Phonak – Å høre godt er å ha det godtTM
En stillingsrapport fra Phonak
I november 2019 samlet Phonak en gruppe forskere og eksperter for å diskutere velvære.
Hvordan kan vi definere velvære, spesielt i forbindelse med hørselshelse? Kan vi formulere
forskningsretninger for å veilede fremtidig arbeid, rettet mot å øke livskvaliteten
til personer med hørselstap? Denne rapporten er en første refleksjon av dette arbeidet.
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Introduksjon
Hørselstap strekker seg på mange måter utover hørselsfølsomhet.
Kompleksiteten til hørselstap er knyttet til livets kompleksitet.
Møter, restaurantbesøk, familiefester osv. foregår alle ofte
i omgivelser med støy eller gjenklang/ekko. For å holde samtaler
i disse utfordrende situasjonene er det generelt kjent at lyttere
er avhengig av ytre hørselsfølsomhet (gjenspeilet av et rentone
audiogram), sentral temporalfølsomhet (nøyaktigheten og
effektiviteten til hørselsinformasjon som blir kodet, behandlet
og integrert gjennom hørselsbanen) og kognitive ferdigheter1,2.
Når nedenfra og opp-signalbehandling blir dårligere, slik som
gjennom hørselstap, blir kognitiv behandling ovenfra og ned
viktigere3. Kompleksiteten til hørselstap er også knyttet til hva
slags innvirkning hørselstapet har. Hørsel er på mange måter
en sosial sans, og hørselstap kan ha en grunnleggende innvirkning
på kommunikasjon med andre og det å få kontakt med dem.
Hørsel er også en emosjonell sans, og hørselstap kan endre
hvordan vi har glede av sosiale samlinger, teater, musikk og
hvordan vi oppfatter følelser. Hørselstap kan også påvirke evnen
til å overvåke endringer i det akustiske miljøet, og potensielt
påvirke følelsen av sikkerhet eller trygghet. Med andre ord kan
hørselstap ha en innvirkning på det vi intuitivt vil kalle "velvære",
men kan vi definere velvære, med vekt på velvære i forbindelse
med hørselshelse?

på arbeidsplassen. Én persons definisjon av velvære er sannsynligvis
flytende og kan endre seg gjennom livet. På tidspunkter hvor vi
blir konfrontert med fysiske helseproblemer, kan fysisk velvære få
en mer fremtredende rolle. På tidspunkter der vi er i god fysisk form,
kan andre aspekter av velvære være viktigere.

Definere velvære
Velvære er et svært personlig og flerdimensjonalt konsept4. Det ser
ut som det i seg selv er knyttet til ting som vi setter pris på i livet.
For én person kan det være lykke, uavhengighet eller å holde seg
i aktivitet. For en annen person kan det være sosial deltakelse,
tilfredsstillende relasjoner med familie og venner eller prestasjoner

Målet med denne rapporten er å foreslå en modell for velvære
som vil være enkel å bruke i klinisk audiologipraksis. I denne
modellen anser vi sosial-emosjonell, kognitiv og fysisk velvære
som kjernedimensjoner ved velvære. De tre kjernedimensjonene er

bygget på "grunnloven" til Verdens helseorganisasjon (WHO), som
siden 1948 beskriver helse som "en tilstand av fullstendig fysisk,
mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte"5.
Definisjonen har ikke blitt endret siden 19486.
I 1986 la Ottawa-charteret for helsefremmende arbeid til
"For å oppnå en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt
velvære må en person eller gruppe kunne identifisere og realisere
ambisjoner, tilfredsstille behov og endre eller mestre omgivelsene.
(…) Helse er et positivt konsept som vektlegger sosiale og
personlige ressurser samt fysiske evner"7.

Hvis sosial kontakt er bra for hjernen og kroppen, hvordan
passer da hørsel og hørselsrehabilitering inn? Ett av de voksende
problemene knyttet til hørselstap er tilknytningen til et mindre sosialt
nettverk13,14, følelse av ensomhet15–18, begrenset mellommenneskelig
kommunikasjonsatferd19 og en innvirkning på den oppfattede
kvaliteten på relasjoner med andre17,20,21. Hva om denne sosialeemosjonelle byrden som er knyttet til hørselstap fungerer som
en innvirkende faktor, som negativt påvirker langsiktige helseeffekter?
Hva om behandling av hørselstap kan snu situasjonen og gjøre oss
i stand til å leve lenger og sunnere?

