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❙ ❙ Det sker en gradvis försämring av hörseln med stigande ål-
der. Denna typ av åldersrelaterad hörselnedsättning, presby-
acusis, är en av de absolut vanligaste orsakerna till nedsatt
hörsel och är i hög grad ett växande folkhälsoproblem på
grund av den dramatiska ökningen av antalet mycket gamla
personer, 80+, i den industrialiserade världen, bl a Sverige.

Förmågan att kunna kommunicera är avgörande för vår
livskvalitet. Hörseln är mycket viktig för denna förmåga ge-
nom att den utgör den inåtledande länken av talad kommuni-
kation. Dövhet eller mer omfattande hörselskada bryter den-
na länk, och även lindrig hörselnedsättning kan störa talkom-
munikationen. Hörseln ger också viktig omgivningsinforma-
tion genom att den registrerar ljudlandskapet omkring oss.
Presbyacusis är ett exempel på att problem med hörseln myc-
ket ofta innebär genomgripande störningar av den mänskliga
kommunikationen. Utan adekvat rehabilitering kan presby-
acusis orsaka isolering, minskad intellektuell stimulering och
pseudodemens hos personer som alltför ofta redan har andra
problem orsakade av ålder och sjukdom. De humanitära kon-
sekvenserna blir därmed ofta djupgående. Till detta kommer
rent samhällsekonomiska konsekvenser, framför allt i form
av kostnader för hörapparatutprovning och annan rehabilite-
ring. Den bristande förmågan att klara det dagliga livet leder
också till ett ökat hjälpbehov.

Epidemiologiska synpunkter
Prevalens och incidens av presbyacusis, dess utveckling med
stigande ålder, dess utbredning i olika befolkningsgrupper
och behovet av hörselrehabilitering kan studeras med epide-
miologiska metoder. Det finns flera stora undersökningar av
hörselfunktionen i alla åldrar och från olika länder. En sam-
manställning av fyra europeiska studier [1-5] kan illustrera
hur hörseln förändras med stigande ålder. Dessa undersök-
ningar har utförts i Storbritannien, Italien, Sverige och Dan-
mark. Det svenska delen har utgått från H 70-undersökning-
en i Göteborg. Denna omfattande svenska gerontologiska och
geriatriska populationsundersökning pågår sedan 1971. I un-
dersökningen görs en bred genomgång av medicinska aspek-
ter av åldrandet. Både normala och sjukliga åldrandeproces-
ser studeras. Ett viktigt syfte är att ta fram data som underlät-
tar planering av vård och omhändertagande av äldre personer.

Lindrig hörselnedsättning, mellan 25 och 45 dB i talområ-
det (ett medelvärde av den tonaudiometriskt uppmätta hörsel-
funktionen från 0,5 kHz till och med 4 kHz) förekommer hos

3–4 procent av yngre och medelålders vuxna upp till 50 års
ålder, hos 15 procent i åldrarna mellan 50 och 60 år, hos 30
procent av dem som är mellan 60 och 70 år gamla, och hos ca
45 procent av dem som är äldre än 70 år. Ur rehabiliterings-
synpunkt är detta hörselskadeområde en gråzon; vissa med
hörselnedsättningar av denna omfattning behöver hörselreha-
bilitering, andra föredrar att avvakta. Betydande hörselned-
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Presbyacusis, åldersrelaterad hörselnedsättning, or-
sakas av degenerativa förändringar, som huvudsakli-
gen finns i innerörat och som leder till förlust av hår-
celler i Cortis organ och av neuron i hörselnerven. Hör-
selnedsättningen är sensorineural och finns över hela
frekvensregistret men är mest omfattande i diskant-
området.

Presbyacusis är en mycket vanlig orsak till nedsatt hör-
sel. Var femte 70-åring och var tredje 80-åring har sym-
tomgivande presbyacusis. Bakgrunden är multifakto-
riell.

