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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök med 

efterföljande telefonuppföljning på användande av kommunikationsstrategier och 
hörselrelaterad livskvalitet för individer med betydande hörselnedsättning (TMV4 60-69 dB 
HL på bättre örat). 

Metod: Ett kartläggningsbesök utformades där fokus låg på individen och dennes 
upplevda besvär kring den egna hörselnedsättningen. Under besöket utfördes en grundlig 
genomgång av audiogrammet och det samtalades kring olika kommunikationsstrategier. För 
att undersöka förändring i användande av kommunikationsstrategier och hörselrelaterad 
livskvalitet användes självskattningsformulären Communication Strategies Scale (CSS) 
respektive The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE). 

Resultat: För- och eftermätning av de båda självskattningsformulären visade ett 
statistiskt signifikant ökat användande av kommunikationsstrategier på gruppnivå. Däremot 
uppmättes ingen statistiskt signifikant förändring i hörselrelaterad livskvalitet. Vid jämförelse 
mellan gruppen med betydande hörselnedsättning och en grupp individer med grav 
hörselnedsättning påvisades inga statistiskt signifikanta skillnader. 

Slutsatser: Resultatet från studien tyder på att ett kartläggningsbesök kan öka 
användandet av kommunikationsstrategier på gruppnivå, vilket i längden också skulle kunna 
förbättra den hörselrelaterade livskvaliteten. 
 
Sökord: Hörselrelaterad livskvalitet, kommunikationsstrategier, HHIE, CSS, audiologisk 
rehabilitering.  
 

Abstract 
Purpose: The purpose was to examine the effects of a counseling visit with a follow-

up on the use of communication strategies and hearing related quality of life for individuals 
with a significant hearing loss (PTA 60-69 dB HL for the better ear). 

Method: A counseling visit was conducted focusing on the individual and their 
experience of their hearing loss. During the visit, a review of the audiogram was conducted 
and discussions about communication strategies were made. To examine the change in the use 
of communication strategies and hearing related quality of life, the questionnaires 
Communication Strategies Scale (CSS) and The Hearing Handicap Inventory for the Elderly 
(HHIE) were used. 

Results: Pre- and post-measurement of the two questionnaires showed a statistically 
significant improvement of communication strategies use. However, no significant change 
was found for hearing related quality of life. When comparing the group with moderate 
hearing loss to a group with severe hearing loss, no statistically significant differences were 
detected. 

Conclusions: The results suggest that a counseling visit may increase the use of 
communication strategies on a group level, which in the long term could improve hearing 
related quality of life.  
 
Key words: Hearing related quality of life, communication strategies, HHIE, CSS, 
audiological rehabilitation.  
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Inledning 
Att ha en grav hörselnedsättning innebär ofta stora svårigheter i verbal 

kommunikation. En försämrad kommunikativ förmåga kan leda till en ökad grad av isolering 
vilket kan påverka den upplevda livskvaliteten och psykosociala hälsan (Arlinger, 2003). 
Inom svensk hörselvård används ofta tonmedelvärde för fyra frekvenser (TMV4), 70 dB HL, 
som gränsvärde för klassificering till grav hörselnedsättning. Detta i enlighet med European 
Working Group on Genetics of Hearing Impairment (H.E.A.R.) definition av grav 
hörselnedsättning (H.E.A.R., 1996). Att ha en hörselnedsättning som klassificeras som grav 
innebär att man får ta del av den fördjupade hörselvården och därmed också har tillgång till 
utvidgade åtgärder och mer omfattande resurser. Kommunikativa besvär kan uppstå även för 
individer som inte uppfyller kriterierna för grav hörselnedsättning. I det senaste regelverket 
för hörselvården inom Region Östergötland beslutades det att gränsvärdet för att tillhöra den 
fördjupade hörselvården skulle vara TMV4 60 dB HL för bästa örat (Region Östergötland, 
2016). Detta stämmer bättre överens med World Health Organization's (WHO) definition av 
grav hörselnedsättning där gränsvärdet är TMV4 61 dB HL (WHO, 2016). 

I Sverige finns ett kvalitetsregister för personer med grav hörselnedsättning (TMV4 
≥70 dB HL) och personer som anmäls till detta får besvara en enkät där de skattar sina 
hörselproblem. Under åren 2012–2016 erbjöds de personer som besvarat enkäten och angett 
stora besvär ett kartläggningsbesök på den fördjupade hörselvården i Linköping. Sammanlagt 
46 besök utfördes vilka visade att dessa personer kunde erbjudas fler insatser och på så sätt 
optimera sin kommunikativa situation (M. Öberg, personlig kommunikation, 2016-08-27). I 
dagens kliniska verksamhet på hörselvården i Linköping saknas en kontinuerlig uppföljning 
för patientgruppen med TMV4 60–69 dB HL på bästa örat, i denna studie benämnda som 
gruppen med betydande hörselnedsättning. Författarna vill därför erbjuda denna grupp ett 
kartläggande besök, liknande det som erbjuds de med grav hörselnedsättning vid hörselvården 
i Linköping. Detta för att undersöka om ett sådant besök kan förbättra hörselrelaterad 
livskvalitet och vardaglig kommunikation hos deltagarna. 
 
Bakgrund 
 Livskvalitet. Livskvalitet är ett mycket brett begrepp som trots att det används inom 
flera olika discipliner inte har någon vedertagen definition. Istället anses livskvalitet omfatta 
många olika aspekter av en individs livssituation. Det kan beskrivas i enlighet med Browne 
et. al. (1994) och WHO (1997) som en interaktion mellan en individs förutsättningar i livet 
och den egna uppfattningen av dessa förutsättningar. WHO (1997) beskriver även att dessa 
uppfattningar påverkas av den kultur individen lever i tillsammans med kulturens värderingar. 
Dessutom spelar faktorerna fysisk hälsa, psykiskt tillstånd, grad av autonomi, sociala 
relationer, personlig tro och omgivning in på ett komplext sätt i konceptet livskvalitet hos 
individen.  

Browne et al. (1994) undersökte livskvalitet hos personer från 65 år och äldre och fann 
att fritid och sociala aktiviteter definierades som viktigast för livskvalitet följt av hälsa och 
familj. Vidare försökte Farquhar (1995) att definiera livskvalitet hos personer från 65 år och 
äldre. Han fann att framför allt familj var viktig för god livskvalitet, också aktiviteter och 
andra sociala kontakter värderades högt för livskvaliteten. Respondenterna ansåg att sociala 
kontakter hade störst påverkan på livskvaliteten och var mer betydelsefull än hälsa och 
autonomi. 