Selv om hørselstap og tilknyttede kommunikasjonsutfordringer
helt klart kan påvirke disse kjernedimensjonene av velvære,
viser stadig mer dokumentasjon at hørselsrehabilitering kan
gi fordeler i de samme tre domenene. Dette vil bli diskutert
ytterligere i følgende deler av denne rapporten. Og ved å
identifisere forskningsretninger og bruksområder for klinisk
praksis, ønsker vi å utforske disse assosiasjonene ytterligere
og oppfordre audiografer til å diskutere flerdimensjonaliteten
ved hørselstap og velvære i audiologisk behandling.

I dag finnes det ingen klare svar på disse spørsmålene. En
langsiktig studie viste at et utvalg høreapparatbrukere og ikkebrukere tilbrakte like mye tid med aleneaktiviteter, slik som se
på TV eller lese22. Disse resultatene viser at høreapparater kanskje
ikke er en fordel når det kommer til sosial omgang. I den samme
studien rapporterte imidlertid personer med hørselstap en lavere
oppfattet sosial-emosjonell innvirkning av hørselstap mens de
brukte høreapparater22. Forskjellen mellom faktisk (objektiv) og
oppfattet (subjektiv) sosial innvirkning eller fordel kan faktisk være
vesentlig. Det kan tyde på at følelsen av sosial isolasjon eller sosial
samhandling i stedet for objektive mål på dette, kan si noe om
helseeffektene23. Selv om ytterligere forskning på høreapparatbruk,
langsiktige helseeffekter og ulike mål for sosial samhandling
er nødvendig, ser det ut som at selvoppfattede sosiale fordeler
med høreapparatbruk er klare for høreapparatbrukere24–26
og deres kommunikasjonspartnere20,27.

Sosial og emosjonell velvære
Mennesker er sosiale skapninger. Vi verdsetter kontakt over mye
annet. Med gode grunner ser det ut til. Stadig mer dokumentasjon
viser at det å ha støttende sosiale bånd er knyttet til bedre
helseeffekter, slik som lenger forventet levetid8, bedre fysisk9,10
og psykisk helse11. En av de lengstvarende studiene som noen
gang er utført, viser at kognitiv og emosjonell helse sent i livet
kan bli bedre med vellykkede relasjoner – med partnere, på jobb
eller i et samfunn – rundt midten av livet12.
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Faktisk så viser mer og mer forskning at det å involvere
kommunikasjonspartnere i hørselsrehabilitering er vesentlig. Ved å
bruke en slik familiesentrert behandlingstilnærming kan behovene
til alle personene som er involvert i kommunikasjon, bli anerkjent og
adressert28,29. For personer med hørselstap er oppfattet sosial støtte
knyttet til å lykkes og være tilfreds med høreapparater30,31, men også
til å søke hjelp for hørselstap i utgangspunktet32–34. Dette er mest
sannsynlig på grunn av det faktum at kommunikasjonspartnere, slik
som ektefeller, også kan oppleve problemer på grunn av hørselstapet
til partneren – et fenomen som kalles "tredjeparts nedsatte
funksjonsevne"35,36. I tillegg kan personer håndtere hørselstap på
ulike måter, avhengig av personlighetstrekk, livshendelser som skjer
samtidig og sosiale eller miljømessige påvirkninger37. På den ene
siden kan personer bruke strategier for å aktivt håndtere hørselstap,
slik som å bruke høreapparater og/eller kommunikasjonsstrategier
(engasjert håndtering). På den andre siden kan personer unngå
å ta tak i hørselstapet, for eksempel ved å benekte eller minimere
hørselstapet, og trekke seg tilbake fra sosiale situasjoner, eller
trekke seg tilbake i sosiale situasjoner (uengasjert håndtering)18,
noen ganger på grunn av (selv-)stigma37,38. Dette kan føre til sosial
isolasjon og ensomhet. Men når personer med hørselstap og deres
kommunikasjonspartnere bruker tilpassede mestringsstrategier
(f.eks. ved å jobbe sammen om å håndtere hørselstap), kan det
tilrettelegges for tilpasning til hørselstapet og høreapparater20.
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Audiografer kan fremme denne tilpasningen av mestringsstrategier
ved å gi informasjon og støtte til både personer med hørselstap og
deres kommunikasjonspartnere.

