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Sammanfattning  
Åldrandet kan innebära ökade svårigheter att klara det dagliga livet. Kroppen genomgår 
fysiska förändringar som kan orsaka ökade funktionshinder, bland annat i 
kommunikationssituationer. Med stigande ålder följer en naturlig degeneration av 
hörselsystemet och presbyacusis (åldershörselnedsättning) drabbar många äldre. Demens 
tillhör inte det naturliga åldrandet, men risken att drabbas av Alzheimers sjukdom (den 
vanligaste demensformen), ökar med stigande ålder. Den kognitiva förmågan påverkas 
exempelvis genom minnesstörningar och tal- och språksvårigheter, vilket innebär att den 
drabbade får kommunikationssvårigheter. Syftet med vår uppsats var att undersöka om 
forskningen funnit samband mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning, samt 
om hörselrehabilitering har någon betydelse för den äldre som drabbas av 
hörselnedsättning och Alzheimers sjukdom. Denna undersökning genomfördes som en 
litteraturstudie för att ta reda på kunskapsläget. Resultatet uppvisade ett visst biologiskt 
samband mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning i det centrala 
hörselsystemet, men ej i det perifera hörselsystemet. Alzheimerdrabbade patienter med 
hörselnedsättning blev hjälpta av hörapparatanpassning, vilket upplevdes av både patient 
och dess omgivning. Denna litteraturstudie uppmuntrar till vidare forskning kring 
hörselrehabiliteringens betydelse för personer med Alzheimers sjukdom och med 
hörselnedsättning samt kring samband mellan dessa två diagnoser, då forskning kring 
dessa frågeställningar var mycket begränsad. 
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BAKGRUND 
 
”Vad är åldrande?” frågar sig Beck-Friis och Hensjö (2005) och belyser hur man i 
Sverige länge har mätt detta i människans arbetsförmåga men att åldrandet innebär 
så mycket mer än det. Åldrandeprocessen är en naturlig del av människans liv som 
kan påverka alla mer eller mindre fysiskt, psykiskt och socialt. Hälsan och den 
biologiska åldrandeprocessen kan dels påverkas av miljö och ärftlighet, dels av 
människans livsstil. Rökning och missbruk av alkohol kan ge negativa effekter 
medan en bra kost och ett sunt motionerande är positivt för hälsan. Människan är 
också en social varelse och medmänskliga kontakter är viktiga för att vi ska må bra. 
Med åldrandet kan det sociala nätverket minska och det kan leda till isolering och 
ensamhet.  
De ovan nämnda faktorer som påverkar vårt naturliga åldrande kan till viss del också 
ses som möjliga faktorer för risken att drabbas av demens. Alkoholmissbruk har i ett 
antal studier visat sig vara en riskfaktor för utvecklande av Alzheimers sjukdom, 
samt även rökning, men sambandet där är mer osäkert (Marcusson, Blennow, Skoog 
& Wallin, 2003). 
Begreppet demens innefattar en mängd olika symtom orsakade av flera olika 
sjukdomar. Demens handlar om hjärnskador som negativt påverkar de kognitiva 
funktionerna genom bland annat störning i närminnet och reducerad 
problemlösnings- och planeringsförmåga. Världshälsoorganisationen (WHO) har ett 
antal kriterier för att urskilja demens. Dessa innefattar bland annat kraftiga 
minnesstörningar och problem att kunna planera, bedöma och tänka kring dagliga 
aktiviteter. Kriterierna innebär att minst en av dessa personlighets- och 
beteendeförändringar ska uppvisas: emotionell labilitet, apati, irritabilitet, och 
svårigheter att bete sig korrekt i sociala sammanhang. Vid diagnostillfället ska 
medvetandet vara opåverkat utan tecken på förvirring och symtomen ska ha kvarstått 
längre än sex månader. Ett 70-tal olika demensformer finns, och forskare har funnit 
fler än 100 orsaker till symtomen (Melin och Bang Olsen, 1999). Demens är en av 
de stora sjukdomarna i gruppen kroniska sjukdomar med ca 140 000 personer 
drabbade i Sveriges befolkning år 2005. Detta visar på en ökning från år 2000 då det 
beräknades finnas 133 000 personer med demenssjukdom (Wimo, Johansson & 
Jönsson, 2007). En stor ökning av åldersgruppen 80+ förväntas ske efter år 2020 och 
därmed beräknas också förekomsten av demenssjukdomar att öka. Den beräknade 
samhällskostnaden för demenssjukdomar år 2000 uppgick till ca 38 miljarder 
kronor. Detta är en mycket resurskrävande sjukdom med dels direkta kostnader 
såsom kostnader för vård inom institution och medicin, och dels indirekta kostnader 
som exempelvis anhörigas vård av den demenssjuka (Wimo et al. 2007).  
 (Melin & Bang Olsen, 1999). 
 
Alzheimers sjukdom  
Alzheimers sjukdom utgör cirka 60 procent av det totala antalet demenssjuka och är 
den vanligast förekommande demensformen hos äldre (Markusson et al., 2003). 
Förutom de vanliga symtomen för demens tillkommer apraxi (motorik- och 
koordinationsproblem), agnosi (oförmåga att tolka sinnesintryck) och afasi (tal- och 
språkstörning). Alla dessa symtom behöver inte uppvisas för diagnosen Alzheimers 
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sjukdom. Beteendeproblemen tillkommer på grund av de skador som sjukdomen 
åsamkar hjärnan men även psykiska symtom är vanligt vid Alzheimers sjukdom. 
Depressivitet är vanligast och kan 
förekomma under alla stadier av sjukdomen (Markusson et al., 2003). Alzheimers 
sjukdom brukar också delas upp i tre undergrupper: sporadisk, familjär och 
mixed/vaskulär demens. Den vanligaste av dessa tre är sporadisk Alzheimers 
sjukdom som innebär att man inte kan spåra sjukdomen bland tidigare släktingar. 
Den sporadiska formen brukar också delas in i två grupper där gränsdragning för 
tiden vid insjuknande är 65 år. Tiden fram till och med denna ålder kallas presenil 
Alzheimers sjukdom och efter 65 år benämns sjukdomen senil demens av 
Alzheimers typ. Familjär Alzheimers sjukdom står för mindre än 1-2 procent av alla 
patienter som insjuknar i Alzheimers sjukdom (Markusson et al., 2003). 
Vid Alzheimers sjukdom sker förlust av nervcellsutskott, (både av axon/synapser 
samt av dendriter) och en minskning av nervceller. I nervcellskroppen uppstår 
amyloida plack (amyloid = äggviteämne) och i axonet bildas neurofibrillära tangles 
(nystan) (Melin & Bang Olsen, 1999). Detta är inte specifikt för Alzheimers 
sjukdom utan förekommer också med det naturliga åldrandet och är vanligt 
förekommande vid 80 år och äldre. På grund av detta och det faktum att sjukdomen 
är starkt åldersrelaterad bidrar det till spekulationer att Alzheimers sjukdom orsakas 
av en stigande grad av påfrestningar på hjärnan till följd av olika orsaker, 
exempelvis genetiskt, medicinskt och trauma (slag mot huvudet). Även låg 
utbildning anses vara en riskfaktor för utvecklande av Alzheimers sjukdom, men 
man är osäker på om det beror på lägre intellektuell stimulans eller om personen mot 
bakgrund av sin låga utbildning har svårare att fylla i testerna som görs för att mäta 
den kognitiva förmågan (Markusson et al., 2003). Forskarna tror att genom en högre 
utbildningsnivå kan utökade förgreningar av nervcellerna skapas och leda till att en 
intellektuell reservkapacitet uppstår som följd (Melin & Bang Olsen, 1999). 
Förloppet vid Alzheimers sjukdom är långsamt progredierande under cirka 10-15 års 
tid (extrema fall 2-25 år) och kommer ofta smygande (Melin & Bang Olsen, 1999). 
Därför är det vanligt att det tar flera år innan sjukdomen blir kliniskt fastställd 
(Markusson et al., 2003). Symtomen har i första hand varit för diffusa för att det 
kliniskt skulle vara möjligt att fastställa diagnosen Alzheimers sjukdom. Det kan 
därför vara svårt att skilja en lindrig demens från det naturliga åldrandet. Förstadiet 
till Alzheimers sjukdom innefattar diffusa minnesproblem, där speciellt närminnet 
(händelseinformation) påverkas. Många drabbade kan under en tid dölja detta inför 
sina anhöriga, och både den sjuke och personer i dennes närhet kan tro att 
minnesproblemen tillhör det naturliga åldrandet. Det är en vanlig missuppfattning att 
åldern anses vara orsaken till glömskan, särskilt om personen är 65+. Sjukdomens 
utveckling delas vidare in i 3 olika demensstadier; mild, medelsvår och svår. Det 
första stadiet, mild demens, kännetecknas av att minnesproblemen inte längre går att 
dölja. Den sjuke har oftast insikt i sina problem gällande tanke- och 
planeringsförmåga samt att hantera vardagen. Detta kan vara psykiskt påfrestande 
och kan skapa irritation och nedstämdhet. Medelsvår demens utgör det andra 
sjukdomsstadiet, där allt större minnesstörningar uppstår och sjukdomsinsikten 
minskar successivt. Dessutom påverkas språkförmågan, rumsorienteringen och 
sjukdomsinsikten negativt. Personligheten förändras och visospatiala störningar 
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(t.ex. att inte kunna läsa text) är vanligt förekommande. Det sista stadiet, svår 
demens, leder till att de flesta kognitiva funktioner slås ut. Hallucinationer, 
förvirring, inkontinens och desorientering kan drabba den sjuke, som oftast blir 
sängliggande. En sekundär sjukdom, exempelvis lunginflammation, leder ofta till att 
den Alzheimerdrabbade slutligen avlider (Marcusson et al., 2003). 
 
