författare belyser 
det faktum att majoriteten av de tonaudiometriska mätningarna inte genomfördes under ideala 
förhållanden vilket kan ha bidragit till förhöjda hörtrösklar. Trots att resultatet pekar på att 
hörselnedsättning kan vara en riskfaktor för demens, förblir de underliggande mekanismerna för 
detta samband okända. 

 
 

Central auditory dysfunction as a harbinger of Alzheimer´s dementia (Gates, 
Anderson, McCurry, Feeney & Larson, 2011). 
 
Gates, Anderson, McCurry, Feeney & Larson (2011) ville i sin fyra år långa longitudinella 
kohortstudie bekräfta om central hörselnedsättning kan vara ett förstadium till uppkomsten av 
Alzheimer´s.  De 274 män och kvinnor (71–96 år) som deltog i studien rekryterades från den 
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longitudinella studien Adult Changes in Thought (ACT) som var baserat på ett randomiserat 
urval på medlemmar ≥65 år i Group Health Cooperative of Puget Sound (GHC). Deltagarna i 
ACT-studien genomgick ton- och talaudiometri samt kognitivt test med hjälp av Cognitive 
Abilities Screening Instrument (CASI). Deltagare fria från demens och de med lätta 
minnessvårigheter utan demensdiagnos inkluderades i den aktuella studien. Vid start 
genomfördes tre olika standardiserade tester för central hörselnedsättning; Synthetic Sentence 
Identification test with Ipsilateral Competing Message (SSI-ICM), Dichotic Sentence 
Identification (DSI) och Dichotic Digits Test (DDT). För att identifiera eventuell demens 
användes CASI som ett utvärderingsverktyg vid varje uppföljningsbesök. Deltagare med resultat 
över >86 ansågs vara fria från demens medan deltagare med resultat ≤86 fick genomgå 
ytterligare klinisk- och neuropsykologisk utredning för att säkerställa en diagnos för demens 
och/eller Alzheimer´s. För att klassificeras med en Alzheimer´s diagnos skulle patienterna med 
demens uppfylla National Institute of Neurological and Communicative Diseases and Stroke-
Alzheimer´s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) kriterier. Totalt 
utvecklade 23 deltagare demens varav 21 av dessa Alzheimer´s. Deltagarna kategoriserades in i 
grupperna för de med demens och för de utan. För varje test räknades ett gemensamt medelvärde 
ut för respektive grupp. Resultatet visade att 65% av gruppen med demens respektive 12% av 
gruppen utan demens fick sämre än 50% rätt på DSI-testet, vilket visade på en signifikant 
skillnad (p= <0,01) mellan grupperna. Demensgruppen presterade sämre på samtliga test i 
jämförelse med gruppen utan demens och denna skillnad var statistiskt signifikant (p= <0,01). 
Efter regressionsanalys med justering för utbildningsnivå sågs att de med svår central 
hörselnedsättning (mindre än 50% rätt på DSI-testet) löpte störst risk att utveckla Alzheimer’s 
(HR=9,9; 95% CI=3,6–26,7). För studiens deltagare var hörselnedsättning förstadium till 
uppkomsten av Alzheimer’s demens.  
 

 
Hearing impairment Affects Dementia Incidence. An Analysis Based on 
Longitudinal Health Claims Data In Germany (Fritze et al., 2016). 
 
I en longitudinell studie av Fritze et al. (2016) användes data från Allgemenine 
Ortskrankenkasse (AOK) för att bland annat undersöka om hörselnedsättning påverkade 
uppkomsten av demens med hypotesen att personer diagnostiserade med en hörselnedsättning 
löper större risk för att utveckla demens. Ett randomiserat urval på 250 000 personer ≥65år 
gjordes från AOK. Efter exkludering av personer med ofullständig information gällande 
födelsedatum, dödsdatum, kön och utbildning landade det slutliga urvalet på 154 784 personer, 
som alla var fria från demens vid start. Under studiens gång som varade mellan åren 2004 och 
2010 utvecklade 14 602 personer demens och av dessa hade 5 596 hörselnedsättning. Demens 
och hörselnedsättning definierades genom olika ICD-10 koder3 (International Classification of 
Diseases 10th Revision). Hörselnedsättning delades in i olika kategorier för bland annat 
unilateral-, bilateral- och ospecificerad hörselnedsättning, som innefattade sensorineural, 
konduktiv och kombinerade typer av hörselnedsättningar. Förekomsten av demens var vanligast 
för de med bilateral hörselnedsättning följt av de med ospecificerad hörselnedsättning. Efter 
justering för andra riskfaktorer som bland annat ålder, kön, högt blodtryck, diabetes, cancer 
påvisades att de med bilateral hörselnedsättning löpte 16% större risk (HR=1,16; p= <0,001) att 
utveckla demens, följt av de med ospecificerad hörselnedsättning (HR=0,80; p=0,006), båda 
dessa samband var signifikanta. I studien kontrollerades även om besök hos öronläkare, 
institutionalisering, eller depression kan påverka sambandet mellan hörselnedsättning och 

                                                
3 Koder för klassificering av sjukdomar, tillstånd och symptom (tionde upplagan) 
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demens. I studien hittades ett samband mellan hörselnedsättning och demens, inget 
orsakssamband kunde däremot påvisas. 

 
 

Hearing Impairment and Incident Dementia and Cognitive Decline in Older 
Adults: The Health ABC Study (Deal et al., 2016). 
 