Presbyacusis förekommer i olika varianter. Vid senso-
risk presbyacusis är hörselnedsättningen mest uttalad
i diskantområdet, och förmågan att uppfatta tal är re-
lativt normal. Neural presbyacusis medför en relativt
uttalad nedsättning av taluppfattningen. Metabol
presbyacusis leder till en jämn hörselnedsättning över
hela frekvensregistret.

Rehabilitering i form av hörhjälpmedel, gruppträning
och individuell rådgivning erbjuds för att minska de
problem som är kopplade till den funktionsnedsätt-
ning och det handikapp som många äldre har till följd
av hörselskadan.
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sättning (≥45 dB i talområdet på det bästa örat) drabbar 1 pro-
cent av de yngre, 4 procent av 50–60-åringarna, 7 procent av
60–70-åringarna, 20 procent av 70–80-åringarna och 44 pro-
cent av dem som är 80 år och äldre. Personer som har hörseln
nedsatt i så betydande omfattning behöver definitivt hörselre-
habilitering, men alla gamla har inte fått den hjälpen [6, 7].
Tolv procent av svenska 70-åringar och en tredjedel av 88-
åringarna har blivit utrustade med hörapparater, men behovet
är större. Därtill kommer att 22 procent av de äldre har lätt till
måttlig hörselnedsättning utan att de har försetts med hörap-
parater [6]. Inom denna grupp finns det med all sannolikhet
ett dolt, men svårbestämt, behov av hörselrehabilitering.

Hörselnedsättningens art
Det vanligaste metoden att mäta hörsel är med tonaudiometri.
Det vanligaste mönstret vid presbyacusis är att diskanthörsel-
området uppvisar den mest uttalade hörselskadan. Bas- och
mittfrekvenserna är som regel också engagerade i hörselska-
dan, men i mindre omfattning. Hörselskadan är sensorineural
och som regel symmetrisk på båda öronen (Figur 1).

Skadelokalisationen är innerörat, hörselnedsättningen är
kokleär. En variant av presbyacusis innebär att hörselskadan
omfattar hela frekvensområdet i ungefär lika stor utsträckning
(flat loss). Det finns en påtaglig könsskillnad mellan män och
kvinnor i de högre åldrarna [Figur 2 och 3]. Hörseln inom dis-
kantområdet är klart sämre hos män än hos kvinnor av sam-
ma ålder [1]. Tontröskelvärdena är i storleksordningen 10–20
dB sämre från frekvensen 2 kHz och uppåt i diskantområdet
hos männen än hos kvinnorna [3, 4]. Beträffande bashörseln
finns en tendens till könsskillnad i motsatt riktning. Äldre
kvinnor har ofta aningen sämre bashörsel än männen, men
även hos kvinnorna är dock diskanthörseln klart sämre än bas-
hörseln. De könsskillnader som finns kan delvis förklaras av
yttre, hörselskadliga, faktorer, framför allt exponering för
buller. Vissa observationer talar dock för att det kan finnas en
biologisk könsskillnad förutom den miljömässiga.

Tonaudiogrammet mäter bara vissa aspekter av hörsel-
funktionen, som också kan undersökas med annan metodik,

t ex talaudiometri. Förmågan att uppfatta tal är oftast relativt
väl bibehållen hos äldre personer. Detta beror bl a på den ofta
tämligen goda hörseln i de s k talfrekvenserna, till viss del
motsvarande tonaudiogrammets mellanfrekvenser (0,5–2
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Figur 2. Audiometriska resultat från H 70-undersökningen i Gö-
teborg [4]. Medianhörseln för kvinnor, vänster öra, från 70 års
ålder (översta kurvan) till 90 års ålder (nedersta kurvan). Hörseln
sjunker över hela frekvensregistret under 20-årsperioden. Den
största försämringen inträffar mellan 70 och 80 års ålder.

Figur 3. Medianhörseln för män, vänster öra, från 70 års ålder
(översta kurvan) till 90 års ålder (nedersta kurvan). Hörseln är 10
till 20 dB sämre i diskanthörselområdet än hos kvinnorna (Figur
2). Hörselförsämringen är störst mellan 70 och 80 års ålder,
»uppbromsningen« över 80 års ålder är ännu mer uttalad än
hos kvinnorna. Hörselförsämringen är störst vid frekvensen 2
kHz. Data från H 70-undersökningen [4].