Presbyacusis  
En annan åldersrelaterad funktionsnedsättning är presbyacusis, en sensorineural 
hörselskada med degenerativa förändringar framförallt i cochlean, där både de yttre 
och de inre hårcellerna skadas. Förändringarna kan också ses retrocochleärt och 
centralt i hörselsystemet (Anniko, 2001). Etiologin för presbyacusis kan variera men 
är inte direkt orsakad av sjukdom. Audiogrammets utseende visar på en fallande 
kurva mot diskanten där hörselnedsättningens grad ökar med stigande ålder. 
Diagnosen presbyacusis utgör cirka 70 procent av antalet personer med 
hörselnedsättning som får hörhjälpmedel (Anniko, 2001).  
 
Audionomens roll  
En möjlig koppling finns mellan hörselnedsättning och demens anser Weinstein 
(2000), även om det är oklart på vilket sätt. Hon tillägger: “It is not clear  
wether hearing loss and cognitive decline coexist as a function of age or wether the 
auditory system is preferentially involved in Alzheimer´s disease.” (s.77) 
Weinstein (2000) tar upp problemet med hur lika symtomen är vid demens och 
presbyacusis. En hörselnedsättning försvårar förmågan att uppfatta tal än mer för 
den äldre med demens, särskilt vid Alzheimers sjukdom som drabbar talets 
perception samt produktion i hjärnan. Författaren anser därför att audionomen har ett 
ansvar att se till så att förhållandena vid hörselmätningen är anpassade för en person 
med demens, så att man inte får sämre resultat än vad som är fallet. Den dementa 
kan behöva extra förstärkning och extra tydliga instruktioner. Audionomen bör 
också, före mätningen, göra en informell bedömning av patientens mentala status 
genom att ställa frågor som kopplas till minnet.  
Weinstein (2000) anser att det är viktigt att urskilja hörselnedsättningens effekter på 
taluppfattningen. Audionomens roll är viktig i ett tidigt skede i diagnostiseringen av 
den äldre genom att vara en del av teamet kring patienten för att påtala det oerhört 
viktiga med att utreda hörseln. Om hörselutredningen blir en del i den allmänna 
undersökningen av den äldre så blir det en del av den preventiva vården. 
Audionomen kan då medverka till att en hörselnedsättning inte felaktigt klassas som 
demenssjukdom och vid behov förse patienten med hörhjälpmedel. Även Cacace 
(2007) belyser audionomens unika roll att i ett tidigt skede kunna urskilja denna 
riskgrupp samt betonar hur betydelsefullt det kan vara för anhöriga och vårdgivare 
om en hörapparatanpassning minskar kommunikationssvårigheterna med den 
demenssjuka.  
Anniko (2001) påtalar också hur viktigt det är med hörselrehabilitering av de äldre. 
Att det kan få djupgående konsekvenser vid en kombination av bland annat 
hörselnedsättning och demens och att det därför är av största vikt att bl.a. erbjuda 
hörapparat, menar han. Om man lyckas minska begränsningen i kommunikationen 
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med andra människor undviker man risken för minskad intellektuell stimulans och 
passivitet. 
Stigande ålder och försämrade kroppsfunktioner leder till ett större behov av tillgång 
till adekvat vård. Både Alzheimers sjukdom och presbyacusis kan, var för sig eller i 
kombination med varandra, utgöra negativa konsekvenser för kommunikationen och 
följderna kan bli att den drabbade isoleras socialt ifrån anhöriga och vänner och 
innebära begränsningar i det dagliga livet för den drabbade. Det är därför är det 
nödvändigt att undersöka kunskapsläget, vad man funnit för samband mellan dessa 
två diagnoser och vad hörselvården kan göra för att underlätta för den demenssjuka. 
Alzheimers sjukdom innefattar tal- och språkstörning med kommunikationsproblem 
som följd. Även den 
ringaste hörselnedsättning kan då försvåra problemen ytterligare genom att den 
redan nedsatta kommunikationsförmågan begränsas än mer. Detta är viktig kunskap 
då gruppen över 65 år kommer att öka de närmaste decennierna och vara den största 
patientgruppen inom hörselvården som audionomen kommer att möta. Med en större 
kunskap kan rutiner förbättras och ge en säkrare diagnostisering och rehabilitering 
av den dementes hörselnedsättning. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger något samband mellan 
Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning, med fokus på patientgruppen över 65 år. 
Studien syftar även till att tydliggöra hörselrehabiliteringens betydelse för denna 
patientgrupp. 
 
Frågeställningar 

• Vad finns det för samband mellan Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning? 

• Vad har en hörselrehabilitering för betydelse för en person drabbad av 
Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning? 

 
 
METOD 
 
En systematisk litteraturstudie genomfördes för att söka svar på frågeställningarna 
kring Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning. Litteratur insamlades, granskades 
kritiskt och relevant fakta sammanställdes (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Datainsamling  
En systematisk litteratursökning genomfördes i följande databaser: elin@Örebro, 
MedLine, PubMed, och Cinahl via Örebro Universitetsbibliotekets webbsida. 
Litteratursökningens utfall redovisas (se tabell 1). Följande sökord valdes: 
Alzheimer*, hearing, hearing aid, hearing impairment, auditory, dysfunction, 
hearing loss, audiol*, rehab*. Sökorden kombinerades på ett flertal sätt och tre av 
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orden trunkerades. Vid den första sökningen i databaserna lästes rubrikerna och 
bedömning gjordes utifrån relevans för denna uppsats syfte och frågeställningar. 
Detta resulterade i ett urval på sammanlagt 26 artiklar. Av dessa valdes sex artiklar 
bort då det var dubletter, fyra artiklar sorterades också ut på grund av att de visade 
sig vara skrivna på andra språk än vad denna studies författare behärskar. De 16 
kvarvarande artiklarnas abstrakt granskades och ett andra urval gjordes utifrån 
artiklarnas relevans för denna studies syfte och frågeställningar. Av dessa 
exkluderades 5 artiklar som bedömdes gå utanför denna uppsats begränsning av 
ämne och därför ej kunna ge svar på uppställda frågeställningar. Därefter återstod 11 
artiklar för närmare analys och granskning. Av dessa kunde 7 artiklar nås i fulltext i 
databaser medan 4 fick beställas manuellt varav 3 från Örebro Universitetsbibliotek 
och 1 från Luleå Tekniska Universitet. Efter manuell sökning i referenslistor 
inkluderades 2 artiklar från AudiologyOnline. Sammanlagt inkluderades tretton 
artiklar i denna litteraturstudie för vidare analys och bearbetning. De utvalda 
artiklarna presenteras under resultatavsnittet. 
 