Deal et al. (2016) hade som hypotes i sin prospektiva studie att deltagare med hörselnedsättning 
hade ökad risk för att utveckla demens under en period om nio år jämfört med deltagare utan 
hörselnedsättning. Totalt ingick 2,034 deltagare i åldrarna 70–79 år från studien Health, Aging 
and Body Composition (Health ABC) som var fria från demens vid studiens start. Då det 
fattades data på 145 deltagare blev slutgiltiga antalet deltagare att medverka i studien 1,889 
stycken. Deltagarna genomgick tonaudiometri och ett tonmedelvärde (TMV4) räknades fram 
utifrån hörtrösklarna vid 0.5, 1, 2, och 4 kHz. Deltagarna delades sedan in i grupperna normal 
≤25dBHL, mild 26-40dBHL och måttlig/svår >40dBHL hörselnedsättning beroende på deras 
TMV4. Av studiens samtliga deltagare hade 1,103 (58%) hörselnedsättning varav 387 (35%) av 
dessa hade måttlig/svår hörselnedsättning. Uppkomsten av demens definierades genom 
användning av olika slags demensmediciner, en utfärdad demensdiagnos eller en försämring på 
1,5 standardavvikelse (SD) på det ursprungliga medelvärdet av Modified Mini Mental State. 
Under den nio-årsperiod då studien pågick utvecklade 229 deltagare demens och merparten av 
dessa hade en måttlig/svår hörselnedsättning. Efter justering för förväxlingsfaktorer som 
exempelvis ålder, kön, högt blodtryck, diabetes och stroke påvisades en signifikant högre risk 
(HR=1,55; 95% CI=1,10–2,19; p=0,01) för deltagare med måttlig/svår hörselnedsättning att 
utveckla demens jämfört med deltagare utan hörselnedsättning. För att styrka dessa resultat 
gjordes känslighetsanalyser som visade på att resultaten var robusta. Vid varje ökning med 10dB 
av TMV4 mellan 10- och 50dBHL ökade risken för att utveckla demens linjärt. Om 
hörselnedsättning är en indikator eller orsak till demens kunde inte fastställas.  

 
 

Hearing loss and incident dementia (Lin et al., 2011). 
  
I en longitudinell prospektiv studie av Lin et al. (2011) användes data av 639 volontärer (36–90 
år) från studien The Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA) för att undersöka om något 
samband fanns mellan hörselnedsättning och risk för demens samt Alzheimer’s. Deltagarna 
följdes upp under en period om 18 år. I den ursprungliga studien genomgick deltagarna 
tonaudiometri och utifrån hörtrösklar vid 0.5, 1, 2 och 4 kHz räknades ett tonmedelvärde 
(TMV4) fram. Demens och kognition mättes med hjälp av ett testbatteri av standardiserade 
neurologiska och neuropsykologiska tester. Hörselnedsättning och demens definierades i den 
aktuella studien utifrån tidigare mätresultat. Av studiens deltagare kom 58 personer att utveckla 
demens varav 38 hade hörselnedsättning. Genom justering för påverkande riskfaktorer som 
ålder, kön, diabetes, utbildning och rökning påvisades att det fanns en signifikant risk (HR=1,27; 
95% CI=1,06–1,50) för att utveckla demens vid varje 10dB ökning av tonmedelvärdet. Liknande 
risk sågs även för de som senare kom att diagnostiseras med Alzheimer’s. Studiens resultat visar 
att det redan vid en hörselnedsättning på >25dBHL fanns en tydlig risk för att utveckla demens. 
Därmed kunde ett tydligt samband ses mellan grad av hörselnedsättning och risk för demens, ju 
svårare grad av hörselnedsättning desto högre var risken. Detta samband kvarstod som 
signifikant (p=0,04) efter genomförd känslighetsanalys där deltagare som utvecklade demens 
inom sex år från studiens start räknades bort. Deltagarna delades in i undergrupperna normal 
<25 dBHL(n=455), mild 24–40 dBHL(n=125), måttlig 41–70 dBHL(n=53) och svår >70 
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dBHL(n=6) hörselnedsättning för att undersöka om någon av grupperna löpte högre risk för att 
utveckla demens. Resultatet visade signifikant högre risk för samtliga undergrupper dock löpte 
de med måttlig hörselnedsättning betydligt högre risk (HR=3,00; 95% CI=1,43–6,30; p=0,004) 
jämfört med de andra grupperna. Sammanfattningsvis ökar risken för demens linjärt med 
svårighetsgrad av hörselnedsättningen och för en tredjedel av deltagarna över 60 år fanns ett 
tydligt samband mellan hörselnedsättning och demens.  

 
 

Hearing Loss is Associated With Risk of Alzheimer’s Disease: A Case-Control 
Study in Older People (Hung et al., 2015). 
 