 
 Hörselrelaterad livskvalitet. En av de största konsekvenserna en hörselnedsättning 

medför är en försämrad förmåga till kommunikation. WHO (2017) beskriver att vardagslivet 
kan påverkas signifikant på ett negativt sätt genom att individer exkluderas från 
kommunikation då detta kan leda till en känsla av ensamhet, isolering och frustration. Detta 
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gäller framförallt hos äldre personer med hörselnedsättning. En långvarig hörselnedsättning 
utan någon form av rehabilitering resulterar ofta i att individen drar sig undan från sociala 
aktiviteter vilket i sin tur påverkar dennes livskvalitet, mentala hälsa samt välmående 
(Arlinger, 2003). Arlinger (2003) beskriver vidare att en vanlig konsekvens av 
hörselnedsättning är svårigheter att uppfatta tal i bakgrundsljud. Detta innebär att det krävs en 
större ansträngning för att höra i miljöer med högre bakgrundsljud och denna ökade 
ansträngning kan i sin tur leda till ökad trötthet. Att ofta behöva fråga om och fortfarande ha 
svårigheter att höra kan leda till ett undvikande av sociala aktiviteter. Öberg, Lunner och 
Andersson (2007) visar på att individer med större aktivitets- och delaktighetsbegränsning 
oftare använder sig av maladaptiva strategier för kommunikation. Enligt Arlinger (2003) 
riskerar ett undvikande av sociala aktiviteter att påverka individens intellektuella och 
kulturella stimulering vilket i sin tur kan leda till en större passivitet och social isolering. 
Ytterligare en konsekvens hörselnedsättningen kan medföra är individens minskade förmåga 
att höra ljud som är av vikt för livskvalitet, som exempelvis tal, musik eller fågelsång men 
som skiljer sig mellan olika individer.  

Hallberg, Hallberg och Kramer (2008) påpekar att behovet av studier som undersöker 
hörselrelaterad livskvalitet bland personer med hörselnedsättning är stort. De menar att 
livskvalitet kan uppfattas ur ett individuellt perspektiv där det mäts genom individens egen 
upplevelse av sin livssituation. Med denna definition är god livskvalitet en subjektiv 
uppfattning vilket innebär att bästa tillvägagångssätt för att uppnå god livskvalitet varierar 
mellan olika individer. I studien framkommer det att en vanlig aspekt av god livskvalitet är 
hur väl mänskliga kontakter, relationer samt kommunikation fungerar, vilket är aspekter en 
hörselnedsättning kan påverka om inte lämpliga åtgärder vidtas. 

Lotfi, Mehrkian, Moossavi & Faghih-Zadeh (2009) undersökte samband mellan 
hörapparatanvändning och livskvalitet. Ingen av deltagarna i studien hade hörapparat sedan 
tidigare och alla deltagare som visade sig ha ett TMV4 över 40 dB HL rekommenderades att 
prova hörapparater. Nästan alla deltagare, 96 %, hade en hörselnedsättning som i studien 
klassades som måttlig till svår (TMV4 56–70 dB HL). Före och tre månader efter 
hörapparatutprovningen fick samtliga deltagare besvara frågeformuläret The Hearing 
Handicap Inventory for the Elderly, HHIE. Frågeformuläret användes för att bedöma graden 
av aktivitets- och delaktighetsbegränsning, vilket i denna studie fortsättningsvis kommer 
benämnas som hörselrelaterad livskvalitet. Deras resultat visade att det är viktigt att se till att 
hörapparater och användning av hörapparater fungerar optimalt samt att vidta åtgärder när det 
inte gör det. Detta då deras studie visar att ett sådant hjälpmedel har en statistiskt signifikant 
positiv påverkan på hörselrelaterad livskvalitet.  

Malinoff och Weinstein (1989) undersökte i sin studie hur hörselrelaterad livskvalitet 
förändras över det första året med hörapparat. Detta undersöktes genom att låta deltagarna 
besvara HHIE tre veckor, tre månader och ett år efter hörapparatintervention. Resultatet 
visade på ett bättre resultat vid den tidiga eftermätningen jämfört med de senare 
eftermätningarna. Vid jämförelse mellan de två senare eftermätningarna låg resultatet lika och 
verkade stabiliserat sig. 

 
 Vikten av hörselrehabilitering. En hörselnedsättning är en funktionsnedsättning som 
påverkar både individen och dess omgivning. Individen som har drabbats av en 
hörselnedsättning är inte alltid medveten om alla de konsekvenser en hörselnedsättning kan 
medföra (Arlinger, 2003). 

I en studie utförd av Seniors Research Group (1999) undersöks hörselnedsättningens 
effekter på livskvalitet. I studien deltog 2 304 äldre personer med hörselnedsättning, både 
hörapparat- och icke hörapparatanvändare inkluderades. De vanligaste anledningarna till att 
personerna inte använde sina hörapparater var att de upplevde sin hörsel som relativt bra eller 
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att de klarade sig utan en hörapparat. Samtidigt besvarade 2 090 av deltagarnas 
familjemedlemmar ett annat frågeformulär. Studien visade att personer med hörselnedsättning 
som inte använde hörapparater i större omfattning var nedstämda eller deprimerade, oroliga, 
mindre socialt aktiva, mer emotionellt påverkade och visade paranoida tendenser. Både 
resultaten från de med hörselnedsättning och deras familjemedlemmar visade att 
hörapparatanvändning förbättrade relationer i hemmet och med andra, samt gav 
hörapparatanvändaren ett bättre självförtroende. Det var vanligare att familjemedlemmarna 
uppgav nytta inom dessa områden än att användaren själv rapporterade detta. 
 Den vanligaste interventionen som erbjuds vid hörselrehabilitering är 
hörapparatutprovning och mycket fokus läggs av den anledningen på att optimalt anpassa 
hörapparater (Hickson, Worrall & Scarinci, 2007). Saunders och Forsline (2012) beskriver att 
rådgivningsprogram för hörapparatanvändning med flera sessioner har visat goda resultat. De 
menar dock att dessa typer av program kräver stora resurser och ett stort engagemang från 
både patient och audionom vilket gör dem mindre praktiska för kliniska situationer. Därför 
förespråkar de användning av metoder som syftar till att under ett rådgivningsbesök beröra 
förväntningar och attityder utöver information kring hörapparater skulle vara mer praktiskt i 
kliniska sammanhang. För att undersöka detta utfördes en studie där missnöjda 
hörapparatanvändare deltog i två olika typer av rådgivningsbesök. Deltagarna delades upp i 
två grupper varav den ena gruppen erbjöds “Informational Counceling” och den andra 
“Performance Perceptual Counceling”. Informational Counceling innebar att deltagarna fick 
en generell förklaring och genomgång av deras individuella audiogramresultat med hjälp av 
figuren talbananen, för att illustrera information och få en förståelse för hur en 
hörselnedsättning kan påverka taluppfattning. De uppmuntrades under besöket att dela med 
sig av sina erfarenheter och tankar kring hörselnedsättning och hörapparater. Utifrån detta 
rekommenderades deltagaren olika kommunikationsstrategier. De informerades också om hur 
hörapparaten kunde användas mest effektivt. Gruppen som tog del av Performance Perceptual 
Counceling gavs samma information som den andra gruppen men utöver detta fick även 
deltagarna skatta sin egen taluppfattningsförmåga. Den egna skattningen jämfördes med 
deltagarens testresultat. Information och rådgivning anpassades utifrån om deltagarna 
underskattade, överskattade eller skattade sin taluppfattningsförmåga korrekt. Författarna fann 
statistiskt signifikant förbättrade resultat vid mätning av psykosociala effekter för de två 
grupperna tillsammans. Majoriteten av deltagarna upplevde dessutom en större medvetenhet 
eller bättre förståelse kring sin hörsel efter besöken. Detta visade sig dessutom påverka 
hörapparatanvändningen positivt. Däremot visade resultatet ingen evidens för att något av de 
två besöken skulle vara mer praktiskt i kliniska sammanhang jämfört med det andra. 
 