                Tabell 1 Resultat av litteratursökning i databaser  
 

 DATABASER 
 Sökord/ 

Sökordskombinationer
Elin@Örebro 
*** 

Medline 
PubMed*

Cinahl** 

1 Alzheimer* 34066 22191 8501 
2 Alzheimer* AND 

hearing impairment 
3 18 3 

3 Alzheimer* AND 
hearing loss 

9 24 7 

4 Alzheimer* AND 
hearing aid 

2 4 6 

5 Alzheimer* AND 
auditory 

129 243 54 

6 Alzheimer* AND 
auditory AND 
dysfunction 

17 146 0 

7 Alzheimer* AND 
audiol* 

4 17 0 

8 Alzheimer* AND 
audiol* AND rehab* 

0 5 0 

9 Alzheimer* AND 
rehab* 

104 352 87 

10 Alzheimer* AND 
hearing AND rehab* 

1 5 2 

                    *  Limits: 19880101-20080315, Human, English, Age 65+ 
                    **  Avancerad/keywords; Limits; 1988-2008; English//Databasen nås via Ovid 

sökmotor. 
                    ***   Limits: 1988-2009, advanced search; nr 9 och 10 
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Urvalskriterier 
Artiklar rörande sambandet mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning 
inkluderades. Artiklar med fokus på andra demensformer samt med uttalad 
inriktning på patientgrupper under 65 år exkluderades. Detta med anledning av 
studiens inriktning på Alzheimers sjukdom innefattande patientgrupp över 65 år. 
Preliminära litteratursökningar visade på en längre tids forskning kring sambandet 
mellan demens och hörselnedsättning med början i mitten av 80-talet. För att få ett 
större perspektiv kring forskningen fram till dags datum så valdes ett tidsspann för 
sökningen på 20 år. Inga begränsningar vid urvalet gjordes när det gäller typ av 
studier. Hänsyn till etiska aspekter har tagits vid urval av artiklar. Där tillstånd från 
etisk kommitté ej uttryckligen har angetts har bedömning gjorts om andra etiska 
aspekter tillgodosetts (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73). Ingen artikel bedömdes 
innehålla etiska tveksamheter. Artiklarna kommer att förvaras på ett säkert sätt under 
10 år. 
 
Analys och bearbetning 
Litteraturen har kritiskt granskats och en allmän helhetsbedömning har gjorts av 
artiklarnas relevans för denna litteraturstudies syfte och frågeställningar. En 
kvalitetskontroll genomfördes och en tregradig skala användes bestående av hög, 
medel och låg genom att studera studiernas reliabilitet, validitet, precision, 
objektivitet och exakthet (Forsberg & Wengström, 2003, s. 145). Bedömningen 
resulterade i 5 artiklar av hög kvalitet, 7 artiklar av medel kvalitet och ingen 
bedömdes vara av låg kvalitet.  Artiklarnas resultat ställdes sedan mot denna studies 
syfte och frågeställningar. En sammanställning av artiklarnas innehåll redovisas (se 
bilaga 1). 
 
 
RESULTAT 
 
Här nedan följer en presentation av de utvalda artiklarna. 
 
Artikelpresentation 
Allen, Burns, Newton, Hickson, Ramsden, Rogers, Butler, Thistlewaite & Morris 
The effects of improving hearing in dementia. (2003) 
Studien syftade till att undersöka vad en hörapparatanpassning kunde ha för effekt 
för personer med både demens och hörselnedsättning. Effekten mättes genom att 
studera den kognitiva och den icke kognitiva förmågan samt vårdgivarens 
arbetsbörda. En pilotstudie genomfördes och 35 personer med demens deltog varav 
31 personer genomförde studien. Inklusionskriterna var att personerna skulle ha 
diagnosen mild demens och hörtröskel >40dB. Hörseltester genomfördes. Bortfallet 
av fyra deltagare berodde på förbättrad hörsel efter vaxborttagning, därigenom 
exkluderades dem ur studien. Deltagarna försågs med hörapparat. Formulär 
användes för mätning av deltagarnas kognitiva förmåga, vårdgivarnas ansvar, de 
dagliga aktiviteterna och psykiska symtom under sex månader. Dagbok användes för 
kartläggning av patienternas acceptans av sina hörapparater. 
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Man kunde inte se några indikationer på att den kognitiva funktionen förbättrades 
eller att vårdgivarens arbetsbörda för patienten minskade under studiens gång. 
Däremot kunde man notera att de besvär som de dementa ändå hade på grund av 
hörselnedsättning förbättrades och på så sätt fick de ett förbättrat allmäntillstånd. 
Detta upplevde både patient och vårdgivare. 
 
Chartrand 
Undiagnosed Pre-Existing Hearing Loss in Alzheimer´s Disease Patients? (2005) 
Forskaren belyser behovet av ökade kunskaper kring symtom som inträffar både vid 
Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning samt om hörselrehabiliteringens 
betydelse för Alzheimer-patienter. Tolkning och bearbetning av ett antal rapporter 
genomfördes för en kunskapsöversikt i ämnet. 
Symtom som förekommer vid både Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning är 
exempelvis depression, oro, minskad språkförståelse och felaktiga svar/reaktioner. 
Med stigande ålder ökar också riskerna för både hörselnedsättning och utvecklande 
av Alzheimers sjukdom. För den äldre är det stor risk att Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning samverkar och därmed inverkar negativt på allmäntillståndet. 
Artikeln är skriven för amerikanska förhållanden och föreslår ett samarbete mellan 
primärvården och hörselvården för en bättre äldrevård. 
Dancer & Watkins 
Remember Me? A Guide to Alzheimer´s Disease and Hearing Loss. (2006) 
Syftet med artikeln är att ge en kunskapsöversikt över Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning. Tolkning och bearbetning genomfördes utifrån ett antal rapporter 
och författarna framhåller att Alzheimerdrabbade med hörselnedsättning kan ha stor 
nytta av hörapparat. De betonar att det är av största vikt att en grundlig 
hörselutredning görs vid Alzheimers sjukdom. Kommunikationsproblemen, anser 
de, kan signifikant minskas genom hörapparatanvändande. Genomförande av 
sedvanliga hörseltester kan i ett tidigt stadium av sjukdomen genomföras utan större 
problem, med viss anpassning, exempelvis genom förenklade instruktioner. Vid 
senare stadium av Alzheimers sjukdom kan OAE användas. 
 
Durrant, Palmer & Lunner 
Analysis of counted behaviors in a single-subject design: Modeling of hearing-aid 
intervention in hearing-impaired patients with Alzheimer´s disease. (2005) 
Studiens syfte var att analysera hur väl det fungerar att utvärdera 
hörapparatanpassning till Alzheimerpatienter genom att studera beteendeproblem 
både före och efter anpassningen. Analysen skedde genom en granskning av en 
tidigare studie utförd av Palmer, Adams, Bourgeois, Durrant och Rossi (1999). 
Därefter diskuterades dynamiska system i hörapparater. 
Det framkom att det är en effektiv metod att utvärdera en hörapparatanpassning 
genom vårdgivarens betraktelser av Alzheimer-patientens beteendeproblem och hur 
dessa problem förändras till det bättre av hörapparatanvändning. De betonar dock att 
för att det ska vara en effektiv metod så kräver det en systematisk noggrannhet i 
kontroll av antal timmar som hörapparaten använts och de förändringar i just de 
beteendeproblem som avsetts att studeras. 
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Gates, Beiser, Rees, D´Agostino & Wolf 
Central Auditory Dysfunction May Precede the Onset of Clinical Dementia in 
People with Probable Alzheimer´s disease.(2002) 
Forskarna ville undersöka vilken inverkan rubbning i det centrala hörselsystemet har 
för utveckling av Alzheimers sjukdom. I studien deltog 740 icke-dementa. För att 
diagnosen Alzheimers sjukdom skulle kunna ställas användes NINCDS-ADRDA-
kriterierna (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 
Stroke and the Alzheimer´s Disease and Related Disorders Association). För att 
CASPD (Central Auditory Speech Processing Disorder) skulle kunna ställas så 
krävdes ett resultat från SSI-ICM-testet (Synthetic Sentence Identification with 
Ipsilateral Competin Message-testet med mindre än 50 procent rätt. Uppföljningen 
visade att 40 deltagare fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Av de 740 personer som 
ingick i studien hade 15 CASPD och sju av dessa utvecklade Alzheimers sjukdom 
under undersökningsperioden. Standardavvikelsen i hörtrösklar mellan gruppen med 
CASPD och de utan denna diagnos var ej signifikant för den grupp som senare 
utvecklade Alzheimers sjukdom. Resultatet visade dock att CASPD kan vara en tidig 
indikator för Alzheimers sjukdom men att sensitiviteten endast var 17,5 procent. 
 