En fall-kontrollstudie av Hung et al. (2015) undersökte om hörselnedsättning ökade risken för 
att utveckla Alzheimer’s hos personer ≥65 år i Taiwan. Hörselnedsättning och demens 
definierades enligt ICD-9 koder. Data till studien hämtades från National Health Insurance 
Program. Fallgruppen bestod av 488 personer med nyligen upptäckt Alzheimer´s och 
kontrollgruppen bestod av 1 952 personer utan Alzheimer´s. För varje fall av Alzheimer´s valdes 
fyra kontrollpersoner utan demens slumpmässigt ut, för att öka den statistiska säkerheten. 
Grupperna matchades utifrån ålder, kön och tid för diagnos. Fallgruppen hade en signifikant 
(p=0,001) större andel i förekomst av hörselnedsättning än kontrollgruppen. Efter justering för 
riskfaktorer som exempelvis depression, högt blodtryck, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar 
sågs en signifikant ökad risk (OR=1,39; 95% CI=1,05–1,84) att utveckla Alzheimer´s hos de 
med hörselnedsättning jämförelsevis med de utan. Signifikant högre risk att utveckla 
Alzheimer’s sågs även vid förekomst vid andra sjukdomar som bland annat diabetes, högt 
blodtryck och depression. En koppling hittades mellan hörselnedsättning och Alzheimer´s, 
huruvida hörselnedsättning var en riskfaktor eller en indikator på demens kunde inte fastställas. 

 
 

Regional pattern of Dementia and Prevalence of Hearing impairment in Germany 
(Teipel et al., 2015). 
 
I tvärsnittstudien av Teipel et al. (2015) undersöktes sambandet mellan åldersrelaterad 
hörselnedsättning och demens på regional nivå i Tyskland. Hypotesen var att mönstret för 
förekomst av åldersrelaterad hörselnedsättning och demens mellan olika regioner skulle vara 
likvärdigt, vilket skulle kunna påvisa ett potentiellt samband dessa emellan. Genom data och ett 
åldersstratifierat urval på personer ≥65år från Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) ingick totalt 
1 338 462 personer i studien, som följdes kvartalsvis under 2007. Hörselnedsättning och demens 
definierades efter ICD-10 koder där 123 655 hade demens och 119 022 hade hörselnedsättning. 
Prevalensen för åldersrelaterad hörselnedsättning och demens på regional nivå hade ett 
signifikant samband (b=0,50; p= <0,001). Detta samband kvarstod efter kontroll för vaskulära 
riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och högt kolesterol. Sambandet mellan 
hörselnedsättning och demens avtog något efter att ha kontrollerat för cerebrovaskulära 
sjukdomar men signifikansen (b=0,227; 95% CI=0,079–0,374; p=0,003) fanns kvar. Antalet 
försäkrade skiljde sig mellan de olika regionerna men sambandet mellan hörselnedsättning och 
demens förblev i princip oförändrat efter att ha kontrollerat för antalet försäkrade per region. 
Studiens resultat kan inte fastställa ett orsakssamband mellan hörselnedsättning och demens utan 
enbart ett samband dessa emellan. 
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5.2 Sammanfattning resultat 
 
I studien av Wen et al. (2016) hittades en koppling mellan hörselnedsättning och ökad risk för 
demens hos äldre personer. Su et al. (2017) fann ett oberoende samband mellan åldersrelaterad 
hörselnedsättning och demens där de med åldersrelaterad hörselnedsättning löpte högre risk att 
utveckla demens än de utan hörselnedsättning. Gallacher et al. (2012) kom fram till att personer 
med förhöjda hörtrösklar löpte högre risk för att utveckla demens. Sambandet mellan förhöjda 
hörtrösklar och demens sågs även vid ökning av hörtröskel över tid efter justering för ålder. 
Gates, Anderson, McCurry, Feeney & Larson (2011) fann en koppling mellan central 
hörselnedsättning och Alzheimer´s. Resultat från olika centrala tester visade en signifikant 
skillnad i prestation mellan de med demens jämfört med de som inte hade detta, där de med 
demens presterade betydligt sämre på testerna.  De med svår central hörselnedsättning hade 
störst risk att utveckla Alzheimer´s. Fritze et al. (2016) kom fram till att demens var vanligast 
förekommande hos de med bilateral- och ospecificerad hörselnedsättning. Sambandet mellan 
dessa typer av hörselnedsättningar och demens var signifikant. De med bilateral 
hörselnedsättning visades däremot löpa störst risk för att utveckla demens. I studien av Deal et 
al. (2016) hittades ett linjärt samband mellan demens och tonmedelvärde (TMV4), där varje 
10dB-ökning av tonmedelvärdet (TMV4) förhöjde risken att drabbas av demens. Deltagare med 
måttlig/svår hörselnedsättning visades vara mer utsatta för att utveckla demens i jämförelse med 
de utan hörselnedsättning. Lin et al. (2011) fann i likhet med Deal et al (2016) ett linjärt 
samband, högre risk för att utveckla demens sågs vid varje 10dB ökning av tonmedelvärdet. En 
koppling mellan grad av hörselnedsättning och demens hittades, de med måttlig 
hörselnedsättning löpte störst risk att drabbas av demens. Hung et al. (2015) undersökte om 
hörselnedsättning ökade risken för Alzheimer´s genom en fall-kontroll studie. Fallgruppen med 
Alzheimer´s hade en större förekomst av hörselnedsättning och de med hörselnedsättning visade 
sig ha störst risk för att drabbas av Alzheimer´s. I studien av Teipel et al. (2015) utforskades 
sambandet mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och demens på regional nivå. Ett signifikant 
samband mellan prevalens för åldersrelaterad hörselnedsättning och demens hittades på regional 
nivå.  
 
