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C
ochleaimplantat (Cl) är det enda medicinska hjälpmedel som används kliniskt för 
att återskapa ett sinne. Kombinationen av en inopererad neuroprotes och en yttre 
ljudprocessor har förändrat livet för många patienter. Bortåt 350 000 personer världen 
över och 3 000 i Sverige har CL Av dessa är 25 procent barn. Knut från Katrineholm är ett 

av dessa barn som med teknikens hjälp fått sin egen förmåga att höra återskapad på det här 
sättet. Under de senaste åren har utvecklingen gått från klumpiga apparater till avancerade 
och miniatyriserade Cl-system. Samtidigt har forskare gjort nya banbrytande medicinska 
upptäckter om innerörats hemligheter.

VAD ÄR DET MED KNUT?

”Er son är döv. Jag rekommenderar Cl”, säger 
en stressad läkare till Mia och Tomas i en 
överfull sjukhuskorridor i maj 2003.

Knut är parets andra barn och ganska snart 
efter födseln märker de att något är annorlunda 
med Knut jämfört med den 1 Vi år äldre systern 
Angla. De får ingen riktig kontakt med Knut. 
Hans nackstabilitet är annorlunda och han har 
ingen riktig styrsel i kroppen.

Mia och Tomas försöker få hjälp med att 
reda ut vad Knuts problem kan bero på under 
ett års tid. Det blir många läkarbesök.

”Oroa er inte, pojkar kan vara lite sena. Ni 
ska se att det går över”, säger läkarna.

Men det går inte över.
När de väl får beskedet att Knut är döv och 

när de hämtat sig från den första chocken, 
är det en lättnad för dem. Nu kan Mia och
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Tomas ställa in sig på att försöka hjälpa Knut 
till ett bra liv utifrån hans särskilda förutsätt
ningar. Dövheten visar sig bero på viruset 
CM V (cytomegalovirus) och har drabbat Knut 
i moderlivet.

En ny tid börjar. Familjen får hjälp i hemmet 
av en hemvägledare och Knut börjar lära sig 
teckenspråk. På Cochlea-kliniken på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge får familjen 
träffa ett d-specialiserat medicinskt team som 
skapar förtroende. Men allt är nytt. Vad är att 
vänta? Efter ytterligare utredningar bestäms 
att Knut ska få cochleaimplantat. Men läkarna

Knut har ett cochleaimplantat bakom varje öra och 
kan på så vis höra fastän han är döv.
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SÄNDARSPOLE

ELEKTRODER

ÖRAT OCH Cl

En person med Cl tar emot ljud via en mikrofon 
i den yttre enheten. Ljudet behandlas och 
kodas till digitala signaler. Signalerna sänds 
via en sladd till sändarspolen. Denna skickar 
signalerna genom huden till implantatet där de

konverteras till signaler som i sin tur skickas 
till elektroderna där de stimulerar hörselnerv- 
fibrerna i cochlean. Signalerna skickas slutligen 
via hörselnerven till hjärnan där de upplevs 
som ljud.
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understryker att Mia och Tomas inte ska ha för 
stora förhoppningar. Knut kanske kan lära sig 
att höra lite, säga några enkla ord, kanske inte. 
Att sätta in en främmande kropp, en elektrod, i 
den mänskliga kroppen har också alltid risker. 
För personer som inte är hjälpta av vanliga 
hörapparater kan cochleaimplantat (Cl) bli 
aktuellt. Cl består av en yttre del, en ljud
processor och en inre del - själva implanta
tet. Den yttre delen har en mikrofon och en 
sändarspole som induktivt kommunicerar 
med en mottagare fäst under huden bakom 
örat. Den inre delen innehåller en elektrodrad 
som läggs i hörselsnäckan - cochlean - samt 
elektronik för att ta emot signalerna från den 
yttre delen och ge stimulering av hörselnerven. 
Operationen innebär att läkaren lägger ett 
snitt bakom örat och borrar sig fram i benet. 
Där finns ett spännande landskap som liknar 
en droppstensgrotta - fast av ben. Bakom örat 
finns även ansiktsnerven som gör att man kan 
le och smaknerven som styr smaklökarna; 
alltså ett känsligt område. Under operationen 
är det viktigt att inte skada örat i onödan. 
När läkaren kommit fram till hörselsnäckan 
fortsätter denne operationen med mikroskop 
med millimetertunna borrar. Elektrodraden 
sätts in i hörselsnäckan och klistras fast med 
små mjukdelar från patientens underhud.