Gold, Lightfoot & Hnath-Chisolm 
Hearing Loss in a Memory Disorders Clinic.(1996) 
Studien syftade till att undersöka hörselnedsättningens förekomst och karaktär hos 
patienter med kognitiva nedsättningar och patienter med diagnostiserad Alzheimers 
sjukdom. Man ville även belysa mätinstrumentens tillförlitlighet inom denna 
specifika grupp genom att studera reliabiliteten av patienternas egna upplevelser av 
hörselproblemen. Studien genomfördes på en klinik för personer med 
minnesstörningar. Sammanlagt deltog 52 personer fördelade i två grupper. Grupp ett 
bestod av 30 patienter med Alzheimers sjukdom och grupp två av 22 patienter med 
andra kognitiva nedsättningar. Hörseltester genomfördes på plats och frågeformulär 
lämnades både till vårdgivare och till patient. Informerat samtycke inhämtades. 
I denna studie påvisade 49 av de 52 patienterna en signifikant hörselnedsättning 
oavsett grupp. Patienterna i grupp 1 rapporterade kring självupplevda hörselproblem 
vilket inte överensstämde med vårdgivarnas rapporter. Agnosi ingår i Alzheimers 
sjukdomsbild vilket gjorde att forskarna ansåg att reliabiliteten i dessa patienters 
självrapporterande var av låg karaktär. Självrapporterna från grupp 2 ansågs ha hög 
reliabilitet.  
 
Palmer, Adams, Durrant, Bourgeois & Rossi 
Managing Hearing Loss in a Patient with Alzheimer Disease.(1998) 
Forskarna avsåg att undersöka hörapparatanpassningens effekt på livskvaliteten hos 
patient och vårdgivare, vid Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning.  
Deltagare i studien var en 78-årig man (patient drabbad av Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning) och hans 73-åriga fru (vårdgivare). Hembesök gjordes av 
audionom vid sju tillfällen. Under första besöket genomfördes hörselmätning och 
patientens fru instruerades angående handhavande och batteribyte av allt-i-örat 
hörapparat. Hon fick även öva färdigheten på öronmodell, att sätta i och ta ur 
hörapparaten. Frågeformulär lämnades till frun så att hon kunde klarlägga mannens 
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beteendeproblem (före och efter hörapparatanpassning), tre gånger dagligen och 
därefter maila dessa uppgifter kontinuerligt till forskarna. En skala användes för att 
identifiera kommunikations- och Alzheimersrelaterade problem; att mannen använde 
sig av felaktiga ordformuleringar, upprepade frågeställningar och uppvisade oro när 
frun gick ut ur rummet. Formulärsvar lämnades av både patient och av vårdgivare 
vid det andra besöket, vid tredje besöket togs avtryck av patientens hörselgång samt 
vårdgivarens förmåga att sammanställa beteendeuppgifterna kontrollerades. 
Hörapparatinställning och monaural anpassning genomfördes under det fjärde 
besöket. Ett schema lämnades till vårdgivaren med instruktioner för att varje dag 
successivt öka hörapparatanvändandet. Femte, sjätte och sjunde besöket inföll efter 
hörapparatanpassningen för uppföljning. 
Vårdgivaren uppgav att den största fördelen efter hörapparatanpassningen var att 
hon inte behövde höja rösten vid samtal med patienten. Situationen blev mindre 
stressfylld och livskvaliteten ökade därmed för dem båda. Patienten deltog mer 
aktivt i kommunikationssituationer med andra människor i omgivningen.  
 
Palmer, Adams, Bourgeois, Durrant & Rossi 
Reduction in Caregiver-Identified Problem Behaviors in Patients With Alzheimer 
Disease Post-Hearing-Aid Fitting. (1999) 
Studien syftade till att undersöka vad en hörapparatanpassning kan få för effekter för 
den Alzheimersjuka genom att studera ett antal beteendeproblem som möjligen 
kunde kopplas till hörselnedsättning. 
I studien deltog 10 par (patient/vårdgivare el. närstående), bortfall av två par på 
grund av att patienterna blev hospitaliserade. Alla patienterna hade diagnosen mild 
till medelsvår Alzheimers sjukdom och vårdades hemma av en närstående eller 
vårdgivare. Hörseln undersöktes på samtliga patienter med audiometer och 
mätningarna gjordes i hemmet. Den kognitiva statusen mättes med frågeformulär 
som fylldes i av både patienterna och vårdgivare/närstående, före och efter 
hörapparatanpassningen för identifiering av en till fyra beteendeproblem. 
Hörapparatanpassningen skedde monauralt för underlättande av hanteringen för 
vårdgivare/närstående. Allt-i-örat-apparat valdes. Hörapparaterna bars av patienterna 
mellan fyra till tolv timmar per dag. 
En klar förbättring i kommunikationen upplevde sex av åtta patient/vårdgivar-par, då 
patienten inte lika ofta behövde säga Jag hör dig inte, TV/radioljudet kunde sänkas, 
mindre negativa uttalanden och patienten glömde inte lika mycket efter 
hörapparatanpassningen. Förutom de beteendeproblem som studerades med hjälp av 
ett antal tester rapporterade vårdgivarna att patienterna efter anpassningen började 
delta mer i diskussioner och blev mer medvetna om vad som skedde i omgivningen.  
 
Post 
Future Scenarios for the Prevention and Delay of Alzheimer Disease Onset in High-
Risk Groups - An Ethical Perspective. (1999) 
Studien avser att diskutera preventiva åtgärder mot Alzheimers sjukdom utan avkall 
på etiska frågor, senareläggande av sjukdomens debut, speciellt inriktat för personer 
med större risk för att drabbas. Man vill dessutom fördröja eller förebygga de senare 
faserna av Alzheimers sjukdom. Artikeln stöder sig på fakta inhämtat från personlig 



 

 10

kommunikation med vårdgivare, patienter och professionella med erfarenhet av 
Alzheimers sjukdom. En viktig etisk fråga som diskuterades var om ett utdraget 
sjukdomsförlopp i den måttliga graden av Alzheimers sjukdom ökar vårdgivarens 
börda och skapar en emotionell stress. Erfarenheter har också visat att patienter i den 
måttliga fasen som får bromsmediciner, tillfälligt kan ge patienten sjukdomsinsikt 
och därigenom leda till depression. De etiska frågorna är viktiga att ta i beaktande 
när det gäller framställande av bromsmediciner och preventiva åtgärder. 
 