6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Databaserna PubMed och CINAHL är rekommenderade för att söka information i inom 
ämnesområdet hörselvetenskap och därför genomfördes huvudsökningen i dessa. Ytterligare en 
anledning till att två databaser valdes för sökningen var att få med så många relevanta träffar 
som möjligt, detta är i enlighet med SBU (2014). Den initiala tanken var att sökorden “Hearing 
Loss”, “Hearing Disorders”, “Hearing Impairment” och ”Deafness” skulle användas i ett 
kombinerat block för att representera hörselnedsättning. Då de indexerade ordet för 
hörselnedsättning var olika i respektive databas anpassades sökorden istället efter detta. I slutet 
av arbetets gång upptäcktes att sökordet “Hearing Disorders” inte var en underliggande term till 
“Hearing Loss” i PubMed utan snarare en bredare term. En kontrollsökning på “Hearing 
Disorders” istället för “Hearing Loss” visade dock inte på några nya relevanta träffar. Det är 
möjligt att det på grund av detta har fallit bort relevanta artiklar, men risken bedöms vara mycket 
liten då alla referenslistor kontrollerades. Den manuella kompletterande sökningen borde ha 
kompenserat upp för detta. Kontroll av referenslistor är enligt SBU en metod för att begränsa de 
systematiska fel som kan uppstå vid en litteratursökning. För att ytterligare fånga upp relevanta 
artiklar som ännu inte hunnit bli indexerade söktes orden även i fritext.  
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Studiens syfte var att belysa aktuellt kunskapsläge och publikationsår begränsades därför till tio 
år tillbaka i tiden. En anledning till detta var att ett liknande arbete gjorts på ämnet år 2008. SBU 
(2014) belyser att det vid uppföljning av tidigare arbeten kan vara befogat att tidsbegränsa 
sökningen. Avgränsningar abstrakt och peer-reviewed gjordes inte direkt i databaserna vid 
sökningen utan detta kontrollerades manuellt för samtliga artiklar. Anledning till detta är att 
artiklar av intresse kan falla bort om de inte är indexerade med exempelvis abstrakt. 
 
Då demens och hörselnedsättning är vanligast förekommande bland äldre var den ursprungliga 
tanken att bara inkludera studier med personer över 65 år. Då en tidigare systematisk 
litteraturöversikt har tittat specifikt på denna ålderskategori inom detta ämne och då demens 
faktiskt förekommer hos personer under 65 år beslutades att inkludera alla vuxna i denna studie.   

 
Enligt SBU (2014) är observations- och/eller fall-kontrollstudier passande för studier som 
undersöker riskförhållanden eller riskfaktorer för sjukdomar. Observationsstudier som även är 
kontrollerade och prospektiva, exempelvis kohortstudier, beskriver SBU är lämpligast att 
använda. Samtliga artiklar som har inkluderats i detta arbete är observationsstudier, merparten är 
longitudinella prospektiva eller retrospektiva kohortstudier. Vissa studier har inte använt 
kontroll-/jämförelsegrupp som enligt SBU ger en minskad tillförlitlighet av resultaten. Detta gör 
att dessa studiers resultat bör beaktas med varsamhet.  
 
Studier av låg kvalitet ska enbart tas med om studier med medelhög eller hög kvalitet inte finns 
att tillgå enligt SBU. En studie fick låg kvalitet på grund av stora brister i hur resultatet 
presenterats. Då den stämde överens med arbetets syfte inkluderades den ändå, vilket självklart 
sänker dess evidensstyrka.    
        
6.2 Resultatdiskussion 
 
Aktuella forskningsläget om sambandet mellan hörselnedsättning och demens. 

Samtliga studier inkluderade i denna systematiska litteraturöversikt har hittat någon typ av 
association mellan hörselnedsättning och demens. Hur starka dessa samband var varierade 
mellan de olika studierna. Likaså finns viss variation i studiernas metod, urval och 
tillvägagångssätt vilket kan ha inverkat på tillförlitligheten för studiernas resultat.  

Gemensamt för alla studier är att associationer har hittats men i majoriteten av studierna framgår 
att ett orsakssamband inte kunnat fastställas vilket beskrivs av bland annat Deal et al. (2016), 
Fritze et al. (2016), Gallacher et al. (2012), och Hung et al. (2015) och Su et al. (2017). Deal et 
al. (2016) och Lin et al. (2011) visade i sina studier att ett linjärt samband mellan grad av 
hörselnedsättning och demens existerade, ju svårare hörselnedsättning desto mer ökade risken 
för att utveckla demens. I resultatet av Lin et al. framkommer att konfidensintervallet var väldigt 
brett vid jämförelse mellan de med måttlig och svår hörselnedsättning och de utan 
hörselnedsättning. Detta kan bero på de få antal deltagare i grupperna måttlig och svår 
hörselnedsättning, vilket kan ha lett till osäkra resultat. Gallacher et al. (2012) fann ett samband 
mellan förhöjda hörtrösklar och demens vilket också kan tyda på att svårare hörselnedsättning 
ökar risken för att utveckla demens. I studien av Gates, Anderson, McCurry, Feeney & Larson 
(2011) presterade de med demens betydligt sämre än de utan demens på samtliga centrala tester. 
Efter regressionsanalys sågs att deltagare med svår central hörselnedsättning löpte störst risk att 
utveckla Alzheimer’s och detta resultat kan tyda på att central hörselnedsättning skulle kunna 
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vara ett förstadium till Alzheimer´s demens. Studiens få antal deltagare kan dock ha bidragit till 
breda konfidensintervall och den stora spridningen gör resultatet osäkert. I studien av Fritze et 
al. (2016) framkom att risken för att utveckla demens var högst för de bilateral hörselnedsättning 
följt av de med ospecificerad sådan. Studiens resultat visar att signifikant samband mellan 
hörselnedsättning och demens fanns, främst för bilateral hörselnedsättning. 