Kognitiv velvære
Kognitiv velvære og sunn aldring er populære emner for politikere,
forskere og klinikere. Befolkningsaldring er et faktum. I mange
deler av verden er det forventet at en tredjedel av befolkningen
vil være eldre enn 60 år innen 205039. Omtrent en tredjedel
av personene i denne aldersgruppen vil utvikle et hørselstap som
påvirker den daglige funksjonen40. I tillegg til dette, viser stadig
mer dokumentasjon at personer med hørselstap har større risiko
for å utvikle klinisk betydelige kognitive problemer sammenlignet
med normalthørende jevnaldrende41–44.
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kan ha en positiv innvirkning på kognisjon, og beskytte mot eller
redusere hastigheten på kognitiv nedgang. For øyeblikket er bare
noen få langsiktige studier om dette emnet tilgjengelig og de
viser blandede resultater47,48. Omtrent halvparten av studiene
viser en positiv effekt av å behandle hørselstap, mens den andre
halvparten viser ingen effekt av høreapparatbruk på langsiktige
kognitive resultater47. Randomiserte kliniske studier om dette emnet
pågår fortsatt49 og vil gi mer informasjon om saken i årene som
kommer. I mellomtiden driver lovende ny dokumentasjon om at
høreapparater kan forsinke starten på kognitiv nedgang50–52 frem en
klinisk anbefaling om å tilpasse høreapparater tidlig i hørselstapet.
Og de umiddelbare, kortvarige effektene av høreapparater på
kognisjon bør heller ikke undervurderes. Bruk av høreapparater
under en lytteoppgave gjør det mulig for lyttere med hørselstap
å gjøre det bedre på en sekundær oppgave, som utføres
samtidig53–56. Med tanke på at en persons individuelle kognitive
kapasitet56,57 eller erfaring med høreapparater (f.eks. erfarne
versus førstegangsbrukere57) også kan spille en rolle, viser disse
studiene med doble oppgaver at det å gjøre lyder mer hørbare kan
kreve mindre lytteinnsats. Å redusere lytteinnsatsen kan frigjøre
kognitive ressurser til andre formål enn lytting58, og kan potensielt
også redusere følelsen av tretthet59. Siden generaliserbarheten
til laboratoriestudier om lytteinnsats fortsatt er uklar, kan nye
metoder for å måle fordeler med høreapparat gi større innsikt.
Under for eksempel miljøbetinget momentan vurdering blir
høreapparatbrukere bedt om å overvåke sine opplevelser i sanntid.
Ved å fylle ut en undersøkelse gjennom en app kan lyttere indikere
hvor mye lytteinnsats som kreves i ulike situasjoner, eller hvordan
de vil rangere sin hørselsytelse, flere ganger om dagen60,61.

Fysisk velvære

Det er ennå ingen konsensus om hvorfor hørselstap og kognitiv
nedgang henger sammen. Nye data viser at det kan være
en kombinasjon av ulike underliggende mekanismer45. Én av
disse mekanismene kan være en felles årsak, som påvirker både
hørsel og kognisjon. En annen mekanisme postulerer et kortvarig
forhold mellom begge, siden en nedgang i hørselsfølsomhet
krever kompenserende kognitive ressurser som ikke lenger
er tilgjengelige til å utføre andre oppgaver. Det er også en
mulighet for et langvarig forhold: nedsatt sansestimuli på grunn
av hørselstap kan påvirke kognisjon på grunn av en forlenget
periode med redusert hjernestimulering45, eller i kombinasjon
med andre risikofaktorer for å utvikle kognitive problemer slik
som et mindre sosialt nettverk eller depressive symptomer46.

For å navigere i verden prøver vi hele tiden å være bevisst
på våre omgivelser ved å integrere informasjon som kommer inn
gjennom alle sansene62. For eksempel så bidrar vår hørselssans
til en følelse av bevissthet om omgivelsene: ved å behandle
og tolke rominformasjon i lyder kan lyttere bedre overvåke
endringer i det akustiske miljøet63. Hørselstap kan gjøre dette
mye mer utfordrende, siden det introduserer vanskeligheter med
å skille og lokalisere lydkilder64, men også å oppdage svake lyder,
slik som skrittene til noen som nærmer seg, eller plaskelydene
fra et vått og glatt gulv. Derfor er det sannsynlig at lyttere med
hørselstap bruker større innsats på å opprettholde bevissthet
om sine omgivelser enn lyttere med normal hørsel. På lignende
måte som å kompensere for redusert taleforståelse ved å "fylle inn
hullene", kan ekstra innsats som brukes på hørselsoppgaver, slik som
rombevissthet, gå ut over tilgjengeligheten til kognitive ressurser
til andre formål65. I en eldre, mer sårbar befolkning er det laget
hypoteser om at dette kan påvirke ferdigheter, slik som postural
kontroll66.