ATT VÄNJA SIG VID LJUD

En d-operation tar cirka tre timmar, men när 
ljudet några veckor senare kopplas på börjar 
det stora arbetet. Hjärnan får då nya ljudupp

levelser som det tar tid att lära sig att tolka. 
Knut opererades när han var 1 Vi år. Det var 
ganska tidigt på den tiden men forskning har 
visat att ju tidigare barnet får Cl, desto större 
är chansen att barnet ska kunna lära sig tala. 
Det beror på att hjärnan är extra formbar när 
barn är små, och de har då lättare att ta till sig 
ljud och tal på ett naturligt sätt. Idag opereras 
barn från ungefär fem månaders ålder.

Efter några veckors läketid är Knut tillbaka 
på sjukhuset för att försiktigt fa ljudet till sitt Cl 
påkopplat och få diskant och bas finjusterade. 
Familjens egna filmer från ögonblicket när Knut 
”hör” för första gången är fortfarande ett starkt 
minne för Mia och Tomas. Knut ler och tittar 
på sina föräldrar, från den ena till den andra, 
fram och tillbaka. Han viftar med armarna och 
gör små ljud. En ny värld har öppnats.

Men hjärnan måste vänja sig vid den konst
gjorda hörseln och därför måste ljudet justeras 
om och om igen under de kommande måna
derna. Knut är stolt över sitt Cl och vill ha 
det på hela tiden. På bilder från den här tiden 
ser han lite högtidlig ut, som om han bär ett 
värdefullt smycke.

Efter operationen går det fort. Parallellt med 
övning i teckenspråk tränar familjen oavbrutet 
med Knut. Han börjar lära sig tala och ett år 
efter den första operationen är det dags för ett 
implantat i andra örat. Men det blir lite ovant 
med två implantat eftersom Knut har vant sig 
vid sitt sätt att höra på. Till en början är han 
inte bekväm med det nya läget.

Familjen får nu också kontakt med andra 
familjer med döva barn genom stödföreningen 
Barnplantorna. De kan alltså utbyta erfaren-
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Det här är en elektronmikroskopisk bild som visar 
det mänskliga hörselsinnet. Man kan se att hörsel
snäckan har urkalkats och delats i mitten och hör
selsinnet ses därför i genomskärning. Hörselsinnet 
liknar en ås med så kallade epitelceller som består 
av de viktiga hårcellerna - dessa visas i blått res
pektive rött. Hårcellerna har små hårutskott som 
sticker upp från ytan och är i kontakt med ett tjock
are membran - täckmembranet. Det är det blågrå 
till höger. Hårcellerna omges av så kallade stödje- 
celler som innehåller stödjevävnad. Stödjeceller- 
nas uppgift är att hålla hörselorganet uppe och ge 
det stadga. Alltsammans vilar på det "dansande 
basilarmembranet" - det gröna i bilden. Detta 
membram är endast 0,2 tusendels millimeter stort. 
Rörelserna i organet vid ”hörtröskeln” - det mins
ta ljud som aktiverar hårcellerna är mindre än en 
nanometer - 1 miljondels millimeter. De blå celler
na är ”yttre hårceller” och den röda cellen är inre 
hårceller. De inre hårcellerna är kopplade till ca 35 
000 nervtrådar till hjärnan. De blå cellerna är ett 
slags miniförstärkare som gör det mänskliga örat 
så känsligt för svaga ljud. (Copyright figur: Helge 
Rask-Andersen Professor, Öronkliniken, Akade
miska sjukhuset i Uppsala.)



heter med andra som är i samma situation. Det 
är ovärderligt både för att stärka familjen och 
för att ge hopp om att det ska gå bra framöver. 
Teckenspråksundervisningen fortsätter och i 
många år åker Knut och den övriga familjen 
till Dalarna på sommaren för att intensivträna 
teckenspråk och träffa andra familjer.

I augusti 2009 börjar Knut på Sandbäckssko- 
lan i Katrineholm. Ingen av hans klasskamrater 
har en hörselnedsättning. När jag träffar Knut 
är klass 6A på friluftsdag. Klassen åker slalom 
och pratar med varandra trots hjälmar och 
tjocka vinterkläder. Knut är en i gänget, inget 
särskilt med det.