Några studier undersökte mer specifikt kopplingen mellan åldersrelaterad hörselnedsättning och 
demens. Bland annat visade Su et al. (2017) i sin studie att personer med åldersrelaterad 
hörselnedsättning riskerade att utveckla demens i högre utsträckning än de utan 
hörselnedsättning. Skillnaden mellan de två grupperna kan dock vara överskattad då 
kontrollgruppen var färre till antalet vid uppföljning vilket kan ha lett till missvisande resultat. 
De flesta studier har tittat på personer ≥65 år, troligtvis då demens och hörselnedsättning är mer 
förekommande vid ökad ålder. Lin et al. (2011) och Su et al. (2017) hade även med yngre 
personer i sitt urval, sambandet mellan hörselnedsättning och demens var dock starkare hos de 
>60 år respektive de ≥75 år. Su et al. hittade detta samband även för personer <65 år, då 
deltagarna i denna grupp var färre till antalet samt att det var ojämnt antal mellan fall- och 
kontrollgrupp kan det ha bidragit till något bredare konfidensintervall, därför bör detta resultat 
tas med försiktighet.  

För att undvika att andra bakomliggande faktorer påverkar resultatet bör det kontrolleras för 
olika förväxlingsfaktorer (SBU, 2014). Deal et al. (2016), Fritze et al. (2016), Gallacher et al. 
(2012), Lin et al. (2011) och Su et al. (2017) kontrollerade alla för bland annat ålder, kön och 
andra förväxlingsfaktorer i sina statistiska analyser vilket givetvis stärker dessa studiers resultat 
om sambandet mellan hörselnedsättning och demens. Det är framförallt viktigt att kontrollera för 
ålder då det har en stark koppling till både hörselnedsättning och demens. I studien av Hung et 
al. (2015) kontrollerades inte ålder som en förväxlingsfaktor genom statistisk analys istället 
matchades deltagarna med varandra efter ålder, kön och tid för diagnos. Till studien av Teipel et 
al. (2015) användes ett ålders-stratifierat urval och de kontrollerade för förväxlingsfaktorer som 
högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol och cerebrovaskulära sjukdomar. Matchning och 
stratifiering är ett annat sätt att kontrollera för förväxlingsfaktorer (SBU). Utifrån denna aspekt 
kan dessa studiers resultat ses som tillförlitliga. Gates, Anderson, McCurry, Feeney & Larson 
(2011) kontrollerade enbart för utbildningsnivå och i studien av Wen et al. (2016) framgår det 
inte om det kontrollerades för några förväxlingsfaktorer överhuvudtaget. Dessa studiers resultat 
kan därför vara snedvridna.   

I studien av Gallacher et al. (2012) genomfördes hörselmätning med en portabel audiometer i 
miljö med bakgrundsbrus och de använde sig troligtvis av tonmedelvärden i dBA för att 
mätningen utfördes i en bullrig miljö. Då mätningen inte utfördes under ideala förhållanden kan 
detta ha resulterat i högre hörtrösklar än vad det skulle ha gjort i klinisk miljö. Detta kan ses som 
en svaghet med studien. 

Fritze et al. (2016), Hung et al. (2015), Su et al. (2017), Teipel et al. (2015), och Wen et al. 
(2016) använde sig av ICD-koder via databaser för att identifiera diagnoser för bland annat 
hörselnedsättning och demens. Denna typ av data är kanske ett måste för denna typ av studier 
men då det är andrahandsdata som inte kan kontrolleras kan det finnas risk för bias4. Det finns 
både för- och nackdelar med registerstudier. Exempelvis ökar de möjligheten att utföra 
longitudinella studier och är mindre kostsamma, men då det inte går att kontrollera för denna typ 

                                                
4 Systematiska fel i insamling och tolkning av data 
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av data finns risk för bias (Statistiska centralbyrån, SCB, 2008). Därför kan resultat baserade på 
ICD-koder inte betraktas som fullt tillförlitliga. Samtidigt måste en tillförlit ges till 
behandlingsansvariga inom hälso- och sjukvård att de ställer korrekta diagnoser samt att dessa 
även registreras på adekvat sätt. 

7. Slutsatser 
 
Frågeställning: Löper vuxna personer med hörselnedsättning större risk att 
utveckla demens jämfört med personer utan hörselnedsättning? 
 
Vad som framkommit i denna studie är att det finns ett samband mellan hörselnedsättning och 
demens och fler resultat pekar på att vuxna personer, främst de över 65 år, med 
hörselnedsättning löper större risk för att utveckla demenssjukdomar jämfört med de utan 
hörselnedsättning.  

Grad av hörselnedsättning kan eventuellt öka risken för att utveckla demens, ju svårare grad av 
hörselnedsättning desto högre risk för att utveckla demens. 

Åldersrelaterad hörselnedsättning kan eventuellt öka risken för att utveckla demens, ju högre 
ålder desto högre risk för att utveckla demens.  

Även om resultaten i denna studie tyder på att en hörselnedsättning kan vara en riskfaktor för att 
utveckla demens så går det inte utifrån aktuellt kunskapsläge att fastställa ett orsakssamband 
dessa emellan. 