 Kommunikationsstrategier. Trots användning av hörapparat kan kommunikativa 
svårigheter fortfarande uppstå. En hörselnedsättning kan leda till att information i talet missas 
vilket i sin tur kan leda till att missförstånd uppstår, att individen med hörselnedsättning 
behöver fråga om och att irritation uppstår från båda parter. Individer med hörselnedsättning 
kan även uppleva att det är jobbigt eller pinsamt att fråga om och därför istället förlita sig på 
förmågan att gissa sig fram (Elberling & Worsøe, 2005). Kommunikationsstrategier är 
metoder för att optimera kommunikation alternativt reparera kommunikation vid missförstånd 
(Danermark, 2005). 
 Active Communication Education är en kommunikationskurs utformad i Australien av 
Hickson, Worrall och Scarinci (2007) som syftar till att öka hörselrelaterad livskvalitet och 
förbättra kommunikationen hos äldre personer med hörselnedsättning. Detta utförs genom en 
problemlösande, interaktiv metod där deltagarna träffas i grupp under ett flertal tillfällen och 
uppmuntras till att diskutera kommunikationssvårigheter med varandra. Kursen vänder sig 
både till individer med eller utan hörapparat och anhöriga. Den innehåller ett antal moduler 
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som berör olika vardagliga aktiviteter som har visats sig vara problematiska för äldre personer 
med hörselnedsättning. Öberg, Bohn, och Larsson (2014a) översatte materialet till svenska 
och materialet har även testats i Sverige med goda resultat (Öberg et al. 2014a; Öberg, Bohn, 
Larsson & Hickson, 2014b). Den svenska versionen innehåller fem moduler, 
kommunikationsstrategier behandlas i Modul 4.  
 

Självskattningsformulär. Utöver objektiva mätningar som ton- och talaudiometri 
kan även subjektiva mätningar genom exempelvis självskattningsformulär användas inom 
audiologisk rehabilitering (Saunders, Chisol & Abrams, 2005). Självskattningsformulär kan 
vara till nytta för individen med hörselnedsättning då det kan öka medvetenheten om den egna 
hörselnedsättningen. Detta kan vara till nytta för individens målsättning och därmed 
rehabiliteringen. Självskattningsformulär kan också användas för att mäta effekten av en 
intervention, vilket gör dem användbara inom både forskning och kliniska sammanhang 
(Öberg, 2016). I denna studie kommer två självskattningsformulär att användas, 
Communication Strategies Scale (CSS) och HHIE. Detta då de undersöker användande av 
kommunikationsstrategier respektive hörselrelaterad livskvalitet. 
 

Communication Strategies Scale (CSS). CSS är ett självskattningsformulär som 
mäter användandet av 25 olika kommunikationsstrategier som ofta används av personer med 
hörselnedsättning vid kommunikation. Respondenten får välja mellan fem svarsalternativ som 
sträcker sig från nästan aldrig (1 poäng) till nästan alltid (5 poäng) (Demorest & Erdman, 
1987). CSS översattes till svenska och validerades av Hallberg, Eriksson-Mangold och 
Carlsson (1992). 

Kommunikationsstrategierna delas upp i tre delskalor: maladaptiva, verbala och icke 
verbala. En lägre poäng innebär för verbala och icke verbala strategier ett mindre användande 
av dessa kommunikationsstrategier. För maladaptiva strategier är det däremot en högre poäng 
som innebär ett mindre användande av den typen av strategier. Exempel på en maladaptiv 
strategi är att låtsas uppfatta det som har sagts. Verbala strategier är strategier där personen 
genom verbal kommunikation underlättar samtalet. Detta genom att exempelvis informera 
omgivningen om sin hörselnedsättning samt vad omgivningen kan göra för att personen med 
hörselnedsättning ska ha lättare att uppfatta samtalet eller genom att be omgivningen att 
upprepa missad information. Icke verbala strategier kan innebära att läsa läppar, att befinna 
sig i ett rum med bra ljus eller att befinna sig så nära talaren som möjligt, att undvika att stå 
nära övriga oönskade ljudkällor (Elberling & Worsøe, 2005).  

 
The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE). HHIE är ett 

självskattningsformulär skapat för att bedöma hörselrelaterad livskvalitet hos äldre individer 
med hörselnedsättning, där målgruppen är personer över 65 år (Ventry & Weinstein, 1982). 
De fann en korrelation mellan grad av hörselnedsättning och självupplevd hörselrelaterad 
livskvalitet. Vidare beskriver de även att gränsen för självupplevt handikapp går vid 18 poäng 
eller högre.  

HHIE översattes till svenska samt validerades år 2007 (Öberg et al. 2007). Det visade 
sig vara ett reliabelt instrument som sedan använts i många studier och har visat sig vara 
effektiv för utvärdering av olika typer av rehabiliteringsåtgärder (Sundewall Thorén, 
Andersson & Lunner, 2012; Sundewall Thorén, Öberg, Wänström, Andersson & Lunner, 
2014; Öberg, Andersson, Wänström & Lunner, 2008, 2009; Öberg et al. 2007). 

Frågeformuläret innehåller 25 frågor med två delskalor. Av dessa 25 frågor berör 13 
av dem de emotionella följder en hörselnedsättning kan medföra och 12 av frågorna berör 
sociala samt situationsanpassade följder. Det finns tre svarsalternativ för varje fråga, ja (4 
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poäng), ibland (2 poäng) eller nej (0 poäng) där en lägre poäng innebär en bättre självupplevd 
hörselrelaterad livskvalitet (Ventry & Weinstein, 1982).  

