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Kommunikationshandikapp
som följd av hörsel- och tal-
rubbningar berör många män-
niskor, men det är ett föga spek-
takulärt och därför eftersatt
område. Tekniska framsteg har
inte slagit igenom i bättre hör-
apparater och hörselfrämjande
teknik. För att driva utveckling-
en behövs både resurser och en
tvärvetenskaplig strategi. Cent-
rum för kommunikationsveten-
skap har där en central roll.

Utvecklingen påverkas i hög grad av
opinionens tryck. Många medicinska,
sociala och kulturella områden har stor
potential av kunskaper som skulle kun-
na omsättas i åtgärder, men de är inte
tillräckligt spektakulära för att priorite-
ras av beslutsfattare. Detta kan försena
utvecklingen, och det krävs då ofta sär-
skilda insatser, t ex i samband med
epokgörande nya metoder, symbolin-
satser av kända personer eller »institu-
tioner» för samordning av kunskaper
och åtgärder. 

Ett exempel på det senare är Cent-
rum för kommunikationsvetenskap
(CKV) i Stockholm, ett projekt som
skall leda till åtgärder mot kommunika-
tionshandikapp vid hörsel- och talrubb-
ningar [1-3].

Katalysator krävs
Området är inte spektakulärt och

dessutom splittrat på många intressen-
ter. Därför finns det små utsikter till
konkret utveckling genom konventio-
nell planering. För sådana lågprioritera-
de områden krävs en katalysator.

Sålunda lyckades brittiska »Impact
foundation» genom bred förankring
(hälsomyndigheter, professionella
och enskilda grupper) finna sponsorer
till ett stort antal projekt. Därigenom
kunde effektiv vård och ny teknik ges
till stora grupper av tidigare försum-
made patienter med syn-, hörsel- och
rörelsehandikapp. På liknande sätt har
man i England angripit köerna till
starroperationer. Andra exempel är
»Swedish medical–social ear care
project for Thailand» och »South-East
Asia  establishment of rural ear care
program» med Sida och andra sponso-
rer, projekt som blivit normbildande
för liknande u-landsprojekt [4]. Inom
ögonområdet finns i Sverige Synfräm-
jandet – en multidisciplinär insam-
lingsstiftelse, som sedan 1992 finansi-
erat 42 vetenskapliga projekt kring
ögonsjukdomar.

Kommunikationshandikappet ka-
raktäriseras bl a av att målgrupperna –
patienter med problem på grund av hör-
sel- och talrubbningar – växlat under
olika perioder, vilket krävt särskild an-
passning av öronspecialiteten. Hörsel-
nedsättning hos äldre har prioriterats
lågt, eftersom den betraktats som en na-
turlig (fysiologisk!) åldersförändring.
Detta har medfört betydligt sänkt livs-
kvalitet för en stor grupp människor, be-
svär som i många, kanske flertalet, fall
kunde ha undvikits.

Under efterkrigstiden kunde öronlä-
karna genom att sätta in antibiotika i
stället för att utföra sanerande öronope-
rationer få tid för att utveckla forskning-
en kring hörseln.

Noggrann analys av defektläkta öron
med hörselnedsättning krävdes, vilket
ledde till att öronmikroskopet utveckla-
des. Detta har blivit arbetsinstrumentet
par préference och har för otologin fått
samma betydelse som antibiotika, vil-
ket under årtionden visats genom hör-
selförbättrande kirurgi. Antalet fall av
hörselnedsättning orsakad av infektio-
ner har därefter successivt minskat.

Tekniska framsteg
tas inte tillvara
Tyvärr medförde detta paradoxalt

nog en lägre prioritering av hörselområ-
det. Antalet patienter med neurogen

hörselnedsättning dominerar sedan
länge, vilket i regel inneburit behov av
hörapparat. Genom utbyggnad av hör-
selkliniker i slutet av 1950-talet och tek-
nisk utveckling (transistorn m m) blev
det möjligt att ordinera såväl hörappa-
rater som kompletterande hjälpmedel
och träningsprogram.