Figur 1. Audiogram från en 78-årig man med presbyacusis. Hör-
selskadan är sensorineural, dubbelsidig och ökar gradvis mot
diskantfrekvenserna.



kHz). Hos många äldre är taluppfattningen dock nedsatt, vil-
ket kan bero på nedsatt perifer hörsel, försämrad central hör-
selfunktion eller kognitiva problem. Vid en perifer hörselned-
sättning är skadan lokaliserad till örat, och om hörseln är ned-
satt i mellanfrekvenserna påverkas förmågan att uppfatta tal i
tyst miljö. Vid en diskanthörselnedsättning uppstår mycket
ofta svårigheter att uppfatta tal i bakgrundsbuller. Vid en ska-
da i hörselnerven eller i hörselsystemet i hjärnan försämras
mycket ofta förmågan att skilja olika talljud från varandra,
vilket påverkar taluppfattningen.

Tonaudiometri ger bara begränsade kunskaper om vilka
konsekvenser presbyacusis orsakar. Att lyssna engagerar inte
bara hörseln utan också icke-auditiva faktorer som visuella
ledtrådar och mental uppmärksamhet. Äldre med en aktiv, ut-
åtriktad livsstil har större krav på en bra hörsel än andra äldre
med få sociala kontakter. Man måste dock vara medveten om
att en nedgång eller försämring av sociala aktiviteter kan vara
orsakad av nedsatt hörsel. Konsekvenserna av en hörselned-
sättning är svåra att utläsa från tonaudiogrammet, speciellt
om hörselskadan är endast lätt till måttlig. Det har därför fö-
reslagits att mätningar av hur patienten själv upplever proble-
men kartlägger effekterna av presbyacusis på ett bättre sätt än
audiometri [8]. Flera sådana instrument har utvecklats och an-
vänds ofta parallellt med konventionell audiometri.

Samband med tinnitus
Tinnitus, öronsus, förekommer i alla åldersgrupper. I likhet
med presbyacusis ökar incidensen av tinnitus med stigande
ålder, men inte i samma omfattning. Den totala förekomsten
av tinnitus, både ständig och variabel, har rapporterats vara
från mindre än 20 procent till mer än 40 procent av äldre per-
soner [1]. Svår, störande tinnitus rapporterades av 3–4 pro-
cent av de tillfrågade. Prevalensen av tinnitus var ungefär lika
hos män och kvinnor. Axelsson och Ringdahl [9] beräknade
den totala prevalensen av ständig eller mycket ofta förekom-
mande tinnitus till drygt 14 procent. Av unga vuxna personer
rapporterade 6–9 procent att de hade ständig tinnitus. Hos
dem som var mellan 50 och 60 år hade denna siffra stigit till
19 procent, men hos de äldre ökade den inte nämnvärt utan
stannade kvar vid drygt 20 procent. I deras studie var tinnitus
vanligare hos män än hos kvinnor i de lägre åldrarna, medan
fördelningen var ganska jämn hos de äldre.

Många yngre människor har tinnitus utan att samtidigt ha
nedsatt hörsel. Hos gamla däremot är förekomsten av en hör-
selnedsättning den viktigaste enskilda faktor som är kopplad
till tinnitus. Hörselskadan kan vara presbyacusis men kan
också ha uppkommit tidigare i livet, vilket är fallet med t ex
en bullerskada. Åldern som sådan, utan en samtidigt förekom-
mande hörselnedsättning, är inte korrelerad till tinnitus i nå-
gon nämnvärd omfattning.