 
Primär och fördjupad hörselrehabilitering. Region Östergötland (2016) redogör för 

att den primära hörselrehabiliteringen i regionen avser behovsbedömning, utprovning och 
förskrivning av hörhjälpmedel för personer från 20 års ålder med lätt till måttlig 
hörselnedsättning. Målsättningen är att “personer med hörselnedsättning, utifrån individens 
behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt att 
goda villkor skapas för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället” (s. 6). 
 Fördjupad rehabilitering inom hörselvården i Region Östergötland innebär att behovet 
av vårdinsatser är mer omfattande och ofta kräver fler vårdgivare än i den primära 
hörselvården. Några kriterier för att tillhöra den fördjupade hörselrehabiliteringen i Region 
Östergötland är ett TMV4 ≥ 60 dB HL på bästa örat eller ett maximalt taluppfattningsvärde 
som är sämre än 70 % på sämsta örat. Personer med ytterligare funktionsnedsättning som 
påverkar kommunikationen eller samtidig synnedsättning räknas även till den fördjupade 
rehabiliteringen. Exempel på utvidgade insatser inom den fördjupade rehabiliteringen kan 
vara remiss till specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar eller audiologi, kurator, 
hörselpedagog, psykolog, hjälpmedelsingenjör, vuxenrehabiliteringsteam, tinnitusteam och 
team för gravt hörselskadade och dövblinda. Individens behov ska i första hand avgöra behov 
av fördjupad hörselrehabilitering, oberoende grad av hörselnedsättning. 
 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök med 
efterföljande telefonuppföljning på användande av kommunikationsstrategier och 
hörselrelaterad livskvalitet för individer med betydande hörselnedsättning (TMV4 60–69 dB 
HL på bättre örat). 

 
Frågeställningar 

1. Kan användandet av kommunikationsstrategier förbättras hos individer med 
betydande hörselnedsättning med hjälp av ett kartläggningsbesök? 

2. Kan hörselrelaterad livskvalitet förbättras hos individer med betydande 
hörselnedsättning med hjälp av ett kartläggningsbesök? 

 
Metod 

Design 
Studien utformades som en experimentell interventionsstudie som till största delen är 

kvantitativ. Experimentella interventionsstudier är enligt Byiers, Reichle och Symons (2012) 
ett viktigt verktyg för utveckling och implementering av evidensbaserad praktik inom 
rehabilitering av kommunikationssvårigheter. De menar att dessa studier kan användas 
inledningsvis i verkliga förhållanden för att testa huruvida interventioner är effektiva eller 
inte. Därefter kan de undersökas under mer kontrollerade förhållanden och i större skalor i 
randomiserade kontrollstudier. 

Kartläggningsbesöken utformades med fokus på individens behov för att optimera 
hörselförmågan utifrån de individuella förutsättningar som fanns. Detta med Region 
Östergötlands (2016) uppdragsbeskrivning för primär och fördjupad hörselrehabilitering i 
åtanke. 
 
Rekrytering 

Samtliga deltagare i studien skulle vara hörapparatanvändare vars senaste 
hörapparatutprovning avslutades tidigast 2014-01-01 och senast 2015-12-31. Deltagare 
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uppsöktes i audiogramdatabasen på hörselvården i Linköping. Urvalet avgränsades till vuxna 
män och kvinnor i åldern 20–80 år med ett TMV4 på 60–69 dB HL på bästa örat samt en 
maximal taluppfattning bättre än 50 % på sämsta örat. För att kunna säkerställa 
taluppfattningsförmågan krävdes det att deltagarna var svensktalande.  

Till de personer som uppfyllde samtliga inklusionskriterier skickades en inbjudan ut 
med informationsbrev, samtyckesblankett samt frågeformulär, CSS och HHIE, (se bilaga 1–
4). De potentiella deltagarna blev erbjudna ett kartläggningsbesök vid hörselvården i 
Linköping med efterföljande telefonuppföljning. De ombads att vid intresse fylla i 
samtyckesblankett och bifogade frågeformulär och återsända dessa i bifogat svarskuvert. 
Inbjudningar sändes ut i två omgångar. I första omgången skickades material ut till 74 
personer, i andra omgången till 53 personer. Totalt skickades inbjudningar ut till 127 personer 
varav 52 ställde sig positiva till att delta i studien, en svarsfrekvens på 41 %, och erbjöds tid 
på hörselvården i Linköping via kallelsebrev. Deltagarna fick information om att de kunde 
kontakta hörselvården för ombokning av den erbjudna tiden om denna inte passade. 
 
Procedur 

Före kartläggningsbesöken utfördes pilotbesök på fyra deltagare där båda författarna 
närvarade. Detta för att testa upplägget på kartläggningsbesöket och för att bättre säkerställa 
att besöken utfördes så lika som möjligt av de båda författarna. Efter dessa besök gjordes 
endast några små förändringar i upplägget varför även deltagare från pilotbesöken kunde 
inkluderas i resultatanalysen.  

Vid kartläggningsbesöket genomgick deltagarna otoskopering samt en hörselmätning 
där ett fullständigt tonaudiogram enligt modifierad Hughson-Westlakemetoden (Carhart & 
Jerger, 1959) och maximal taluppfattning ingick. Dessutom sågs alla deltagares hörapparater 
över och rengjordes av hörselvårdens tekniker för att säkerställa optimal funktion. I de fall 
hörapparaterna var i behov av reparation erbjöds även möjlighet till detta.  

Under kartläggningsbesöket utfördes en genomgång av audiogrammet med hjälp av 
talbananen och på audiogrammet utmarkerade fonem, detta för att förbättra deltagarens 
förståelse för sin hörselnedsättning. En mer grundlig anamnes och behovsanalys genomfördes 
och det samtalades kring deltagarens upplevda hörselbesvär. Detta utfördes utifrån ett antal 
förutbestämda frågor och individualiserades utifrån deltagarnas upplevelser och funderingar. 
Frågorna omfattade deltagarens subjektiva upplevelse av sin hörselnedsättning och kunde 
exempelvis behandla vilka situationer deltagaren uppfattade som svåra för kommunikation 
och om deltagaren avstår från något på grund av sin hörselnedsättning. Deltagarna gavs i 
samband med detta möjlighet att ställa eventuella frågor kring dessa besvär.  

Utifrån behovsanalysen individualiserades andra åtgärder, exempelvis erbjöds sju 
deltagare kompletterande tekniska hjälpmedel, fem deltagare förmedlades kontakt till andra 
professioner, tre deltagare erbjöds tid för ny hörapparatutprovning och fyra deltagare fick 
information kring skötsel och hantering av hörapparaterna. Samtliga deltagare erbjöds 
justering av hörapparaternas förstärkning och inställningar, vilket också utfördes för de nio 
deltagare som kände behov av detta. En repetition av hörapparaternas program och funktioner 
utfördes med alla deltagare.  

Utifrån “8 goda råd” (se bilaga 5) och ett utdrag på kommunikationsstrategierna från 
Modul 4 i Aktiv kommunikationskurs (se bilaga 6) diskuterades kommunikationsstrategier 
med samtliga deltagare och de uppmuntrades att använda dessa i vardagen för att underlätta i 
kommunikativa situationer. Dessa bilagor lämnades även ut som en form av hemuppgift i ett 
ytterligare försök att uppmuntra deltagarna att använda sig av kommunikationsstrategierna. 
Den beräknade besökstiden inklusive hörselmätning var cirka 1,5 timme. 