Sinha, Saadat, Linthicum, Hollen & Miller 
Temporal bone findings in Alzheimer´s disease. (1996) 
Forskarna ville undersöka om hörselbarken i temporalloben drabbas av sådana 
sjukliga förändringar som drabbar andra delar av hjärnvävnaden vid Alzheimers 
sjukdom och om det perifera hörselsystemet drabbas vid denna sjukdom.  
Temporalben avlägsnades från åtta personer med diagnosen Alzheimers sjukdom 
och åtta personer utan diagnosen Alzheimers sjukdom inom 24 timmar efter 
patienternas död. Temporalbenen lades därefter i formalin. Cochlean undersöktes 
utifrån tre sektioner, basen, mitten och apex (toppen) där dendriter och hårceller i 
cochlean räknades och jämfördes mellan grupperna och hjärnvävnaden undersöktes. 
I basen på cochlean från Alzheimer-patienter fann forskarna mindre antal hårceller 
jämfört med kontrollgruppen, men sammantaget kunde inte någon skillnad påvisas 
mellan undersöknings- och kontrollgrupp. Yttre hårceller påverkades före inre 
hårceller. Mer säkra resultat kunde påvisas när det gäller hjärnvävnaden från 
temporalloben där man inte kunde finna den karaktäristiska degenerationen av 
neuron (neurofibrillära nystan och amyloid) som är ett kännetecken för Alzheimers 
sjukdom. Det perifera hörselsystemet verkar således inte, enligt denna studie, 
påverkas av Alzheimers sjukdom. 
 
Strouse, Hall & Burger 
Central Auditory Processing in Alzheimer´s disease. (1995) 
Forskarna ville i sin studie i huvudsak undersöka om det föreligger en rubbning i det 
centrala hörselsystemet vid mild till medelsvår Alzheimers sjukdom. Man 
undersökte även om det perifera hörselsystemet påverkas av Alzheimers sjukdom. 
Deltagarna bestod av tio patienter med diagnosen mild till måttlig demens och tio 
personer icke-dementa. Kontrollgruppen var matchad via ålder, kön och grad av 
hörselnedsättning. Standardfrågeformulär användes för kontroll av upplevelse av 
den egna hörseln, hälsan och eventuella kommunikationsproblem. Tester av det 
perifera hörselsystemet genomfördes. Ett CAPD-testbatteri (Central Auditory 
Processing Disorder) användes för att fastställa om störning föreligger i det centrala 
hörselsystemet på Alzheimerspatienterna. Denna studie visade på signifikant sämre 
resultat jämfört med kontrollgruppen. I Alzheimer-gruppen hade sex av tio sämre 
resultat i samtliga fem tester medan tre av tio hade sämre resultat i fyra av testerna 
jämfört med kontrollgruppen. En deltagare i undersökningsgruppen hade sämre 
resultat i CAPD-testet. I testerna av det centrala hörselsystemet observerade 
undersöksledarna en skillnad mellan vänster och höger öra i Alzheimer-gruppen. 
Skillnaden var inte signifikant men sju av tio deltagare hade en asymmetri 
(sidoskillnad) på mer än 20 procent. 
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Denna studie kunde inte påvisa några starka bevis för att graden för 
hörselnedsättning skulle vara större för personer med Alzheimers sjukdom än för 
andra jämnåriga i det perifera hörselsystemet. Däremot så anser de att försämringar i 
det centrala hörselsystemet kunde styrkas. Strouse et al. anser att ett CAPD-test 
alltid bör göras på Alzheimerspatienter då en nedsatt förmåga bland annat kan 
påverka kognitiva tester och hörselmätningar av den äldre. Ingen större skillnad 
kunde ses mellan undersöknings- och kontrollgrupp vid tester av det perifera 
hörselsystemet. Båda grupperna visade på hörselkurvor av presbyacusis-art och inte 
heller talmätningen uppvisade någon differens dem emellan. Dock kunde Strouse et 
al. se en signifikant skillnad mellan grupperna, i vänster öras basregister. Alzheimer-
gruppen uppvisade sämre resultat än kontrollgruppen. 
 
Tarkka, Lehtovirta, Soininen, Pääkkönen, Karhu & Partanen 
Auditory adaptation is differentially impaired in familial and sporadic Alzheimer´s 
disease. (2002) 
Studera om skillnad uppvisas i bearbetning av hörselintryck mellan grupperna med 
normalt åldrande och med mild demens. 
En grupp på 81 deltagare fördelades i tre åldersmatchade grupper: 34 med sporadisk 
typ av Alzheimers sjukdom, 22 familjär typ av Alzheimers sjukdom och 25 med 
normalt 
åldrande. Alzheimerspatienterna befann sig i det tidiga stadiet av sjukdomen. 
Kriterierna för att Alzheimers sjukdom skulle klassas som familjär var att minst två 
nära släktingar hade fått diagnosen tidigare.  
Deltagarna fick elektroder placerade på huvudet och auditiva hjärnstamssvar mättes. 
Stimuleringen, 60 dB över hörtröskeln, gick via det högra örats mastoid. Man 
jämförde peaklatenser och amplituder mellan hjärnstamssvaren. 
Studien påvisade att skilda typer av Alzheimers sjukdom påverkas olika där gruppen 
med familjär Alzheimers sjukdom hade signifikant minskade amplituder och kortare 
latenstider mellan hjärnstamssvaren. Sporadisk Alzheimers sjukdom uppvisade 
något mindre latenstider men inte med någon signifikant skillnad mot den normala 
gruppen. Slutsatsen är enligt forskarna att man bör inrikta sig på etiologin och inte 
på graden av Alzheimers sjukdom för att få reda på tidiga tecken på 
minnesstörningar och således fånga upp personer med risk för att utveckla 
Alzheimers sjukdom. 
 
Uhlmann, Larson, Rees, Koepsell & Duckert 
Relationship of Hearing Impairment to Dementia and Cognitive Dysfunction in 
Older Adults. (1989) 
Forskarna arbetade i sin studie med hypotesen att hörselnedsättning bidrar till en 
kognitiv försämring 
I studien deltog 100 personer med Alzheimers sjukdom och 100 icke-dementa 
personer i en kontrollgrupp, matchade ålders-, köns, och utbildningsmässigt. Studien 
genomfördes mellan 1985-1987. Man inhämtade anamnes och frågeformulär 
användes för att utreda grad av demensstadier. Hörseltesterna utfördes av två 
audionomer, vilka ej hade informerats om personernas hälsotillstånd och analys av 
data utfördes.  
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Forskarna fann att förekomsten av hörselnedsättning var större i gruppen 
Alzheimerssjuka än i kontrollgruppen och att det fanns en koppling mellan desto 
större hörselnedsättning desto större risk för demens. De anser det därför vara troligt 
att hörselnedsättning medverkar till en nedgång av den kognitiva funktionen hos 
äldre. Däremot så betonar de att hörselnedsättning inte orsakar Alzheimers sjukdom. 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Samband mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning 
Uhlmann et al. (1989) fann ett samband mellan hörselnedsättning och demens. Ju 
större grad av hörselnedsättning desto större risk för demens, vilket också kopplas 
till mer omfattande grad av kognitiva störningar och demens. Strouse et al. (1995) 
fann endast genom hörseltesterna en skillnad i basregistret mellan 
Alzheimerpatienter jämfört med kontrollgruppen men i övrigt fann de ej några 
skillnader i det perifera hörselsystemet. Däremot så kunde en nedsatt central 
bearbetningsförmåga av hörselintryck påvisas. Sinha et al. (1996) fann små men 
signifikanta förändringar i basen av cochlean i gruppen Alzheimersjuka jämfört med 
kontrollgruppen men inte heller de kunde påvisa några generellt större förändringar 
perifert. Man kunde ej heller i hörselbarken urskilja de amyloida plack och 
neurofibrillära nystan som uppstår inom andra områden i hjärnan. De anser därför att 
det perifera och centrala hörselsystemet skiljer sig från exempelvis syn- och 
luktcentrum som däremot drabbas av dessa förändringar. Gates et al. (2002) hävdar 
med sin studie att en central hörsel- och språkstörning är ett tidigt tecken för trolig 
Alzheimers sjukdom.  
Chartrand (2005) påtalar att vid Alzheimers sjukdom försämras de kognitiva 
förmågorna än mer i samband med hörselnedsättning. Minskad språkförståelse är en 
av sjukdomsbildens funktionsnedsättningar vilket förvärras av en hörselnedsättning. 
Författaren anser att behov finns för ett bättre samarbete inom den amerikanska 
hörselvården och primärvården när det gäller att vara väl insatt i hur Alzheimers 
sjukdom yttrar sig och hur interaktionen med en hörselnedsättning påverkar 
sjukdomsförloppet.  
Gold et al. (1996) fann att antalet hörselskadade var stort bland både 
Alzheimerssjuka och patienter med andra kognitiva störningar. Forskarna anser att 
patienterna med Alzheimers sjukdom hade svårt att uppskatta graden av sin egen 
hörselskada och därför inte kunde uppge reliabla mätsvar, detta till följd av 
oförmågan att tolka sinnesintryck. Därför anser Gold et al. att man inte kan förlita 
sig endast på svar från patienten med Alzheimers sjukdom utan att man också måste 
ta med vårdgivarens upplevelser av patientens hörselproblem. 
 