Etiologi
Enligt en definition är presbyacusis den fysiologiska föränd-
ring av hörselfunktionen som är direkt kopplad till stigande
ålder. Denna typ av hörselnedsättning har kallats primär eller
ren (pure) presbyacusis. Definitionsmässigt är denna form av
presbyacusis den ödesbetingade hörselnedsättning som är
kopplad till biologiska åldrandeprocesser. Vid studier av pri-
mär presbyacusis kan man studera populationer där deltagare
med hörselnedsättning orsakad av alla andra tänkbara fakto-
rer exkluderats, så långt detta nu är möjligt. I andra undersök-
ningar har man studerat isolerade befolkningsgrupper som
inte varit exponerade för buller i någon betydande omfatt-
ning. Primär presbyacusis är sannolikt till viss del bara en teo-
retisk konstruktion med begränsad relevans i verkligheten, åt-
minstone i vår bullerälskande västerländska civilisation.

Genetiska faktorer är mycket viktiga för hur hörseln ut-

vecklas med stigande ålder. Vissa personer har mycket god
hörsel upp i hög ålder, medan andra utvecklar presbyacusis ti-
digt. Genetiska faktorer är betydelsefulla för uppkomsten av
genetisk presbyacusis. Denna typ av hörselskada har ett för
presbyacusis typiskt audiometriskt utseende men uppkom-
mer relativt tidigt i vuxen ålder och omfattar flera medlemmar
i samma släkt [10]. Familjär (familial) presbyacusis är oftast
en hörselnedsättning med dominant nedärvning. Eftersom de
flesta genetiska hörselnedsättningar är recessiva, kan presby-
acusis i större utsträckning än vad som tidigare antagits även
ha en genetisk bakgrund.

I många fall har nedsatt hörsel på gamla dar bakgrundsme-
kanismer som hänger samman med påverkan tidigare i livet.
En av de viktigaste yttre faktorer som orsakar hörselnedsätt-
ning är exponering för hörselskadligt buller. Begreppet socio-
acusis innebär att presbyacusis betraktas till stor del ha sin
bakgrund i bullerexponering, både yrkesmässigt och mer var-
dagsmässigt i form av samhällsbuller. Denna senare buller-
källa är omdiskuterad. Som regel är ljudnivåerna inte hörsel-
skadliga på kort sikt, men effekterna på mycket lång sikt är
inte kända. Den moderna civilisationen kännetecknas av en
tillåtande inställning till omgivningsbuller. En klar tendens är
att ljudnivåerna i fritidssammanhang ökar kraftigt, samtidigt
som man med förebyggande åtgärder söker begränsa de ska-
dor som orsakas av yrkesmässig bullerexponering. Hur dessa
båda faktorer kommer att påverka utvecklingen av presbyacu-
sis i framtiden återstår att se.

Nosoacusis är ett begrepp som används för att beskriva ef-
fekterna av yttre faktorer (andra än buller) på hörseln. Såda-
na faktorer kan utgöras av ototoxiska ämnen, rökning, skall-
skador och alkoholmissbruk. Hälsotillståndet är av betydelse,
exempelvis har närvaron av otologiska sjukdomar och
hjärt–kärlsjukdomar kopplats till presbyacusis [11].

Histopatologiska förändringar
Den morfologiska bakgrunden till presbyacusis har under-
sökts både genom studier av inneröron från människor och
genom forskning på försöksdjur. Hörselnedsättningen vid
presbyacusis motsvaras av degenerativa förändringar som är
mest omfattande i kokleans basala, nedersta vindling men
som också förekommer i den översta, apikala vindlingen (Fi-
gur 4). 

De mest uttalade förändringarna av de båda hårcellstyper-
na yttre hårceller och inre hårceller uppträder i den basala
vindlingen, vilket förklarar diskanthörselnedsättningen. Vid
åldrar över 50 år uppvisar yttre hårceller mer omfattande de-
generativa förändringar än inre hårceller [12]. Atrofi av neu-
ron i spiralgangliet och av afferenta nervtrådar från gangliet
är andra degenerativa förändringar i innerörat som beskrivits.
På cellulär nivå finns olika typer av skador. Hårcellernas ci-
liebuntar förändras med stigande ålder, vilket syns som en all-
män derangering men också genom att jättecilier bildas. Li-
pofuscininklusioner, åldrandets pigment, förekommer i stor
mängd i det åldrade örat, liksom andra former av intracellulä-
ra inklusioner. Innanför koklean kan förändringar av hörsel-
nerven och av det centrala hörselsystemet inklusive primära
hörselcentrum i temporalloberna iakttas. Förändringar på
dessa nivåer kan förklara perceptuella och kognitiva problem
som kan finnas hos gamla.