DE GÖR SÅ JAG HÖR

När vi ses senare hemma hos familjen frågar 
jag Knut om hans ”apparater”, som familjen 
kallar dem. Han tycker inte att det är något 
märkvärdigt. De gör ju så att han hör.

”Jag har på mig dem hela tiden utom när 
jag sover.” Knut visar hur han lägger ifrån sig 
sina glasögon där ytterdelen till hans Cl är 
monterad. På sätt och vis kan man säga att 
Knut har tillgång till både sin alldeles egen tysta 
värld och en till som han kan dela med andra.

Det är klart att det finns vissa begränsning
ar med Cl, och hur det faktiskt fungerar är 
mycket individuellt. Somliga människor har 
sämre förutsättningar rent fysiologiskt, men 
lika viktig är motivationen att träna upp hö
randet. För hjärnan måste lära sig att bearbeta 
de nya sortens intryck och vänja sig vid det 
nya hörandet. Knut har nog lyckats ovanligt

bra. Inte mycket antyder att han har en funk
tionsnedsättning. Möjligen finns en antydan 
till ett lite sluddrigare tal ibland.

HISTORIEN, NUET, 
FRAMTIDEN

Att bära synliga hjälpmedel är inte heller helt 
lätt. Forskning visar att ungdomar i tonåren 
ofta är mycket noga med att välja frisyrer och 
kläder så att ljudprocessorn inte ska synas. Det 
är inget problem än för Knut. Han är nyklippt 
och hans Cl kan ingen ta miste på.

Men i vissa fall är det ändå skillnad, Knuts 
Cl tål inte vatten och på badsemestern och i 
badhuset får han klara sig utan att höra. Det är 
jobbigt och om en processor går sönder måste 
familjen åka till Huddinge och få den åtgärdad.

Vad vore då drömmen för Knut?
”Ett litet litet Cl som knappt syns och inte 

ramlar av, inte behöver nya batterier och som 
fimkar när man ska bada, att de bara fimkar. 
Det skulle jag verkligen vilja ha”, säger Knut.

Och kanske kan han få det. Knuts implantat 
ska kunna hålla hela livet men den yttre delen 
byts sannolikt ut. Sedan den första patienten 
Cl-implanterades på 1950-talet av de franska 
läkarna André Djour no och Charles Eyriés 
och Cl lanserades kliniskt på 1970-talet, har 
tekniken förändrats mycket och utvecklingen 
påminner om utvecklingen av mobiltelefoner
nas. De har gått från otympliga apparater till 
miniatyriserade enheter, mer avancerade och 
mycket mer bekväma för patienten.

På senaste tiden har även andra metoder
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Ett exempel på den implanterade elektroniken utan sin kapsling och utan stimuleringselektroden. Tillver
kare i detta fall är Advanced Bionics.

för att återskapa hörseln gått starkt framåt. 
Den svenske forskaren Helge Rask-Andersen, 
professor i experimentell otologi vid Uppsala 
universitet och överläkare vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, har till exempel lyckats 
med försök med odlade stamceller som ska 
kunna ersätta hårceller eller nervceller. Kanske 
kan de transplanteras in eller bli stödjevävnad 
i innerörat där cellerna ska ”komma på” att 
de vill agera som hårceller eller nervceller i 
innerörat? Förhoppningen är att denna nya

forskning ska kunna kombineras med till ex
empel cochleaimplantat och på så sätt ge fler 
döva och hörselskadade sitt hörselsinne tillbaka.

I familjen har det naturligtvis blivit lite extra 
fokus på Knut genom åren, även om Mia och 
Tomas försöker att inte särbehandla honom.

”Vi tycker i alla fall att det är viktigt att 
Knut inte ska känna sig annorlunda. Kanske 
har det här med Knut också gjort oss starkare 
som familj”, säger Tomas.
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Till vänster: Cochleaimplantaten var tidigare stora och otympliga. Här en processor till enkanals-implan- 
tat tillverkad av 3M omkring 1985.
Ovan: Processor från Med-el, 2014, med riktningsmikrofon, vindbrusreducering och automatisk volym
kontroll. Cl-implantaten blir allt mer förfinade och ger möjlighet till ökad taluppfattning och att klara av 
bakgrundsljud.