8. Vidare forskning 
 
Det snabbt ökande antal personer som drabbas av demenssjukdom och hörselnedsättning gör att 
mer forskning på sambandet dem emellan måste göras. Idag finns inget entydigt svar utan det 
finns fler möjliga förklaringar till detta samband. En tänkbar orsak kan vara att 
hörselnedsättning faktiskt bidrar till utvecklingen av demens. Om så är fallet behövs vidare 
forskning på hörseldiagnostikens betydelse för dessa patienter. Insatser som exempelvis 
hörtekniska hjälpmedel och centrala hörseltester skulle då eventuellt kunna vara av stor 
betydelse för att upptäcka och förebygga utvecklingen av demens. Detta skulle även bidra till 
både samhällsekonomiska vinster och förbättrad livskvalitet på individnivå. För att öka 
tillförlitligheten och mer säkert kunna uttala sig om sambandet mellan hörselnedsättning och 
demens skulle fler longitudinella studier med kontrollgrupp behöva utföras. 
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Författare/(År)/Land Titel Studiedesign Syfte Metod och urval Resultat Slutsats 
Prel. 

evidens-
gradering 

Kvalitet 

Wen, Y-H., Wu, S-S., 
Lin, C-H.R., Tsai, J-H., 

Yang, P., Chang, Y-P., & 
Tseng, K-H. (2016). 

 
Taiwan 

A Bayesian 
Approach to 

Identifying New 
Risk Factors for 

Dementia 

Longitudinell 
retrospektiv 

populationsbaserad 
studie. 

 
Etiskt godkänd 

Verifiera kända samt 
identifiera nya potentiella 

riskfaktorer för att 
utveckla demens genom 
att använda Bayesiansk 

statistik. Hypotes att 
sämre hörsel eller syn 

associeras med ökad risk 
för demens 

 
Ø N= 109 709, med demens 

(n=6546), utan demens 
(n=103 163) 

Ø Ålder: ≥65år 
Ø Urval: från databas i 

NHIRD 
Ø Statistiska metoder: 

Bayesiansk statistik 
 

 
Ø Hörselnedsättning associerades 

med ökad risk för demens 
(OR=1,577) 

Ø Kända riskfaktorer verifierades 
Ø Hörselnedsättning sågs vara 

möjlig riskfaktor för att utveckla 
demens  

Hörselnedsättning kan 
vara potentiell riskfaktor 
för att utveckla demens 

hos äldre personer i 
Taiwan. 

 

1 Låg 

Su, P., Hsu, C-C., Lin, 
H-C., Huang, W-S., 

Yang, T-L., Hsu, W-T., 
Lin, C-L., Hsu, C-Y., 

Chang, K-H., & Hsu, Y-
C. (2017). 

 
Taiwan/Kina 

Age-related 
hearing loss and 
dementia: a 10-
year national 

population-based 
study 

Longitudinell, 
retrospektiv 

popluationsbaserad 
kohortstudie (med 

kontrollgrupp). 
 

Etiskt godkänd 

Undersöka sambandet 
mellan åldersrelaterad 
hörselnedsättning och 
förekomst av demens 

genom data från National 
Health Insurance Research 

Database (NHIRD). 

 
Ø N= 8121, med 

åldersrelaterad 
hörselnedsättning (ARHL) 
(n=4108), matchades med 
kontrollgrupp utan ARHL 
(n=4013) 

Ø Ålder: >50år 
Ø Urval: från databas 

LHID2000 (del av 
NHIRD) 

Ø Statistiska metoder: 
Pearson’s chi-2-test, t-test, 
regressionsanalyser, Cox 
proportional hazard model 
Kaplan-Meier metod, log-
rank test. 

 
Ø Signifikant skillnad (p=0,002) i 

förekomst av ARHL uppmättes 
mellan grupperna 

Ø Signifikant oberoende samband 
mellan ARHL och demens 
hittades 
(HR=1,30;95%CI=1,14–1,49; 
p=0,002) 

Ø Personer ≥75år hade högst risk 
att utveckla demens 
(HR=1,20;95% CI=1,01–1,42)  

Ø Patienter med ARHL löpte 
signifikant högre risk att 
utveckla demens än 
kontrollgrupp (adj.HR =1,29; 
95% CI=1,13–1,48) 

Samband mellan 
åldersrelaterad 

hörselnedsättning och 
demens finns. 

Åldersrelaterad 
hörselnedsättning kan 
vara en indikation på 

demens. 
 

3 Hög 

 

Gallacher, J., Ilubaera, 
V., Ben-Shlomo, Y., 
Beyer, A., Fish, M., 

Babisch, W., & Elswood, 
P. (2012). 

 
Storbritannien 

Auditory 
threshold, 
phonologic 

demand, and 
incident dementia 

Longitudinell 
kohortstudie. 

 
Etiskt godkänd. 

Undersöka sambandet 
mellan förhöjda 

hörtrösklar och kognitiv 
nedsättning samt demens. 

 
Ø N= 1057 män 
Ø Ålder: födda 1920–1939 
Ø Urval: deltagare från 

studien Caerphilly 
Prospective Study (CaPS). 