Schuknecht [13] har beskrivit fyra typer av presbyacusis i
en forskning som baserats på både morfologiska och audio-
metriska iakttagelser. Den första typen, sensorisk presbyacu-
sis, kännetecknas av förlust av hårceller, stödjeceller och neu-
ron i kokleans basala vindling. Hörselnedsättningen är mest
uttalad i diskantområdet, och förmågan att uppfatta tal är re-
lativt normal. Den andra typen, neural presbyacusis, karakte-
riseras av en större förlust av neuron än av hårceller. Det finns
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en uttalad nedsättning av taluppfattningen. Den tredje typen
benämns metabol (strial) presbyacusis. Stria vascularis är en
kärlrik struktur i den laterala delen av koklean och är viktig
för de metaboliska processerna i innerörat. Det audiometris-
ka mönstret vid denna skadetyp är en jämn hörselnedsättning
(flat loss). Den fjärde typen, kokleär konduktiv presbyacusis,
skulle vara orsakad av mekaniska förändringar av spiralliga-
mentet. Några morfologiska förändringar har dock inte kun-
nat påvisas, och begreppet har ifrågasatts.

Hörselrehabilitering av äldre
Eftersom presbyacusis är en sensorineural hörselnedsättning
finns ingen botande behandling, utan hörselrehabilitering är
den behandling som kan erbjudas. Ett viktigt led i denna re-
habilitering är teknisk förstärkning, varvid hörapparater eller
andra tekniska hjälpmedel provas ut. Pensionärer är den störs-
ta enskilda grupp som får hörapparater i Sverige. Ungefär 70
procent av dem som får hörapparater på landets hörselklini-
ker och hörcentraler är ålderspensionärer. Eftersom presby-
acusis utvecklas mycket sakta och gradvis finns det en risk att
den gamle anpassar sig till den försämrade hörseln genom att
undvika situationer som är kommunikativt krävande. Den
isolering och begränsning av sociala kontakter som riskerar
att uppstå kan förhindras med ett rehabiliteringsprogram.
»Yngre« äldre har oftast endast lätt hörselnedsättning och har
därmed ofta inte så stora behov av hörselrehabilitering. När
de har blivit äldre sjunker hörseln hos många, och rehabilite-
ringsbehovet blir därmed manifest. Eftersom många äldre då
har blivit påverkade av ålder och sjukdom kan rehabilitering-
en försvåras. Detta accentueras av det faktum att många äldre
behöver en omfattande träning för att kunna tillgodogöra sig
rehabiliteringen. Det kan därför vara lämpligt att starta ett re-
habiliteringsprogram så tidigt som möjligt, men detta kräver

engagemang från både den äldre själv och personal och kan
också innebära ökade kostnader. Fördelen är att satsningen
minskar rehabiliteringskostnaderna på lite längre sikt. Ut-
provning av hörapparater på båda öronen, binaural anpass-
ning, är som regel klart bättre än monaural anpassning, men
fortfarande provas ofta bara en hörapparat ut för gamla perso-
ner. Den överlägsna omgivningsorientering och förbättrade
taluppfattning i buller som binaural anpassning erbjuder bör
dock även kunna komma äldre tillgodo. För personer med
lindrig hörselnedsättning kan det vara tillräckligt med enkla-
re hörseltekniska hjälpmedel. Ett sådant förstärkningshjälp-
medel kan erbjuda lämplig träning innan det blir aktuellt med
hörapparatutprovning. Andra typer av enkla, men mycket an-
vändbara, tekniska hjälpmedel är förstärkare till telefon- och
dörrsignaler, TV-förstärkare, TV-slinga att använda tillsam-
mans med en hörapparat, väckningshjälpmedel m m.