Hörselrehabiliteringens betydelse för en person drabbad av Alzheimers 
sjukdom och hörselnedsättning  
Palmer et al. (1999) belyser att Alzheimer är en sjukdom som starkt påverkar 
kommunikationen med andra människor. I deras undersökning upplevde alla 
deltagare mer eller mindre förbättringar bland de beteendeproblem som orsakats av 
hörselnedsättning. I synnerhet vårdgivarna upplevde positiva förändringar efter 
hörapparatanpassningen. Durrant et al. (2005) undersökte några år senare hur 
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tillförlitlig metoden är att utvärdera en hörapparatanpassning genom vårdgivarens 
iakttagelser av patientens beteendeproblem, kopplat till hörselnedsättning, före och 
efter hörapparatanpassning. De fann att om noggrannhet iakttas gällande både antal 
timmar per dygn för hörapparatanvändande samt koncentration på de 
beteendeproblem som valts ut att studera så fungerar utvärderingen mycket väl. I en 
tidigare undersökning av Palmer et al. (1998) upplevde frun, vars man var drabbad 
av Alzheimers sjukdom, att livskvaliteten för dem båda förbättrats avsevärt tack vare 
hörapparatanpassning. Kommunikationssituationerna blev mindre krävande och 
stressfyllda. 
Effekterna av hörapparatanpassning till patienter med demens i studien av Allen et 
al. (2003) visade att personerna fick en allmänt bättre livskvalitet utan att för den 
skull ge påvisbara förbättringar på den kognitiva förmågan eller beteendeproblemen. 
Både patienterna och vårdgivarna upplevde positiva förändringar efter att 
patienterna fått hörapparat. Ansvariga för studien anser därför att det är tydligt att 
demens inte ska vara något hinder för anpassning av hörapparat. Patienterna kommer 
väl överens med en hörapparat och den gör dessutom att många 
kommunikationshinder orsakade av hörselnedsättningen minskar. 
Dancer och Watkins (2006) framhåller att hörapparatanvändande kan reducera 
kommunikationsproblemen signifikant för patienter med Alzheimers sjukdom. 
 
 
DISKUSSION  
  
Först följer en metoddiskussion, sedan en resultatdiskussion och sammanfattningsvis 
en slutsats.  
 
Metoddiskussion  
Valet av metod för denna uppsats var att genomföra en systematisk litteraturstudie. 
Detta för att studera kunskapsläget inom forskningen under en 20-års period fram till 
idag. Möjligen skulle ett utökat tidsspann ha resulterat i fler relevanta artiklar, men 
denna tidsperiod valdes för att försöka få så aktuella studier som möjligt.  
Sökningen genomfördes i 3 databaser. Ytterligare en databas, Web of Knowledge, 
väckte intresse till vidare sökning men fick exkluderas på grund av den begränsade 
tiden. Troligen skulle ytterligare material gått att finna även i andra databaser. Vid 
sökning av artiklar valdes sökord som härrörde till ämnet och med avsikt att täcka 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa sökord kombinerades och vissa av dem 
trunkerades för att utöka antalet specifika träffar.   
Artikelutbudet var ytterst begränsat kring samband mellan Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning. Därför bör viss försiktighet iakttas vid generalisering av 
resultatet.  
Författarna besitter en viss förförståelse kring åldershörselnedsättning men däremot 
var kunskapen kring Alzheimers sjukdom begränsad. Det medförde en ansenlig 
tidsåtgång till fördjupning för att kunna tolka och förstå artiklarna. Datainsamling, 
urval av artiklar samt analys och bearbetning har utgått ifrån vår subjektiva 
bedömning. Detta kan ha påverkat reliabiliteten för denna litteraturstudie.     
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Studier visar dock på att behovet av ytterligare forskning kring hörselnedsättningens 
koppling till och inverkan på Alzheimers sjukdom är högst befogat.  
 
Resultatet diskuteras här nedan utifrån litteraturstudiens frågeställningar.  
 
Resultatdiskussion  
Samband mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning  
Sambandet mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning är något oklart. 
Forskningen verkar ha inriktat sig på olika teorier och har följaktligen utforskat olika 
områden. Vissa studier undersökte var i hjärnan som man kunde finna sambandet 
och några visade på en viss påverkan på det centrala hörselsystemet som de 
kopplade till Alzheimers sjukdom och demens. Redan 1989 såg Uhlmann et al. 
(1989) ett samband, genom att graden av hörselnedsättning verkade följa graden av 
Alzheimers sjukdom. Författarna ansåg det vara troligt att hörselnedsättningen 
minskar den kognitiva förmågan men att hörselnedsättning inte är en direkt orsak till 
utvecklande av Alzheimers sjukdom. Strouse et al. (1995) fann en försämring i det 
centrala hörselsystemet hos Alzheimerpatienterna men samtidigt kunde inte Sinha et 
al. (1996) finna de amyloida plack och neurofibrillära nystan som är signifikant för 
Alzheimers sjukdom. Weinstein (2000) ansåg att ett samband finns mellan 
Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning, men kunde inte precisera på vilket sätt. 
Allen et al. (2003) kunde inte utifrån deras studie se att några förbättringar skedde 
med de kognitiva funktionerna. Uhlmann et al. (1989) 
och Gold et al. (1996) visade i sina studier att förekomsten av hörselskador bland 
Alzheimerdrabbade är stor. 
Alzheimers sjukdom är en progredierande sjukdom som det ej finns botemedel för 
ännu. Sjukdomen drabbar flera kognitiva funktioner däribland talförståelse och 
talproduktion. Alzheimers sjukdom och presbyacusis har förvillande lika symtom, 
anser Weinstein. Båda ger upphov till bland annat nedsatt kommunikationsförmåga 
och isolering. Depression är vanligt vid hörselnedsättning och likaså vid Alzheimers 
sjukdom och ger en försämrad livskvalitet. En hörselnedsättning har ännu inte 
genom någon studie visat sig påverka det direkta sjukdomsförloppet vid Alzheimers 
sjukdom. 
 