Ø Metod: tonaudiometri och 
kognitiva tester 

Ø Statistiska metoder: 
Regressionsanalyser 

 
Ø Signifikant ökad risk för att 

utveckla demens sågs vid varje 
ökning av 10 dBA av 
tonmedelvärdet (OR=4,07; 95% 
CI=2,21–7,50; p= <0,001) 

Ø Sambandet mellan förhöjda 
hörtrösklar och risk för demens 
var statistisk signifikant 
(OR=2,67; 95% CI=1,38–5,18; 
p=0,004) 

Ø Vid förhöjda hörtrösklar över 
tid sågs en signifikant ökad risk 
för att utveckla demens 
(OR=1,42; 95% CI= 1,16–1,72; 
p=0,001). 

 

Samband mellan förhöjda 
hörtrösklar och 

hörselnedsättning finns. 
Hörselnedsättning kan 

vara en riskfaktor för att 
utveckla demens, de 

underliggande 
mekanismerna för detta 

samband är dock okända. 

2 Medelhög 
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Författare/(År)/Land Titel Studiedesign Syfte Metod och urval 
 

Resultat Slutsats 
Prel. 

evidens-
gradering 

Kvalitet 

Gates, G.A., Anderson, 
M.L., McCurry, S.M., 

Feeney, M.P., & Larson, 
E.B. (2011). 

 
USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Central Auditory 
Dysfunction as a 

Harbinger of 
Alzheimer’s 

dementia 

Longitudinell 
kohortstudie 

 
Etiskt godkänd 

Bekräfta att central 
hörselnedsättning kan vara 

ett förstadium till 
uppkomsten av 

Alzheimer´s demens 

 
Ø N= 274, utan demens 

(n=220), 
minnessvårigheter dock 
utan demens (n=54) 

Ø Ålder: 71–96 år 
Ø Urval: deltagare från 

studien Adult Changes in 
Thought (ACT) 

Ø Metoder: Centrala 
hörseltester samt kognitiva 
tester 

Ø Statistiska metoder: Mann-
Whitney test, 
regressionsanalyser, Cox 
proportional hazard model 

 
 

Ø 23st utvecklade demens varav 
21 hade Alzheimer’s 

Ø Signifikant skillnad i prestation 
på DSI-test mellan grupperna 
(p= <0,01). 

Ø Signifikant skillnad i prestation 
på samtliga kognitiva test 
mellan grupperna (p= <0,01) 

Ø De med svår CAD löpte störst 
risk att utveckla Alzheimer’s 
(HR=9,9; 95% CI=3,6–26,7) 

 

För studiens deltagare 
fanns ett samband mellan 

svår central 
hörselnedsättning och 

demens. Central 
hörselnedsättning 

förstadium till 
uppkomsten av 

Alzheimer’s demens. 

2 Medelhög 

Fritze, T., Teipel, S., 
Óvári, A., Kilimann, I., 

Witt, G., & 
Doblhammer, G. (2016). 

 
Tyskland 

 

Hearing 
Impairment Affects 

Dementia 
Incidence. An 

Analysis based on 
Longitudinal 

Health Claims 
Data in Germany 

Longitudinell studie  
 

Etiskt godkänd 

Undersöka om 
hörselnedsättning påverkar 

uppkomsten av demens, 
med hypotes att personer 
diagnostiserade med en 
hörselnedsättning löper 

högre risk för att utveckla 
demens. 

 
Ø N= 154 784, samtliga utan 

demens 
Ø Ålder: ≥65år 
Ø Urval: randomiserat urval 

från data i AOK 
(Allgemeine 
Ortskrankenkasse) 

Ø Statistiska metoder: 
Regressionsanalyser, Cox 
proportional hazard model, 
Kaplan-Meier 

 
Ø 14 602st utvecklade demens, 

varav 5 596st hade 
hörselnedsättning 

Ø Signifikant högst risk för att 
utveckla demens för de med 
bilateral hörselnedsättning 
(HR=1,16; p= <0,001) 

Ø Signifikant ökad risk för att 
utveckla demens sågs även hos 
de med ospecificerad 
hörselnedsättning (HR=0,80; 
p=0,006) 
 

Samband mellan 
hörselnedsättning och 
demens finns. Inget 
orsakssamband kan 

fastställas. 
Hörselnedsättning kan öka 
risken att utveckla demens 

för personer ≥65 år. 

2 Medelhög 

Deal, J.A., Betz, J., 
Yaffe, K., Harris, T., 

Pyrchase-Hellzner, E., 
Setterfield, S., Pratt, S., 
Govil, N., Simonsick, 

E.M., & Lin, F.R. 
(2016). 

 
USA 

Hearing 
Impairment and 

Incident Dementia 
and Cognitive 

Decline in Older 
Adults: The Health 

ABC Study 

Longitudinell 
prospektiv 

kohortstudie 
 

Etiskt godkänd 

Undersöka hypotes att 
deltagare med 

hörselnedsättning löper 
högre risk att utveckla 
demens över en 9-års 
period jämfört med 

deltagare utan 
hörselnedsättning 

 
Ø N= 1889 
Ø Ålder: 70–79 år 
Ø Urval: deltagare från 

studien Health Aging and 
Body Composition (ABC)  

Ø Metoder: Tonaudiometri 
Ø Statistiska metoder: 

Regressionsanalyser, Cox 
proportional hazard model, 
Schoenfield, Kaplan-Meier   

 
Ø 229st utvecklade demens, 

merparten med måttlig/svår 
hörselnedsättning 

Ø Signifikant högre risk för 
deltagare med måttlig/svår 
hörselnedsättning att utveckla 
demens jämfört med deltagare 
utan hörselnedsättning 
(HR=1,55; 95% CI=1,10–2,19; 
p=0,01) 

Ø Varje ökning med 10dB av 
TMV4 mellan 10- och 50dBHL 
ökade risken för att utveckla 
demens linjärt.  