De tekniska framstegen, inklusive
den teletekniska utvecklingen, har dock
alltför långsamt tagits tillvara vid för-
bättringen av hörapparaterna och annan
hörselfrämjande teknik. En liknande ef-
tersläpning finns när det gäller anpass-
ningen av hjälpmedlen till enskilda pa-
tienter samt utbildningsprogram för
personal som ingenjörer, audionomer
och hörselpedagoger. Här finns alltså en
mängd angelägna konkreta uppgifter att
ta itu med. Samtidigt krävs det fortsatt
kunskapsinhämtning.

Tvärvetenskapliga insatser
I mitten av 1970-talet fanns det trots

gjorda framsteg relativt många pro-
blemfall – i regel gravt hörselskadade
vuxna och barn – som inte rehabilite-
rats med konventionella program. En
tvärvetenskaplig analys av såväl pro-
blem som åtgärder initierades av Söder-
sjukhusets audiologiska avdelning i
samarbete med Tekniska högskolans
institution för musik- och talöverföring
samt Stockholms universitets lingvis-
tiska institution med Folksam som
sponsor.

Detta resulterade i flera behand-
lingsprogram. Mest spektakulärt var
operation med kokleära implantat till
döva, där elektrisk stimulering ges till
en intakt hörselnerv [5]. Operationen
introducerades vid Södersjukhuset re-
dan 1984 och har nu med goda resultat
använts på omkring 250 patienter, såväl
barn som vuxna. Att återge hörsel till en
döv innebär en oskattbar höjning av
livskvaliteten.

Kommunikationssjukdomar
Redan på 1980-talet fanns alltså be-

hovet av åtgärder liksom konceptet för
multidisciplinärt samarbete för att om-
sätta kunskaperna inom »kommunika-
tionsvetenskap» i  konkreta åtgärder för
patienter med »kommunikationssjuk-
domar». Med hjälp av motiverade in-
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tressenter från Karolinska institutet
(KI), Kungliga tekniska högskolan
(KTH) och Stockholms universitet
(SU) samt samhällsrepresentanter har
man nu etablerat ett koordineringsin-
strument – Centrum för kommunika-
tionsvetenskap (CKV) – och motsva-
rande insamlingsstiftelse för att realise-
ra ett långsiktigt program med en rad
spjutspetsprojekt. Detta har vidgat
medarbetarnas tidigare specialistper-
spektiv – medicinskt/fysiologiskt, ling-
vistiskt, signalteoretiskt, psykologiskt
och socialt – och inriktat arbetet mot ett
gemensamt mål. För att arbetet inom
alla sektorer skall beaktas i ett samman-
hang inrättas ett permanent CKV-fo-
rum, som blir både kunskapscentrum
och kontaktorgan mot olika intressen
(akademiska, sociala, industriella, de
tre universitetens och industrins forsk-
ningsskolor avseende biomedicin osv).

Stora målgrupper
Målgrupperna för CKVs åtgärder

och projekt är både »okända fall» och
befintliga fall av måttlig hörselnedsätt-
ning (10 procent av svenskarna, dvs ca
850000 människor) och svår hörsel-
nedsättning (1 procent, motsvarande
85000). I många fall är problemen san-
nolikt genetiskt betingade, vilket skall
klarläggas.

»Okända fall» är en gråzon med bl a
individer som har känsliga inneröron.
De drabbas ofta av hörselnedsättning
som följd av t ex buller eller virusinfek-
tion. Dessa individer skall identifieras
genom fältundersökningar, och för-
hoppningsvis kan de snart få hjälp ge-
nom toleransträning, på sikt även med
farmakologisk behandling av koklea.

I en annan gråzon finns individer
(barn och vuxna) som har svårt att upp-
fatta språk. Dövhet genom förloss-
ningsskador har eliminerats, antibiotika
och hörselförbättrande kirurgi har räd-
dat hörseln hos en stor grupp, och vac-
ciner förväntas minska riskerna för
dövhet orsakad av skador i innerörat.
Det är möjligt att ytterligare reducera
nuvarande »målgrupper», men det krä-
ver en långsiktig strategi och resurser.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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