Hörselrehabiliteringens betydelse för en person drabbad av Alzheimers 
sjukdom och hörselnedsättning  
Resultatet av denna litteraturstudie visar på en relativ samstämmighet i artiklarna 
kring hörselrehabiliteringens betydelse för patienten med Alzheimers sjukdom. Då 
denna sjukdom ger upphov till kommunikationssvårigheter så blir en 
hörselnedsättning ytterligare en faktor som försämrar kontakten med omgivningen. 
Hörapparatanpassning har visat sig öka kommunikationsmöjligheterna mellan 
patient och anhörig/vårdgivare. Hörselrehabiliteringens betydelse för 
Alzheimerpatienter visar sig framförallt i ökad livskvalitet (Allen et al., 2003; 
Palmer et al., 1998). Patienterna får mer kontakt med sin omgivning och ökar 
därmed interaktionen med sina medmänniskor. För den äldre kan det ha stor 
betydelse då åldrandet har visat sig medföra ökade svårigheter på andra sätt både 
kroppsligt och mentalt. I studien av Palmer et al. (1999) rörande Alzheimerdrabbade 
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patienter som genomgick hörapparatanpassning, minskade bland annat negativa 
kommentarer och gav patienten ett ökat engagemang. Strouse et al. (1995) ansåg att 
en central hörselskada, som de fann hos Alzheimerpatienterna, måste tas i beaktande 
för att det inte ska påverka resultatet negativt vid hörselmätningar och kognitiva 
tester.  
Denna litteraturstudie indikerar att audionomen har en betydande roll för 
Alzheimerpatienter. Hörselnedsättning har påvisats vara vanligt inom denna grupp 
(Gold, 1996) och att en hörapparatanpassning kan höja livskvaliteten för patienten 
och minska bördan för vårdgivaren/närstående (Palmer et al., 1998; Palmer et al., 
1999). Detta bekräftar det Cacace (2007) belyste kring audionomens unika position 
att tidigt kunna fånga upp denna patientgrupp och hjälpa både den 
Alzheimerdrabbade och dess anhörig/vårdgivare. Informationen bör anpassas till den 
demente med tanke på den beteendeproblematik som ofta uppträder vid Alzheimers 
sjukdom. Man bör använda sig av enkel och anpassad information vid 
patientbemötandet. Patienten kan ha svårt att förstå och tolka sin omgivning samt 
komma ihåg exempelvis instruktioner. Det är därför viktigt att audionomen har 
kunskap kring bemötandet av denna patientgrupp för att kunna hjälpa den 
Alzheimerdrabbade.  
Anhöriga/vårdgivare har visat sig ha en viktig roll för att vården av patienten med 
Alzheimers sjukdom ska bli så bra som möjligt. De har en bättre helhetsbild av 
patientens situation, som särskilt en Alzheimerpatient har svårt för på grund av 
svårigheter att tolka sinnesintryck (Gold, 1996). Dock så poängterar Dancer och 
Watkins (2006) att med vissa modifikationer av instruktioner bör det inte vara några 
större problem att få patienter med mild Alzheimers sjukdom att medverka i en 
hörselmätning, så att man får adekvata svar.  
Flera av studierna var gjorda under 90-talet och man bör vara medveten om att 
motiveringen till val av hörapparater vid de studierna, som avsåg att studera 
förändringar för dessa Alzheimerpatienter, är kopplade till det utbud som fanns då. 
Mycket har skett inom utvecklingen av de digitala hörapparaterna och idag finns ett 
mycket större utbud än vad som fanns då kring adaptiva system i hörapparater. Detta 
anser vi bör vara intressant för Alzheimerpatienter då man idag kan anpassa 
hörapparaterna individuellt med datorbaserade system  vilket kan ge denna 
patientgrupp förbättrade 
kommunikationsmöjligheter.  
Förmodligen finns det vinster för både patient och anhörig, samt för samhället, av att 
erbjuda hörselrehabiliterande insatser för patienter drabbade av Alzheimers sjukdom 
och hörselnedsättning. Hörselrehabiliteringen kan inte förhindra sjukdomsförloppet 
men möjligen förhindra en för tidig institutionalisering.  
Den emotionella relationen mellan patient och vårdgivare kan troligen förbättras om 
kommunikationen fungerar tillfredsställande genom hörapparatanvändande. Men 
som Post (1999) tar upp så finns det också ett etiskt dilemma i att förlänga det 
måttliga stadiet av Alzheimers sjukdom. Risk finns för att det också då förlänger 
vårdgivarens arbetsbörda och psykiska stress. Ett annat etiskt dilemma kan vara att 
patienten plötsligt få sjukdomsinsikt vilket kan leda till depression. Chartrand (2005) 
tar upp att om hörselnedsättning och Alzheimers sjukdom samverkar kan 
allmäntillståndet förvärras. Dock så visar studien av Allen et al. (2003) att 
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hörapparatanpassningen förbättrade deltagarnas allmäntillstånd. Anniko (2001) 
betonade hur stor betydelse det har för den äldre med en hörselrehabilitering då en 
samverkan av två sådana diagnoser kan få mycket stora konsekvenser genom 
minskad kommunikationsmöjlighet och därigenom minskad stimulans av intellektet.  
Chartrand (2005) nämner i sin studie att det krävs ett bättre samarbete i USA mellan 
olika instanser med anknytning till patienten. Tanken väcks därigenom att det är 
viktigt att ta hänsyn till detta även i Sverige, att man ser till helheten av patientens 
unika behov. Uppträder synproblem eller tandproblem är det en självklarhet att 
glasögon och tandprotes erhålls, men nedsatt hörsel, erfar vi, hamnar ibland i 
skymundan med resultatet att behovet av hörapparatanpassning fördröjs eller glöms 
bort. Vidare är det av vikt för audionomer att redan på utbildningsnivå få 
förberedande kunskaper om Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning, för att 
senare kunna tillämpa kunskaperna kliniskt.  
 
 
SLUTSATS  
 
Frågeställning: Vad finns det för samband mellan Alzheimers sjukdom 
och hörselnedsättning? 
Ett antal studier tycks visa på att sambandet kan finnas i det centrala hörselsystemet 
och att inte det perifera hörselsystemet är involverat i Alzheimers sjukdom. 
Resultatet i denna litteraturstudie tyder på att det inte finns några entydiga bevis för 
att samband föreligger mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning.  
Frågeställning: Vad har en hörselrehabilitering för betydelse för en 
person drabbad av Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning?  
Denna litteraturstudie tyder på att en hörselrehabilitering med hörapparatanpassning 
tycks öka kommunikationsmöjligheterna för patienten med Alzheimers sjukdom. 
Hörselrehabilitering förefaller ha stor betydelse för livskvaliteten hos både den 
Alzheimerdrabbade med hörselnedsättning och anhörig/vårdgivare. 
 
 
Förslag till framtida forskning  
Den stora förekomsten av hörselskador bland Alzheimerpatienter föranleder vikten 
av att forska mer kring frågan om hörselnedsättning verkligen påskyndar 
utvecklingen av Alzheimers sjukdom och om sjukdomstillståndet kan förvärras av 
en hörselnedsättning.  
Ytterligare forskning anser vi bör göras kring betydelsen av hörselnedsättningens 
inverkan på kognitiva tester som ofta genomförs verbalt. Ger det korrekta svar vid 
undersökning av den äldre som troligen har en mer eller mindre påverkan på både 
perifera och centrala hörselsystemet genom det naturliga åldrandet? Detta kan vara 
en viktig aspekt i utredandet av misstänkt Alzheimers sjukdom. 
Denna litteraturstudie tyder på behovet av ytterligare forskning kring eventuella 
samband mellan Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning då forskningsvärlden 
verkar vara oeniga i frågan. Mer forskning anser vi också behöver göras kring om 
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förbättrad hörsel har någon inverkan på sjukdomsförloppet. Detta kan få betydelse 
framöver för audionomens roll genom att hörselrehabiliteringen sätts mer i fokus för 
personer med Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning. Gruppen av äldre ökar 
stadigt och behovet av hörselrehabilitering och stödjande åtgärder kommer troligtvis 
att stiga i framtiden.  
I ett samarbete mellan Hörselkliniken, Centrumet och Geriatriska kliniken på 
Karolinska institutet pågår just nu forskning kring frågan om kopplingen mellan 
Alzheimers sjukdom och hörselnedsättning. Bland hypoteserna som ska utforskas är 
om hörselnedsättning bidrar till utveckling av Alzheimers sjukdom och om en bättre 
hörsel via hörapparatanpassning i ett tidigt skede kan bromsa sjukdomsförloppet. 
Resultat beräknas vara klart och presenteras under år 2009.  
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ARTIKELMATRIS  

 

Författare/  
årtal  

Syfte  Metod  Resultat  Bedömning  

Allen, Burns, 
Newton, 
Hickson, 
Ramsden, 
Rogers, Butler, 
Thistlewaite & 
Morris (2003)  

Studera effekterna av 
hörapparatanpassning till personer med 
demens och lättare hörselnedsättning. 
Undersöka konsekvenserna för 
patienternas kognitiva förmåga och 
dagliga aktiviteter samt effekter för 
vårdaren.  

Prospektiv studie. 31 deltagare. Ingen 
kontrollgrupp.  
Studien genomfördes under 6 mån. 
Testbatteri användes. Varje 
patient/vårdare-par förde dagbok. 
Etiskt granskad.  

