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Sammanfattning
Att drabbas av sudden deafness kan leda till både psykologiska och psykosociala förändringar
i livet. Oavsett vid vilken tidpunkt i livet en hörselskada inträffar betyder den ett avbrott i
individens personliga utveckling vilket kan leda till reaktioner som sorg, chock, ilska, besvikelse, depression och isolering. Att drabbas av sudden deafness kan innebära att man på många
sätt får förändra sitt liv. Man kanske inte längre kan göra många av de saker man tidigare
kunde, och man kan uppleva att man förändrats som person. Syftet med denna studie är att
undersöka de psykologiska och psykosociala effekterna av sudden deafness samt hur sudden
deafness patienterna bemöts av hörselvården och vilka rehabiliteringsåtgärder de erbjuds.
En kvalitativ metod har använts. Insamlingen av dat har i den här studien skett med hjälp av
öppet riktade intervjuer. Undersökningsgrupppen består av åtta sudden deafness patienter från
de tre största sjukhusen i Stockholm läns landsting.
Resultatet visar att alla i undersökningsgruppen påverkats mer eller mindre av sin hörselnedsättning. Hur man påverkas beror mycket på faktorer som t ex ålder vid hörselskadans
inträffande, graden av hörselnedsättning, kvarvarande hörselrester, hörselnedsättningens
förlopp, personligheten och andra omständigheter. Utav undersökningsdeltagarna upplever
fyra att de reagerade med känslor som bl a chock, sorg och depression de övriga fyra berättar
att de inte reagerade på något nämnvärt sätt vid hörselskadans inträffande.
Alla i undersökningsgruppen har påverkats psykosocialt i olika utsträckning och de har alla
till viss del fått förändra sina liv, vad gäller bl a arbetsuppgifter, sociala evenemang och
umgänge till sina närstående. Den behandling som i dag främst finns att tillgå är medicinskt i
form av steroider d v s kortison, vilket har givits till tre av undersökningsdeltagarna. Steroider
är den enda behandlingsmetoden som har haft bevisad effekt på sudden deafness. Denna
behandlingsmetod har dock ej visat på resultat hos patienterna i denna studie.
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