Två veckor efter kartläggningsbesöket kontaktades deltagarna via telefon för en 
kortare uppföljning. Dessa uppföljningar syftade till att följa upp det som diskuterats under 



 

7 
 

kartläggningsbesöket. Frågor ställdes till deltagarna kring hur det fungerat med 
kommunikationsstrategierna de fick i hemuppgift och kring effekter av de individualiserade 
åtgärderna under kartläggningsbesöket. Deltagarna fick även möjlighet att ställa eventuellt 
uppkomna frågor. Utvärderande frågor kring besökets upplägg ställdes även till deltagarna 
under uppföljningen för referens inför vidare utveckling av rehabiliteringsmöjligheter. I de 
fall där telefonuppföljning inte var möjlig erbjöds istället ett återbesök.  

Två veckor efter telefonuppföljningen skickades självskattningsformulären, CSS och 
HHIE, som också besvarats före kartläggningsbesöket, åter ut till deltagarna för att kunna 
mäta upplevd förändring av hörselrelaterad livskvalitet och användande av 
kommunikationsstrategier.  

 
Deltagare 

Av de 52 inbjudna deltagarna avbröt sju sitt deltagande innan kartläggningsbesöket. 
Fyra av dessa angav ingen anledning till avbrutet deltagande, två uteblev från bokat besök. En 
deltagare visade sig behöva språktolk som inte fanns tillgänglig att boka under de planerade 
tillfällena för kartläggningsbesök och uppföljning. Sammanlagt genomfördes besök med 45 
deltagare. Av samtliga deltagare bokades en person in på ett uppföljningsbesök istället för 
telefonuppföljning. Detta då deltagaren under kartläggningsbesöket hade en vaxpropp i ena 
örat varpå en luftledningskontroll efter vaxborttagning behövde utföras för att säkerställa 
deltagarens hörtrösklar. Två deltagare gick inte att nå på telefon för uppföljning. Då det inte 
kunde säkerställas att de avbrutit sitt deltagande, inkluderades de i och fick möjlighet att svara 
på det andra utskicket med självskattningsformulär. Fyra deltagare svarade inte på andra 
utskicket med självskattningsformulär. 

Efter kartläggningsbesöket visade sig 15 deltagare inte längre uppfylla samtliga 
inklusionskriterier och exkluderades därför från den primära resultatanalysen. Av dessa 
exkluderades 13 av dem på grund av att deras hörsel förändrats till den grad att de nu tillhörde 
grav hörselnedsättning. Eftersom denna grupp blev relativt stor valde författarna att även till 
viss del analysera deras data för möjlighet till jämförelser mellan grupperna. Figur 1 beskriver 
studiens förlopp, från rekrytering till analys. Totalt inkluderades 26 deltagare i den primära 
analysen, varav 11 kvinnor och 15 män. Deltagarnas ålder varierade mellan 30 år och 80 år, 
medelålder 67,7 år.  
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Figur 1. Flödesschema över studiens förlopp. 
 
Tabell 1 visar en översikt över demografiska data för deltagarna med betydande 

hörselnedsättning. Fem av dessa deltagare arbetade och de resterande var pensionärer. Av de 
26 deltagarna i gruppen var en ensamboende och 25 levde i samboskap. Samtliga var flitiga 
hörapparatanvändare och endast två deltagare använde sina hörapparater mindre än åtta 
timmar om dagen. Majoriteten av deltagarna var dessutom erfarna hörapparatanvändare och 
42 % uppskattade att de hade haft hörapparater i över 20 år, se figur 2. För vissa av dessa 
deltagare har inte resultat på ton- och talaudiometri kunnat uppmätas. Medelvärde har då 
räknats ut baserat på de deltagare där uppmätta värden kunnat registreras. I de fall alla 
deltagare inte inkluderats för medelvärdesberäkning förtydligas i tabellen hur många deltagare 
medelvärdet baseras på.  
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Tabell 1. Demografiska data över deltagare med betydande hörselnedsättning. 
  Deltagare (n=26) 
Kön Män, andel i % (antal) 57,7 (15) 
 Kvinnor, andel i % (antal) 42,3 (11) 
   
Medelålder År (min–max; SD) 67,7 (30–80; 13,3) 
   
TMV4, dB HL Bättre örat (min–max; SD) 64,2 (60–69; 2,7) 
 Sämre örat (min–max; SD) (n=25) 67,9 (60–79; 4,2) 
   
Taluppfattning, % Bättre örat (min–max; SD) 73,9 (54–96; 12,5) 
 Sämre örat (min–max; SD) 70,2 (52–96; 13,1) 

 
Tabell 2 visar demografiska data över deltagare som tillhör gruppen med grav 

hörselnedsättning. Samtliga deltagare i gruppen var pensionärer och likt deltagarna med 
betydande hörselnedsättning levde majoriteten i samboskap. Av dessa 13 deltagare använde 
10 sina hörapparater över åtta timmar om dagen. Även i denna grupp var majoriteten av 
deltagarna vana hörapparatanvändare, men hur länge de uppskattade att de haft hörapparater 
var mer jämnt fördelat. Här uppskattade 23 % att de haft hörapparat i över 20 år, se figur 3. 
Medelåldern för gruppen var något högre i jämförelse med den föregående och de flesta var 
män.  

 
Tabell 2. Demografiska data över deltagare med grav hörselnedsättning. 
  Deltagare (n=13) 
Kön Män, andel i % (antal) 84,6 (11) 
 Kvinnor, andel i % (antal) 15,4 (2) 
   
Medelålder År (min–max; SD) 74,1 (61–80; 5,3) 
   
TMV4, dB HL Bättre örat (min–max; SD) (n=12) 70,0 (60–84; 6,2) 
 Sämre örat (min–max; SD) (n=11) 78,9 (69–98; 9,0) 
   
Taluppfattning, % Bättre örat (min–max; SD) (n=10) 51,2 (28–74; 14,1) 
 Sämre örat (min–max; SD) (n=5) 33,2 (6–52; 17,5) 
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Figur 2. Stapeldiagram som visar hur länge 
deltagarna med betydande hörselnedsättning 
haft hörapparat. 

Figur 3. Stapeldiagram som visar hur länge 
deltagarna med grav hörselnedsättning haft 
hörapparat. 

 
Instrument 

Aktuella frågeformulär för studien var CSS och HHIE. Dessa frågeformulär valdes då 
de syftar till att undersöka deltagarnas användande av kommunikationsstrategier samt 
hörselrelaterade livskvalitet.  