Ingen förbättrad kognitiv 
förmåga, ej underlättande för 
vårdgivarens arbetsbörda eller för 
patienten i de dagliga aktiviterna. 
Hörselrelaterade problem 
minskade.  

Medel  
 

Chartrand  
(2005)   

Belysa de symtom som uppstår vid 
Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning.  

Litteraturstudie. Alzheimers sjukdom och 
hörselnedsättning kan få en 
samverkande negativ effekt för 
den äldre. Ett flertal symtom är 
detsamma för Alzheimers 
sjukdom och hörselnedsättning. 

Medel 

Dancer & 
Watkins  
(2006)  

Öka kunskapen kring Alzheimers 
sjukdom och hörselnedsättning samt vad 
audionomen kan göra för denna 
patientgrupp.  

Litteraturstudie. Hörselrehabilitering kan avsevärt 
hjälpa denna grupp. 

Hög 

Durrant, Palmer 
& Lunner  
(2005)  

Analysera, utifrån en redan gjord studie,  
effektiviteten av att utvärdera en 
hörapparatanpassning till en Alzheimers 
patient utifrån vårdgivarens upplevelser.  
 

Retrospektiv studie.  Det är en effektiv metod att 
utvärdera en 
hörapparatanpassning till en 
Alzheimers patient utifrån 
vårdgivarens observationer.  

Medel  



 

 

Gates, Beiser, 
Rees, 
D´Agostino & 
Wolf  
(2002)  

Undersöka om CASPD (Central auditory 
speech-processing deficit) är en möjlig 
indikator för begynnande Alzheimers 
sjukdom.  

Prospektiv kohortstudie.  
740 icke-dementa. 

CASPD kan vara en tidig 
indikator för Alzheimers sjukdom 
och kan påskynda diagnosen 
demens. Medelvärdet för 
hörtrösklar avvek inte mellan de 7 
som hade CASPD och de 8 som 
inte hade CASPD, i gruppen som 
senare utvecklade Alzheimers 
sjukdom.  

Medel 

Gold, Lightfoot 
& Hnath-
Chisolm  
(1996)  

Undersöka förekomst av 
hörselnedsättning hos institutionaliserade 
patienter med minnesstörningar, fokus på 
patienter med Alzheimers sjukdom. 
Undersöka mätinstrumentens 
tillförlitlighet vid undersökningar av 
patienter med kognitiva störningar.  

Fallkontrollstudie. 52 deltagare, varav 
30 Alzheimerdrabbade och 22 med 
andra kognitiva nedsättningar. 
Testbatteri för hörsel. Frågeformulär 
för kognitiv förmåga till både patient 
och vårdgivare.Informerat samtycke.  
Bortfall av 10 personer.  

Förekomst av hörselnedsättning 
var stor inom dessa två grupper. 

Hög  

Palmer, Adams, 
Durrant, 
Bourgeois & 
Rossi  
(1998)  

Undersöka hur livskvaliteten påverkas av 
hörapparatanpassning vid 
Alzheimers sjukdom, för patient och 
vårdgivare.  

Fallstudie. Deltagare: 
Alzheimerdrabbad man och hans fru.  
Makan förde protokoll, dagbok och 
observationer över mannens 
beteendeproblem, inkluderande 
hörselrelaterade problem. 
Hörselmätningar, 
hörapparatanpassning och uppföljning. 

Vårdgivaren erhöll den största 
fördelen av 
hörapparatanpassningen. 
Kommunikationssituationerna 
blev mindre stressfyllda. 

Hög 

Palmer, Adams, 
Bourgeois, 
Durrant & 
Rossi  
(1999)  

Undersöka hörapparatanpassningens 
effekt för patient med Alzheimers 
sjukdom samt anpassningens effekt på 
beteendeproblem, enligt vårdgivarens 
uppfattning.  

Prospektiv studie. 10 deltagarpar, 
(patient/vårdgivare), ingen 
kontrollgrupp. Bortfall av 2 
par.Vårdgivarna uppgav 1-4  
dagligen förekommande 
hörselrelaterade beteendeproblem, 
före- och efter hörapparatanpassning. 

Alla 8 undersökningsgrupper 
upplevde förbättringar av de 1-4 
beteendeproblem som uppgivits 
före hörapparatanpassningen.  

Hög  



 

 

Post  
(1999)  

Diskutera preventiva åtgärder för att 
hindra eller fördröja sjukdomens 
uppkomst för personer med hög risk att 
utveckla Alzheimers sjukdom.  

Personlig kommunikation med 
vårdgivare till Alzheimerssjuka, 
personer med mild Alzheimer samt i 
dialog med professionella inom 
området under perioden 1996-1999. 

Preventiva åtgärder behövs men 
etiska värden får inte glömmas 
bort i jakten på botemedel eller 
bromsmediciner mot Alzheimers 
sjukdom. 

Medel 

Sinha, Saadat, 
Linthicum, 
Hollen & 
Miller  
(1996)  

Undersöka vävnadsförändringar i 
temporalloben och förändringar i det 
perifera hörselsystemet på patienter med 
Alzheimers sjukdom. 

Temporalben samt hjärnvävnader 
undersöktes från 16 avlidna personer 
varav 8 personer med diagnosen 
Alzheimers sjukdom och 8 personer 
utan diagnosen Alzheimers sjukdom 
(kontrollgrupp). Hårceller i cochlean 
räknades och jämfördes mellan 
grupperna.  

En signifikant skillnad kunde ses 
med färre hårceller i basen av 
cochlean för patienterna med 
Alzheimers sjukdom än för 
kontrollgruppen. Inga sjukliga 
förändringar kunde påvisas i 
temporallobens hjärnvävnad från 
Alzheimer-patienterna som är 
karaktäristiskt i övriga delar av 
hjärnan vid denna sjukdom.  

Medel 

Strouse, Hall & 
Burger  
(1995)  

Studera om Alzheimerdrabbade uppvisar 
nedsatt central hörselfunktion jämfört 
med icke-dementa.  

Fallkontrollstudie. 20deltagare 
fördelade i 2 grupper, varav 10 hade 
mild till måttlig Alzheimers sjukdom, 
samt kontrollgrupp med 10 icke-
dementa.  
Frågeformulär. Perifert och centralt 
testbatteri. Matchning via kön, ålder 
och grad av hörselnedsättning.  

Inga skillnader kunde urskiljas 
vid tester av det perifera 
hörselsystemet mellan 
studiegruppen och 
kontrollgruppen. Däremot visade 
gruppen Alzheimersjuka sämre 
resultat i 4 av 5 tester av centrala 
hörselsystemet. Skillnader mellan 
höger och vänster öras basregister 
kunde också påvisas perifert.  

Medel  

Tarkka, 
Lehtovirta, 
Soininen, 
Pääkkönen, 
Karhu & 
Partanen  
(2002)  

Studera om skillnad finns i bearbetning av 
hörselintryck mellan grupperna 
Alzheimers av familjär typ, Alzheimers 
av sporadisk typ samt vid normalt 
åldrande. 

Deltagarna utgjordes av 3 grupper, 
varav 34 med sporadisk typ av 
Alzheimer, 22 familjär typ och 25 
normalt åldrande.  
Auditiva hjärnstamssvar (BAEP, 
hörselintryck) och kognitiva tester 
användes. Matchning via ålder.  

Signifikant skillnad i svarens 
amplituder och latenser (BAEP) 
mellan gruppen med normalt 
åldrande och gruppen med 
familjär AD.  

Medel 



 

 

Uhlmann, 
Larson, Rees, 
Koepsell & 
Duckert  
(1989)  

Undersöka samband mellan 
hörselnedsättning och demens samt 
kognitiv störning.  

Fallkontrollstudie. 200 deltagare varav 
100 med Alzheimers sjukdom och 100 
icke-dementa i kontrollgrupp. 
Informerat samtycke. 

Förekomst av hörselnedsättning 
var större i gruppen med 
Alzheimers sjukdom än i 
kontrollgruppen. 

Hög  

 
 