Hörapparatutprovning innefattar också information och
träning för att hjälpmedlet skall kunna användas på bästa
tänkbara sätt. Mer omfattande träningsprogram bör kunna er-
bjudas personer med hörselnedsättning. Dessa program kan
omfatta individuell rådgivning eller grupprehabilitering och
är utformade på olika sätt i olika länder. I Sverige sker denna
rehabilitering som regel i form av kurser med deltagande av
hörselpedagog, audionom, kurator, läkare och psykolog. Må-
let med dessa kurser är att ge information om hörselskador
och deras konsekvenser och om hörapparatanvändning och
hur de används. Under kurserna, som ofta är olika utformade
för pensionärer och yrkesverksamma, tränas också kommuni-
kationsförmågan. Presbyacusis kan vara kombinerad med
andra funktionsnedsättningar, som demens, synnedsättning
och nedsatt rörlighet. Den synergistiska effekten av flera han-
dikapp är mycket stor och måste beaktas vid rehabiliteringen.

Sammanfattning
Presbyacusis är en mycket vanlig typ av hörselnedsättning
och ger upphov till en funktionsnedsättning som ofta behöver
åtgärdas med adekvat rehabilitering. En adekvat rehabilite-
ring omfattar hörapparatutprovning och i många fall också
lämpliga pedagogiska åtgärder. En förbättrad kommunika-
tionsförmåga hos äldre personer med nedsatt hörsel ger bätt-
re livskvalitet, ökar de äldres förmåga att klara sig själva och
kan därmed medföra kostnadsbesparingar förutom de rent hu-
manitära vinsterna. Samarbetet mellan audiolog- och öron-
specialister, geriatriker, allmänläkare och också andra speci-
alister som ögonläkare är mycket viktigt. Profylax är möjlig,
framför allt genom att reducera exponeringen för buller. Fö-
rebyggande åtgärder måste dock sättas in tidigt i livet och inte
bara strax före pensioneringen. Eftersom presbyacusis är en
inneröreskada finns ännu ingen botande behandling. Nya be-
handlingsmetoder prövas dock, och terapeutiska åtgärder för
en skadad koklea kan eventuellt bli en realitet i framtiden
[14].
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Figur 4. Den humana koklean sedd uppifrån. Den mest basala
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syns i bildens mitt och runda fönstret i dess nedre högra hörn.
Cortis organ ses som ett mörkfärgat band. Nervbuntarna går
från Cortis organ mot modiolus. I den basala vindlingen är nerv-
buntarna glesare än högre upp i koklean, vilket är orsakat av de-
generativa förändringar på grund av presbyacusis.
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SUMMARY

Presbyacusis – hearing loss in old age

Ulf Rosenhall
Läkartidningen 2001; 98: 2802-6

Presbyacusis is a very common type of hearing
loss, often having profound effects on the quality of
life in old age. Since the number of elderly persons
is increasing, the incidence of presbyacusis is also
expected to increase in the future. Presbyacusis is
caused by cochlear degeneration, most pro-
nounced in the basal cochlear coil. The most com-
mon audiometric configuration is a gently sloping
audiogram, above all affecting the high frequen-
cies. Efforts to improve auditory communication in
old age are important, and can be expected to re-
sult in improved quality of life for elderly persons
and in more efficient use of public resources. The
alleviation of age-related hearing handicap in-
cludes aural rehabilitation with hearing aid fitting
and training programs, specially designed for eld-
erly people. Hearing loss is often combined with
other handicaps, such as dementia, immobility and
poor vision. The synergistic effects of multiple
handicaps can be extensive. Prevention is an issue
which is both challenging and problematic. The
most important preventive measure is noise reduc-
tion, which must start early in life and not shortly
before retirement. Inner ear treatment programs,
currently under development, might possibly be
suitable for treatment of inner ear disorders in the
future. Considerable gains can be achieved with re-
spect to resources both human and economical
through rehabilitation and suitable preventive
measures.
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