 
Analysmetoder 

Kvantitativ analys. För statistiska beräkningar av insamlade data användes IBM 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Totalpoäng för de olika delskalorna 
räknades samman för de båda frågeformulären för varje individ, därefter beräknades även 
svarsmedelvärde. Resultaten på självskattningsformulären kontrollerades för eventuella 
outliers. I SPSS definieras outliers som deltagare vars resultat skiljer sig mer än 1,5 
interkvartilavstånd (IQR) från övre eller nedre kvartilen. Hoaglin och Iglewicz (1987) 
beskriver däremot att 1,5 IQR har för stor felmarginal och att det i 50 % av fallen felaktigt 
identifierar en outlier. De förespråkar att 2,2 IQR istället bör användas som gränsvärde vid 
beräkningar för att finna outliers vilket därför användes i denna studie.  

Eventuella outliers exkluderades från vidare analys. En analys av spridningen utfördes 
med hjälp av ett spridningsdiagram. Detta visade på att data var normalfördelad för gruppen 
med betydande hörselnedsättning och därför valdes parametrisk statistik för vidare analys av 
denna grupp. Spridningen för gruppen med grav hörselnedsättning var svårare att tolka och 
normalfördelning kunde inte antas, vilket innebar att tester av icke-parametrisk typ användes 
för vidare analys av gruppen. För att undersöka om det på gruppnivå fanns en statistisk 
signifikant skillnad mellan för- och eftermätning för de båda grupperna utfördes parat t-test 
för gruppen med betydande hörselnedsättning. För gruppen med grav hörselnedsättning 
användes den icke-parametriska motsvarigheten, Wilcoxon Signed Rank Test. Skillnaden 
ansågs vara statistiskt signifikant om p <0,05. Även effektstorlek analyserades med formeln 
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Cohen’s d. Effektstorleken ansågs som liten vid d <0,50, måttlig vid d = 0,50–0,79 och stor 
vid d ≥ 0,80 (Cohen, 1988). 

En jämförelse mellan de båda gruppernas resultat på de sammanlagda poängen och 
delskalorna på CSS och HHIE utfördes med hjälp av det icke-parametriska testet Mann 
Whitney U Test. Vidare användes metoden Mixed design ANOVA för att jämföra skillnaden 
mellan för- och eftermätning mellan de två grupperna. 

För analys av samband mellan självskattningsformulären CSS och HHIE användes det 
parametriska korrelationstestet Pearsons korrelationskoefficient för gruppen med betydande 
hörselnedsättning. Den icke-parametriska motsvarigheten, Spearman rho, användes för 
gruppen med grav hörselnedsättning (Pallant, 2007). Cohen (1988) menade att en korrelation 
ansågs som liten vid r = 0,10–0,29, måttlig vid r = 0,30–0,49 och stor vid r ≥ 0,50.  

 
Kvalitativ analys. Under kartläggningsbesöket uppkom även kommentarer från 

deltagare genom anamnes och samtal som antecknades och användes för en enklare kvalitativ 
analys. En förenklad form av metoden kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004) användes. Kvalitativ innehållsanalys används för kvalitativa studier och är 
därför mer djupgående och grundlig än metoden som används i denna studie. Metoden 
innebär bland annat att forskaren fördjupar sig i materialet och sedan väljer ut vanligt 
förekommande kommentarer tills tolkningar kan genomföras och kommentarer kategoriseras 
till olika teman. 

I denna studie bearbetades materialet från kartläggningsbesöket genom att upprepade 
gånger läsa igenom de anteckningar som förts. Kommentarer som återkom flera gånger 
kristalliserades sedan ut till vanligt förekommande teman som kommentarerna därefter kunde 
kategoriseras i. För den aktuella studien beslöt författarna att om 25 % av deltagarna hade en 
kommentar som kunde knytas till temat räknades det som vanligt förekommande.  

 
Etik 

Samtliga deltagare informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 
utan att detta skulle påverka framtida vård. All data behandlades konfidentiellt och kodades 
för anonymitet. Endast författarna hade tillgång till kodnyckeln som förvarades skiljt från 
data.  

Projektet har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping samt den 
Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för 
Kliniska Vetenskaper Lund, Lunds Universitet. 

 
Resultat 

Kvantitativa resultat 
Resultat för deltagare i gruppen med betydande hörselnedsättning. Inga deltagare 

identifierades som outliers vid kontroll med 2,2 IQR och därför inkluderades samtliga 26 
deltagare i den primära resultatanalysen. Tabell 3 redovisar resultat av för- och eftermätning 
med självskattningsformulären CSS och HHIE. Svarsmedelvärde för de olika delskalorna och 
det summerade resultatet för CSS samt resultaten på de olika delskalorna och det summerade 
resultaten på HHIE redovisas. Ett lägre medelvärde för CSS innebär ett mindre användande 
av kommunikationsstrategier medan ett lägre medelvärde för HHIE innebär en bättre 
självupplevd hörselrelaterad livskvalitet. Resultatet för eftermätningen visade på ett högre 
resultatmedelvärde för CSS samt lägre medelvärde för HHIE på gruppnivå jämfört med 
förmätningen. Skillnaden mellan för- och eftermätningen analyserades med ett parat t-test. En 
statistiskt signifikant skillnad uppmättes mellan för- och eftermätningen för totalpoängen på 
CSS. Däremot kunde inga statistiskt signifikanta skillnader utläsas mellan för- och 
eftermätningarna av delskalorna maladaptiva, verbala och icke-verbala 
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kommunikationsstrategier. Inte heller för HHIE kunde statistiskt signifikanta skillnader 
uppmätas, varken för totalpoäng eller de olika delskalorna. Samtliga resultat för både CSS 
och HHIE visade på en liten effektstorlek, se tabell 3. 

 
Tabell 3. Resultatredovisning av för- och eftermätning för deltagare med betydande hörselnedsättning (n=26). 

Communication Strategies Scale (CSS) 
 Förmätning 

Medelvärde svarspoäng 
(SD) 

Eftermätning 
Medelvärde svarspoäng 

(SD) 
t Sig. 

(2-tailed) 
Effektstorlek 

(d) 

Total 3,46 (0,41) 3,60 (0,40) -2,43 0,023* 0,35 
Maladaptiva strategier 3,67 (0,68) 3,84 (0,60) -1,90 0,070* 0,27 
Verbala strategier 3,04 (0,92) 3,20 (0,76) -1,23 0,229* 0,19 
Icke-verbala strategier 3,63 (0,86) 3,75 (0,84) -0,98 0,338* 0,14 
      

The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) 

 
Förmätning 

Medelvärde svarspoäng 
(SD) 

Eftermätning 
Medelvärde svarspoäng 

(SD) 
t Sig. 

