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Debatt

❙❙ I Läkartidningen 14/2002 (sidan 1616)
hävdar Tore Lundborg och medförfatta-
re att arbetet kring kommunikations-
sjukdomar, dvs hörsel- och talrubbning-
ar samt språkproblem, är ett lågpriorite-
rat och föga spektakulärt område i sam-
hället. Man föreslår därför att ett »virtu-
ellt kompetenscenter för kommunika-
tionssjukdomar« inrättas, verksamt så-
väl vetenskapligt som socialt. En mål-
sättning skulle vara att göra kommuni-
kationsvetenskap och kommunikations-
sjukdomar till en ny subspecialitet.

Ökad fokusering behövs
Jag vill verkligen instämma i behovet av
ökad fokusering på problemområdet.
Lågt räknat anses 10 procent av befolk-
ningen ha hörselnedsättning av sådan
grad att talkommunikation är försvårad.

Likaså finns inom området – liksom för
all viktig vårdverksamhet och forskning
– ett behov av interaktion, interdiscipli-
närt samarbete och samordning. 

Däremot ställer jag mig mycket tvek-
sam till den »virtuella« arbetsformen!
Det vi allra minst behöver inom hörsel-
och kommunikationsområdet är tomma
ord och diffusa organisationer. Verk-
samheten behöver aktiva insatser – från
praktiskt arbete inom forskning och
sjukvård till ett ökat engagemang hos
politiker, näringsliv och andra samhälls-
representanter. 

Positiva exempel finns
Läget är dock relativt hoppingivande.
Exempelvis bildade Regionsjukhuset
och Högskolan i Örebro 1998 Ahlséns
forskningsinstitut, som ett centrum för
forskning om hörsel- och kommunika-
tionshandikapp med just det tvärveten-
skapliga perspektiv som Lundborg och
medförfattare efterlyser. 

Vidare inrättade Karolinska institutet
i Stockholm 1999 ett kompetenscentrum
med tyngdpunkt på biomedicinsk forsk-

ning. Från och med april 2002 drivs
verksamheten inom ramen för Centrum
för hörsel- och kommunikationforsk-
ning (CfH) med lokaler vid Karolinska
sjukhuset och i nära samarbete med
öronkliniken där. Detta är goda exempel
på kompetenscentra med inriktning på
reellt arbete snarare än virtuellt! 

Kritisk massa behövs först
Örebro- och Stockholmsexemplen kan
möjligen kritiseras för sina starka lokala
kopplingar och avsaknaden av ett natio-
nellt perspektiv. För att det skall bli nå-
got mer än fina planer och manifest är
det dock betydelsefullt att det först ska-
pas en kritisk massa av kompetens och
resurser, vilket medför etablering på
platser med redan hög aktivitet. 

Välkomnar alla reella initiativ
Däremot är det naturligtvis oerhört vik-
tigt att samverka med intressenter utan-
för det egna närområdet för att knyta
samman projekt och åtgärder. Karolins-
ka institutets Centrum för hörsel- och
kommunikationsforskning välkomnar
alla intitiativ till interaktion och samar-
bete – men det skall vara reellt och inte
virtuellt! •

Replik om kommunikationssjukdomar:

Gärna ett kompetenscenter
men det skall vara reellt!
Idén om ett kompetenscenter för att utveckla arbetet mot kommuni-
kationssjukdomarna är bra, men samarbetet skall vara reellt, inte vi-
tuellt!
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Karolinska institutets
Centrum för hörsel- och
kommunikationsforskning
(CfH) välkomnar alla intitia-
tiv till interaktion och sa-
marbete – men det skall
vara reellt och inte virtuellt! 

Verksamheten inom hörsel- och kommunikationsområdet – här symboliserat av ett
inneröra i grafisk framställning – behöver utvecklas brett, allsidigt och i reella termer!
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