Hörselnedsättning är 
associerad med ökad risk 
för att utveckla demens. 
Om hörselnedsättning är 
en indikation eller orsak 
till demens går inte att 

fastställa. 
 

2 Medelhög 
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forts. Bilaga 1. Sammanställning över inkluderade artiklar 
 

Författare/(År)/Land Titel Studiedesign Syfte Metod och urval 
 

Resultat Slutsats 
Prel. 

evidens-
gradering 

Kvalitet 

Lin, F.R., Metter, E.J., 
O’Brien, R.J., Resnick, 
S.M., Zonderman, A.B., 
& Ferrucci, L. (2011). 

 
USA 

Hearing Loss and 
Incident Dementia 

Longitudinell 
prospektiv 

kohortstudie 
 

Etiskt godkänd 

Undersöka sambandet 
mellan hörselnedsättning 

och demens samt 
Alzheimer’s, om 

hörselnedsättning ökar 
risken för att utveckla 

demens. 

 
Ø N= 639 utan demens 
Ø Ålder: 36–90 år 
Ø Urval: deltagare från 

studien Baltimore 
Longitudinal Study of 
Aging (BLSA) 

Ø Statistiska metoder: Chi-2-
test/Fischer exact-test, 
regressionsanalyser, Cox 
proportional hazard model, 
Schoenfield  

 
Ø 58st utvecklade demens, varav 

38st hade hörselnedsättning 
Ø Signifikant risk för att 

utveckla demens vid varje 
10dB ökning av 
tonmedelvärdet (HR= 1,27; 
95% CI=1,06–1,50) 

Ø Signifikant högst risk för att 
utveckla demens för de med 
måttlig hörselnedsättning 
(HR= 3,00; 95% CI=1,43–
6,30; p=0,004)  

Ø Risk för demens ökar linjärt 
med grad av hörselnedsättning 

Ett oberoende samband 
mellan hörselnedsättning 

och demens finns. Om 
hörselnedsättning är en 
indikation på demens 

eller modifierbar 
riskfaktor går inte att 

fastställa. 

2 Medelhög 

Hung, S-C., Liao, K-F., 
Muo, C-H., Lai, S-W., 
Chang, C-W., & Hung, 

H-C. (2015) 
 

Taiwan 

Hearing Loss is 
Associated With 

Risk of 
Alzheimer’s 

Disease: A Case-
Control Study in 

Older People 

Populationsbaserad 
fall-kontrollstudie 

 
Etiskt godkänd 

 
 

Undersöka sambandet 
mellan hörselnedsättning 

och Alzheimer’s, om 
hörselnedsättning ökar 
risken för att utveckla 

Alzheimer’s hos personer 
65 år eller äldre i Taiwan. 

 
Ø N= 2440, med Alzheimer’s 

(n=488), matchades 
slumpmässigt med 
kontrollgrupp utan demens 
(n=1952) 

Ø Ålder: ≥65år 
Ø Urval: från databas National 

Health Insurance Program 
(NHI) 

Ø Statistiska metoder: Chi-2-
test, regressionsanalyser, 
multivariable logistic 
regression 

 
Ø Signifikant högre förekomst 

av hörselnedsättning i 
fallgrupp jämfört med 
kontrollgrupp (p=0,001) 

Ø Signifikant ökad risk för att 
utveckla Alzheimer´s hos de 
med hörselnedsättning jämfört 
med de utan (OR=1,39; 95% 
CI=1,05–1,84)  

Samband mellan 
hörselnedsättning och 

Alzheimer’s finns, 
huruvida 

hörselnedsättning orsakar 
demens går inte att 

fastställa. 

3 Hög 

Teipel, S., Fritze, T., 
Ovari, A., Buhr, A., 

Kilimann, I., Witt, G., 
Pau, H-W., & 

Doblhammer, G. (2015). 
 

Tyskland 

Regional Pattern of 
Dementia and 
Prevalence of 

Hearing 
Impairment in 

Germany 

Tvärsnittsstudie 
 

Etiskt godkänd 

Undersöka sambandet 
mellan åldersrelaterad 
hörselnedsättning och 

demens på regional nivå i 
Tyskland. 

 
Ø N= 1 338 462, med demens 

(n=123 655), med 
hörselnedsättning (n=119 
022) 

Ø Ålder: >65år 
Ø Urval: ålders-stratifierat 

urval från databas i AOK 
(Allgemeine 
Ortskrankenkasse) 

Ø Statistiska metoder:Kaplan-
Meier, regressionsanalyser, 
Cox proportional hazard 
model  

 
Ø Signifikant samband mellan 

prevalens av åldersrelaterad 
hörselnedsättning och demens 
på regional nivå (b=0,50; p= 
<0,001) 

Ø Efter kontroll för 
cerebrovaskulära sjukdomar 
avtog signifikansen något 
(b=0,227; 95% CI=0,079–
0,374; p=0,003)  
 

Samband finns mellan 
åldersrelaterad 

hörselnedsättning och 
demens på regional nivå i 
Tyskland, orsakssamband 

går inte att fastställa. 

2 Medelhög 

 


