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Här är ljuden som gör oss 

lyckliga

Cochlear mars 2017 

1. Kvittrandet från de första småfåglarna på våren

2. Bruset från vågor som slår mot stranden

3. Rösten från den du älskar

4. Skrattet från en baby eller ett barn

5. Knäppandet från en levande brasa

6. Spinnandet från en katt

7. Smattrandet av sommarregn mot en fönsterruta

8. Puttrandet när kaffe bryggs

9. Knarrandet som skorna gör i den första snön
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Hörselenheten vuxna                                            CI-teamet i Lund

Psykiatri och Habilitering

Region Skåne

Utvidgad rehabilitering

25 medarbetare

kuratorer

kommunikations

pedagog

psykologer

hörselpedagoger

audionomer

Audiologiska avdelningen

Södra sjukvårdsregionen vad 

gäller CI.

Audiologer

Kirurger

Ingenjörer

Audionomer

Logopeder

Samordnare

hörselpedagoger

kuratorer



4

Exempel: Anna, 50 år

Kontakt Hörselenheten 2006

Deltar i grupprehabilitering hörsel 8 heldagar 

Samtalskontakt, kurator, hörselpedagog

Deltar i grupp Avspänning och mental träning 2007

2016, dec

CI-aktuell

Försämrad hörsel

Kontakt Hörselenheten återupptas

• Samtalskontakt kurator, psykolog

• Grupprehabilitering för personer 

med grav hörselnedsättning, 9 

heldagar

• Ordination texttelefon

CI-utredning initieras från Aud avdelningen:

• Hörselmässigt

• Medicinskt

• Tekniskt

Pedagogiskt

Psykosocialt



5

2017 november

CI-operation

Aktivering:  Lund,

fem dagar under två 

veckor

• Anpassning tekniskt 

(audionom/ingenjör)

• Hörträning med 

hörselpedagog

• Fortsatt hörträning med CI under 

första året i Malmö

• Påbörjar TSS-utbildning

• Grupp för CI-användare i 

yrkesverksam ålder 3 heldagar

Forts. ex Anna
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Exempel: Anna

Kontakt Hörselenheten 2006

Deltar i grupprehabilitering hörsel 8 dagar 

Samtalskontakt, kurator, hörselpedagog

Deltar i grupp Avspänning och mental träning 2007

2016, dec

CI-aktuell

Försämrad hörsel

Kontakt Hörselenheten återupptas

• Samtalskontakt kurator, psykolog

• Grupprehabilitering för personer 

med grav hörselnedsättning, 9 

dagar

• Ordination texttelefon

CI-utredning initieras från Aud avdelningen:

• Hörselmässigt

• Medicinskt

• Pedagogiskt 

• Psykosocialt

• Tekniskt

Ny remiss



7

Nyckeln till framgång:

• Kunna presentera sin egen situation

- jag är döv (hör lite dåligt)

• Kunna ställa krav på omgivningen

- …och det betyder att…

• Gemensamt ansvar

- ……..jag vill att du tänker på….

ATTITYDER – FÖRMÅGA - SJÄLVKÄNSLA
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Vad händer vid utredning hos 

hörselpedagog/kurator?

• Besök 1: kurator och hörselpedagog

• Besök 2: hörselpedagog

• Samtal och information kring CI och 

förväntningar

• Bedömning utifrån psykiska förhållanden 

och psykosocial situation

• Kommunikationsbedömning

• Vad kan Hörselenheten erbjuda i övrig 

rehabilitering?

• Kvalitetsregister grav hörselnedsättning
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Utifrån behov:

Besök 3: 

Ev kontakt med tidigare CI-opererad person, 

anhöriginformation

Besök 4:

Inför operation – förberedelser, t ex biblioteksbesök, skapa 

Legimuskonto (Dolphin Easyreader)

Betydelsefullt med anhörigas medverkan.

Förberedelseprocess för bästa möjliga resultat
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Hörselenheten vuxna                                            CI-teamet i Lund

Psykiatri och Habilitering

Region Skåne

Utvidgad rehabilitering

25 medarbetare

kuratorer

kommunikations

pedagog

psykologer

hörselpedagoger

audionomer

Audiologiska avdelningen

Södra sjukvårdsregionen vad 

gäller CI.

Audiologer

Kirurger

Ingenjörer

Audionomer

Logopeder

Samordnare

hörselpedagoger

kuratorer
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Hur kan man träna upp sin hörsel med CI?

Behövs strukturerad träning eller räcker det att 

lyssna på ljud i vardagen?
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Vad säger forskningen?

Lönar det sig att träna….?



13

Hur ofta hjärnan tränas med att lyssna med CI kan 

påverka resultatet.

Det tar tid för hjärnan att vänja sig vid alla nya ljud. För 

att träna taluppfattningen måste CI-användaren träffa 

människor och använda sitt CI.

Åldern är i sig ingen faktor för att neka någon ett CI. 

Livskvalitet borde få mer fokus vid rehabilitering av 

äldre CI-användare.

Oavsett om äldre presterar sämre än yngre på 

taluppfattningstester så har detta inget direkt samband 

med livskvaliteten. Både äldre och yngre kan ha stor 

nytta av CI.

Livskvalitet och taluppfattning hos äldre vuxendöva med cochleaimplantat – en 

litteraturstudie Sara Gilljam Danielsson
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Ljud-icke ljud, omgivningsljud, ord- och 

meningslängd, följa med i text

Identifiera ord och meningar, Konsonant-

diskrimination,vokallängd, fråga – påstående, telefon -

strategier

Betoning av meningar och ord, telefonträning, 

vokal– och konsonant-diskrimination, ledtrådar…

Fristående meningar utan ledtråd, ej styrt 

telefonsamtal, interaktiva berättelser

Samtal i olika 

ljudmiljöer

Hur lär man sig känna igen de nya ljuden?

LYSSNA – BEARBETA - FÖRSTÅ
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…varierad träning

• Analytiska övningar

• Övningar i en kontext, meningar, 

berättelser,sammanhang

• Samtal
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Speech-tracking
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Annat modersmål
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Patientens uppgift:

Kommunikationsträning i vardagen

Hörselpedagogens uppgift:

Peppa

Uppmuntra

Följa utvecklingen
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Hemuppgifter

- nyfikenhet på nya ljud

- aktivt lyssna

- strukturerad hörträning

- ev engagera familj, anhörig
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Gruppverksamhet för CI-användare

- Yrkesverksam ålder:

Leva med CI, tre dagar kl 9-15

- Seniorer:

CI-träffar, 5 tillfällen á 2,5 

timmar
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…sammanfattningsvis

Medvetenhet kring 

är bidragande faktorer för ett gott resultat

ATTITYDER – FÖRMÅGA -

SJÄLVKÄNSLA
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”The sky is the limit” . Av konstnären Mehdi Ghadyanloo

På husfasad i Linköping