(2-tailed) 
Effektstorlek 

(d) 

Total 47,77 (22,64) 45,15 (23,30) 1,27 0,217 0,11 
Sociala följder 25,38 (11,52) 23,85 (10,18) 0,79 0,439 0,07 
Emotionella följder 22,38 (12,21) 20,62 (12,16) 1,51 0,145 0,14 

 
 

Förutom analys av medelvärde för den totala poängen för de två 
självskattningsformulären utfördes även analys av två specifika frågor intressanta för syftet. 
Resultatet från dessa presenteras i form av grafer i figur 4 och 5. Varje figur redovisar 
resultatet från för- och eftermätning av respektive fråga. På individnivå kunde större 
förbättringar i resultat utläsas hos vissa individer och hos andra var resultatet oförändrat. På 
gruppnivå, som redovisas i graferna, kunde inte några större förbättringar i resultat utläsas och 
vid statistisk analys kunde inga signifikanta förbättringar uppmätas. 
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Figur 4. Resultatredovisning av fråga 13 på CSS för deltagare inom gruppen med betydande 
hörselnedsättning (n=26). 
 

 
Figur 5. Resultatredovisning av fråga 20 på HHIE för deltagare inom gruppen med betydande 
hörselnedsättning (n=26). 
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 Resultat för deltagare i gruppen med grav hörselnedsättning. Samma 
kontrollmätningar utfördes vid kontroll för outliers som för gruppen med betydande 
hörselnedsättning. Denna kontroll resulterade inte heller i några bortfall, samtliga 13 deltagare 
i gruppen inkluderades i analysen. Tabell 4 visar resultatet av för- och eftermätningarna för 
gruppen med grav hörselnedsättning. Skillnader mellan för-och eftermätningar analyserades 
med Wilcoxon Signed Rank Test. Detta visade inte på några statistiskt signifikanta skillnader 
mellan för- och eftermätningar. Även här visade resultatet på en liten effektstorlek.  
 

Tabell 4. Resultatredovisning av för- och eftermätning för deltagare med grav hörselnedsättning (n=13). 
 

Communication Strategies Scale (CSS) 
 Förmätning 

Medelvärde svarspoäng 
(SD) 

Eftermätning 
Medelvärde svarspoäng 

(SD) 
z Sig. 

(2-tailed) 
Effektstorlek 

(d) 

Total 3,41 (0,57) 3,45 (0,46) -0,89 0,373 0,08 
Maladaptiva strategier 3,68 (0,87) 3,71 (0,74) 0,00 1,000 0,04 
Verbala strategier 2,95 (0,97) 3,03 (0,91) -0,16 0,875 0,09 
Icke-verbala strategier 3,55 (0,71) 3,59 (1,04) -0,91 0,364 0,05 
      

The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) 

 
Förmätning 

Medelvärde svarspoäng 
(SD) 

Eftermätning 
Medelvärde svarspoäng 

(SD) 
z Sig. 

(2-tailed) 
Effektstorlek 

(d) 

Total 48,46 (21,77) 44,31 (20,93) -0,88 0,380 0,19 
Sociala följder 25,85 (10,63) 23,85 (10,18) -1,13 0,261 0,19 
Emotionella följder 22,62 (11,59) 20,46 (11,58) -0,77 0,440 0,19 

 
 
Kvalitativa resultat 

Under detta avsnitt redovisas de kvalitativa resultaten för studien gemensamt för båda 
grupperna om annat inte anges. 

Vid kartläggningsbesöken framkom att en del deltagare upplevde större besvär av sin 
hörselnedsättning än andra. Vid frågan om hur de kände kring sin hörselnedsättning svarade 
exempelvis en av deltagarna att det var “en stor sorg”, och en annan att denne “inte känner sig 
delaktig”. Andra beskrev mer en känsla av att de vant sig vid sina hörselbesvär.  

Vid analys av anteckningar från kartläggningsbesöken fann författarna fyra vanligt 
förekommande teman, nämligen “Undviker eller avstår sociala situationer”, “Sociala 
situationer upplevs som största svårigheten”, “Hörseln upplevs som viktigast i sociala 
situationer” och “Upplever svårigheter att tala i telefon”. Temata uppkom från kommentarer 
som de förutbestämda frågorna under kartläggningsbesöket gav upphov till. Med sociala 
situationer menas situationer där deltagaren aktivt interagerar med andra människor. Tabell 5 
visar de olika förekommande temata och antalet kommentarer som föll under samma tema. En 
och samma deltagares olika kommentarer kan kategoriseras i flera teman, det sammanlagda 
antalet kommentarer reflekterar således inte det totala antalet deltagare. Tabellen visar det 
totala antalet kommentarer från inkluderade deltagare. Gruppen med betydande 
hörselnedsättning förkortas i tabellen som GB och gruppen med grav hörselnedsättning 
förkortas som GG.  
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Tabell 5. Översikt över teman och antalet kommentarer som kategoriserats under varje tema från 
kartläggningsbesöken. 

Tema 

Antal 
kommentarer från 

deltagare 
tillhörande GB 

(n=26) 

Antal 
kommentarer från 

deltagare 
tillhörande GG 

(n=13) 

Totala antalet 
kommentarer 

Undviker eller avstår sociala 
situationer 13 8 21 

Sociala situationer upplevs som största 
svårigheten 20 13 33 

Hörseln upplevs som viktigast i sociala 
situationer 18 8 26 

Upplever svårigheter att tala i telefon 11 3 14 
 

Under uppföljningarna uttrycktes varierande resultat av kartläggningsbesöket. 
Generellt uppskattade deltagarna besöken och tyckte att det var intressant att få lära sig mer 
om sin hörselnedsättning. Ett fåtal deltagare menade att kommunikationen fungerade bättre 
efter kartläggningsbesöket. Exempelvis beskrev en av dessa deltagare att denne “har blivit 
tuffare och nu vågar säga till mer”. Många av deltagarna upplevde ingen skillnad jämfört med 
tidigare och menade att de kände igen det mesta av informationen. Tre deltagare uttryckte att 
de önskade mer information kring tekniska hjälpmedel. Ytterligare en deltagare uttryckte att 
det finns många bra tekniska hjälpmedel men hade önskat få informationen om detta tidigare i 
rehabiliteringen.  

Då denna studie inte är av kvalitativ karaktär inhämtades inte data på ett sätt som 
möjliggjorde transkribering. Underlaget för den kvalitativa analysen baserades på 
anteckningar som förts under kartläggningsbesöken och därmed finns inga direkta citat från 
dessa besök. Däremot delade två deltagare med sig av skriftliga kommentarer i samband med 
eftermätningen, som därav kan citeras direkt. 

 
“För att inte bli allt för besvärlig för sin omgivning får man ibland göra avkall på en 
del saker. Viktiga saker måste man givetvis hänga med på efter bästa förmåga. Den 
sociala delen kan man avstå ifrån för att inte belasta allt för mycket”. 

 
“Tycker det är värst när vi lagt oss och min man säger något. Det hör jag aldrig, då 
jag ej har hörapparat”. 
 