Årsaksmessige hypoteser tilsier at det å behandle hørselstap – for
eksempel ved å forsterke hørselssignalet gjennom høreapparater –
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Potensielle forskningsretninger og
bruksområder i klinisk praksis
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Postural kontroll er en kompleks motorisk ferdighet som gjør
det mulig for oss å oppnå, opprettholde og gjenopprette balanse.
Det forhindrer at vi faller og gjør det mulig for oss å kontrollere
bevegelsene våre67,68. For å oppnå postural kontroll er vi avhengige
av et multisensorisk tilbakemeldingssystem som integrerer
auditiv69, visuell, vestibulær og proprioseptiv informasjon70.
Mer og mer forskning viser at eldre voksne med hørselstap har
en betydelig større risiko for å falle enn jevnaldrende med normal
hørsel66. Siden fall ofte fører til ugunstige utfall, blant annet
tap av bevissthet, alvorlige skader eller til og med dødsfall71–73,
er det svært viktig å identifisere og ta for seg risikofaktorer
for fall, slik som hørselstap. I tillegg til hypotesen om kognitiv
innsats, er det kjent at postural kontroll blir spesielt utfordret
når det finnes et vestibulært problem. På grunn av nærheten
til vestibulær- og hørselssystemet, kan faktorer som infeksjoner
eller aldring påvirke begge samtidig66.
Det som er interessant er at noen studier viser positive effekter
av høreapparatbruk på postural stabilitet og balanse hos personer
med hørselstap74–76. Andre studier viser at dette kanskje bare
gjelder personer med klinisk betydelige vestibulærproblemer76,77.
Likevel kan godt tilpassede høreapparater øke tilgangen til
svake lyder, og dermed fremme lytterens bevissthet på endringer
i omgivelsene. Høreapparater kan dermed øke følelsen av sikkerhet
eller trygghet, og gi personer tryggheten til å opprettholde
en aktiv og sunn livsstil. Per i dag har imidlertid ingen studier
undersøkt langsiktige fysiske helseeffekter etter påbegynt bruk
av høreapparater. Holistiske intervensjonsprogrammer rettet mot
å forbedre fysisk velvære samt sosial velvære, men også hørselsog helserelatert livskvalitet hos personer med hørselstap blir for
tiden undersøkt78,79 og viser lovende pilotresultater80.
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Målet med denne rapporten var å gi en generell oversikt over
gjeldende vitenskapelig dokumentasjon som knytter hørsel og
hørselsrehabilitering til de forskjellige dimensjonene av modellen
Å høre godt er å ha det godt. Det må selvfølgelig gjøres mer arbeid,
og det er en gruppe som undersøker forholdet mellom hørselstap
og velvære for å definere en begrepsmessig modell for velvære
hos personer med hørselstap4. Etter en konsensusøvelse for
forskningsprioritet anbefaler vi at fremtidig forskning skal fokusere
på undersøke ytterligere hvordan vår hørselssans er knyttet til ulike
aspekter ved velvære, og hvordan hørselsrehabilitering kan fremme
velvære. Vi bør også undersøke samarbeid med andre grener for
å se på hørselstap som en del av den fullstendige behandlingen
av personer, og øke bevisstheten og spre kunnskap om komorbiditet
i ulike helseområder, og fremme hørselsbehandling som en del
av tverrfaglig helsearbeid.
Et nært samarbeid med spesielt allmennleger (fastleger) kan
fremme forebyggende pleie, og identifisere og håndtere hørselstap
og komorbiditet på et tidligere tidspunkt81. Også det å optimalisere
kommunikasjon i helsearbeidsituasjoner82 og på pleiehjem83
fortjener mye mer oppmerksomhet, siden optimal kommunikasjon
er uvurderlig for tilstrekkelig nedtegning av historikk, noe som
reduserer risikoen for feildiagnostisering og fremmer bevaring
av informasjon, noe som støtter følelsen av mestringsevne og at
personer følger behandlingen.
Til slutt har audiografer en helt unik posisjon når det kommer til å
øke bevisstheten og sette hørselstap og hørselsrehabilitering inn
i en mye bredere kontekst. De kan derfor spille en vesentlig rolle
i å endre samtalen fra å "trenge et høreapparat fordi du ikke
hører godt" til en samtale om hva hørsel og hørselsrehabilitering
virkelig kan bety for en person i den bredere konteksten av en
sunn livsstil. Gjennom en familiesentrert behandlingstilnærming,
der man diskuterer komorbiditet, hørselsteknologi og
kommunikasjonsstrategier, kan audiografer og hørselsrehabilitering
være vesentlig for å fremme kommunikasjon, deltakelse i fysisk eller
kognitivt stimulerende aktiviteter, og sosial fungering – og dermed
fungere som en katalysator for velvære.
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