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”Social
interaktion”,
samverkan
”Den sociala interaktionen kan beskrivas
som styrd utifrån regelverk som påverkar
individens handlingar, liksom den sociala
interaktionen kan sägas vara
förutsättningen för det existentiella hos
människan. Detta antagande innebär att
det är i mötet vi blir människor. Det är i
interaktionen; i gemenskap som individen
blir till”.
(Färdig, R. 2018 s.4)

”Kommunikation”,
informationsutbyte
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Upprätthålla sociala band är
avgörande i den sociala delen av
livet

Hot mot dessa sociala band kan
generera negativa känslor

Vårt känsloliv är starkt kopplat
till social interaktion och
känslomässig respons anses
vara den främsta konsekvensen
av misslyckad social interaktion

Danermark, 1998; Mets & Bowers, 1994; Scheff, 1990.
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ICF Core sets för hörselnedsättning (20112015)
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Patientperspektivet
•
•

Fokusgrupper och individuella intervjuer med vuxna
med HNS i olika delar av världen
På vilket sätt påverkar HNS dig och de saker du
kan/inte kan göra? (kropp, själv, dagliga livet)

Kod

Kategori

Vilka

b152

Emotionella funktioner

Alla

d920
d350

Socialisera
Konversera

Alla

d7203

Att interagera i överensstämmelse 4 av 6 fokusgrupper, alla
med sociala regler
intervjuer
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De professionellas perspektiv
•
•

Enkätstudie till olika typer av professionella över hela världen
(som arbetar med personer med HNS)
Enligt dina erfarenheter, på vilket sätt påverkar HNS dina
patienter och de saker de kan/inte kan göra? (kropp, själv,
dagliga livet)

Kod

Kategori

Vilka

b1266
b152

Självförtroende
Emotionella funktioner

71.4%
65.1%

d350
d920

Konversera
Socialisera

57.1%
42.9%

d7203

Att interagera i överensstämmelse
med sociala regler

4.8%
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Forskarperspektivet
•
•

Vilka utfallsmått används i forskningsstudier?
Utfallsmått reflekterar vad studien handlar om, vilket
fokus studien har

Kod

Kategori

Vilka

b230
b152

Hörselfunktioner
Emotionella funktioner

29.2%
12.1%

d115
d310

Lyssna (infattar ej att lyssna på tal)
Att uppfatta tal

35.4%
8%

d7203

Att interagera i överensstämmelse
med sociala regler

0.9%
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Stigma
•
•
•

•

•

Tillskriver särskilda grupper särskilda ”attribut”, ofta baserat
på fördomar.
Sociala processer eller individprocesser
Verkar uppstå i sociala interaktioner inom individers sociala
sfär (Bos et al., 2013)
Två typer;
• Kopplat till funktionsnedsättningen
• Kopplat till t.ex. hjälpmedel i relation till
funktionsnedsättningen
Översiktsartikel (Ruusuvuori et al., 2021)
• 17 artiklar (fr om år 2000)
• Handlar främst stigma i relation till HA
• Ganska lite forskning om stigma i sociala interaktioner som
personer med HNS deltar i.
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•
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Viktigt att använda HA, t. ex:
• Ökar livskvaliteten (Chisolm et al., 2007)
• Ev. mildrar/försenar demenssymptom (t.ex. Dawes et al., 2019;
Mahmoudi et al., 2019)
• Samhällsekonomi

Fig. 4 g Respons ifrån 2310 personer som har HNS men som inte vill ha HA. (Kochkin, S. MarkeTrak VII: Obstacles to
adult non-user adoption of hearing aidsTHE HEARING JOURNAL, 2007;60(4): 24-52. s. 40)
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Social isolering och ensamhet
•
•

”hot mot sociala band”
Bott et al., 2021 – översiktsstudie för att kartlägga sambandet
mellan HNS och social isolering och ensamhet
57 studier (de flesta ifrån 2015 och framåt)
• Upplever social isolering och ensamhet
• CI påverkar positivt
• Få studier om hur HA påverkar – svagt samband
• Få studier fokuserar på rehab/åtgärder
• Ingen relation till ålder eller grad av HNS
• Författarna föreslår:

•

•
•

Screena för social isolering och ensamhet
Teamarbete och samarbete mellan professioner och ev. organisationer
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Emotioner
•
•
•

•

•

Ilska, förnekelse, ångest, depression
Depression har koppling till HNS, kvinnor särskilt utsatta,
(Chuang-Ming et al., 2014)
Oddsen för psykologisk påfrestning (ångest) hos personer med
HNS var 2 gånger högre än för personer utan HNS (Begelow
et al., 2020)
Översiktsstudie om arbetslivet
• Ångest, depression, ilska, irritation, (fatigue) hos vuxna med
HNS i arbetslivet (Granberg et al., 2021)
Utökar till psykologiska faktorer:
• Sömnsvårigheter
• Fatigue
• I arbetslivet verkar dessa besvär vara vanligare hos kvinnor med
HNS än hos män med HNS (Danermark et al., 2004; Svinndahl
et al., 2018)

2021-11-18

12

6

2021-11-18

Vad kan man göra?
•
•

Audiologiskt rehabilitering som utgår ifrån ett
helhetsperspektiv på människan - personcentrering
Tänka utanför boxen

Stigma

Kommunikation

”Social
interaktion”,
samverkan

”Kommunikation”,
informationsutbyte

Social
isolering och
ensamhet

Emotioner
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Ett förslag på åtgärd….

Självhjälpsgrupper
(Southall et al., 2019)

Kommunikation och
copingstrategier
(Hawkins, 2005)

Gruppverksamhet,
automatiskt fokus på
interaktion
Kommunikation, coping,
emotioner inklusive
familjemedlemmar
(Southall et al., 2009;
Kricos et al., 2006)
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Active Communication
Education Program
(Aktiv Kommunikation)
(Hickson et al., 2007;
Öberg et al., 2014)
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Tack för mig!
sarah.granberg@oru.se
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