Övriga resultat  
Gruppjämförelser. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde påvisas mellan 

grupperna vid jämförelse av samtliga delskalornas för- och eftermätningar. 
 I tabell 6 presenteras en jämförelse i skillnaden på resultat på för- och 
eftermätningarna för grupperna. Resultaten analyserades med Mixed design ANOVA och 
visade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna på någon av delskalorna. 
Generellt visar resultatet en större förändring vid för- och eftermätning av CSS för gruppen 
med betydande hörselnedsättning och en större förändring vid för- och eftermätning av HHIE 
för gruppen med grav hörselnedsättning, se tabell 6.  
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Tabell 6. Resultatjämförelse mellan gruppen med betydande hörselnedsättning (GB, n=26) och 
gruppen med grav hörselnedsättning (GG, n=13). 

 Communication Strategies Scale (CSS) 
 Skillnad i svarsmedelvärde på för- och eftermätning 

 GB GG Mellan grupperna F Sig. 
Total 0,14 0,04 0,10 0,77 0,386 
Maladaptiva strategier 0,17 0,03 0,14 0,82 0,372 
Verbala strategier 0,16 0,08 0,08 0,12 0,730 
Icke-verbala strategier 0,12 0,04 0,08 0,11 0,744 

      
 The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE) 

 Skillnad i medelvärde på för- och eftermätning 
 GB GG Mellan grupperna F Sig. 
Total -2,62 -4,15 1,53 0,14 0,707 
Sociala följder -0,84 -2,00 1,16 0,34 0,561 
Emotionella följder -1,76 -2,16 0,40 0,02 0,878 

 
En korrelationsanalys mellan de olika delskalorna av CSS och HHIE utfördes för 

respektive grupp. För gruppen med betydande hörselnedsättning användes Pearsons 
korrelationskoefficient (r) och för gruppen med grav hörselnedsättning användes Spearman 
rho (rs). Resultatet visade en genomgående hög negativ korrelation av statistisk signifikans 
mellan de maladaptiva kommunikationsstrategierna på CSS och samtliga delskalor på HHIE 
för båda grupperna, se tabell 7 och 8. Korrelationen var generellt något högre för gruppen 
med grav hörselnedsättning. 

 
Tabell 7. Korrelation mellan CSS Maladaptiva kommunikationsstrategier och HHIE för 
gruppen med betydande hörselnedsättning (n=26). 
  

 HHIE1 Tot HHIE1 S HHIE1 E HHIE2 Tot HHIE2 S HHIE2 E 

CSS1 Mal r 
p 

-0,71 
0,000 

-0,75 
0,000 

-0,61 
0,001 

-0,72 
0,000 

-0,72 
0,000 

-0,65 
0,000 

CSS2 Mal r 
p 

-0,69 
0,000 

-0,71 
0,000 

-0,61 
0,001 

-0,76 
0,000 

-0,74 
0,000 

-0,71 
0,000 

 
 

Tabell 8. Korrelation mellan CSS Maladaptiva kommunikationsstrategier och HHIE för 
gruppen med grav hörselnedsättning (n=13). 
  

 HHIE1 Tot HHIE1 S HHIE1 E HHIE2 Tot HHIE2 S HHIE2 E 

CSS1 Mal rs 
p 

-0,86 
0,000 

-0,86 
0,000 

-0,84 
0,000 

-0,91 
0,000 

-0,89 
0,000 

-0,82 
0,000 

CSS2 Mal rs 
p 

-0,63 
0,022 

-0,62 
0,024 

-0,65 
0,016 

-0,84 
0,000 

-0,888 
0,000 

-0,82 
0,001 

 
 

Vid uppföljningarna tillfrågades samtliga deltagare om de hade arbetat med 
hemuppgiften. För att höra till gruppen som utfört hemuppgift krävdes det att deltagaren 
åtminstone läst och reflekterat över kommunikationsstrategierna. Av samtliga deltagare med 
betydande hörselnedsättning uppgav 16 av dem (62 %) att de på något vis utfört sin 
hemuppgift medan 10 deltagare (38 %) av olika anledningar inte utfört hemuppgiften. För 
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gruppen med grav hörselnedsättning visar resultatet en jämnare fördelning mellan de som 
utfört hemuppgiften och de som inte gjort det där 6 deltagare (46 %) uppgav att de utfört sin 
hemuppgift och 7 deltagare (54 %) uppgav att de inte utfört den. Vanligt förekommande 
anledningar till att deltagarna inte utfört hemuppgiften var tidsbrist och motivationsbrist.  

En standardfråga ställdes kring vilken form av rehabiliteringsbesök deltagarna hade 
föredragit, om de fått välja, för att lära sig mer om sin hörselnedsättning. Resultatet redovisas 
i figur 8 och inkluderar svaren från de uppföljningar som genomfördes med deltagare i 
grupperna med betydande och grav hörselnedsättning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Deltagarnas preferens för form av rehabiliteringsbesök. 
 
 

Diskussion och slutsatser  
Metoddiskussion 

Studien utformades som en experimentell interventionsstudie av kvantitativ karaktär 
med kvalitativa inslag. Syftet var att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök för 
patientgruppen med betydande hörselnedsättning. Deltagare rekryterades genom brevutskick 
och erbjöds ett kartläggningsbesök med efterföljande telefonuppföljning. Före och efter 
kartläggningsbesöket fick de besvara två självskattningsformulär för att kunna mäta 
eventuella effekter av interventionen. 
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Enligt Byiers et al. (2012) är experimentella interventionsstudier effektiva vid mindre 
interventionsundersökningar med syfte att skapa underlag i verkliga förhållanden för att sedan 
vidare undersökas i större skalor. Detta uppfattade författarna som passande för denna studie 
då tidsramen som till stor del begränsade antalet deltagare innebar att exempelvis en 
randomisering inte var praktiskt genomförbar.  

Den kvalitativa analysen syftar till att presentera en helhetsbild av deltagarna och 
deras upplevda hörselrelaterade besvär, för att därigenom få en djupare förståelse för dem. Då 
studien inte är av kvalitativ karaktär utformade författarna en förenklad metod utifrån 
metoden för kvalitativ innehållsanalys. Det är vanligt att kvalitativa metoder analyserar data 
utifrån teman (Bryman, 2011), och därför valdes det som metod i denna studie. 

Inkluderade deltagare begränsades till vuxna mellan 20–80 år. Inom hörselvården i 
Region Östergötland räknas man som vuxen från 20 års ålder, därav den lägre åldersgränsen. 
Den övre åldersgränsen vid 80 år grundar sig i att försöka minska risken för kognitiva besvär. 
Detta betyder dock inte att individer över 80 år inte skulle kunna dra nytta av 
kartläggningsbesöket. Deltagare vars hörselnedsättning vid hörselkontrollen under 
kartläggningsbesöket överskred TMV4 70 dB på bästa örat alternativt fick ett 
taluppfattningsresultat lägre än 50 % på sämsta örat exkluderades från den primära analysen. 
Detta eftersom det innebär att individen faller inom ramen för grav hörselnedsättning, vilket 
inte var gruppen som syftades undersökas i denna studie. Dock var det fler än förväntat som 
visade sig tillhöra gruppen med grav hörselnedsättning. Författarna såg därför en möjlighet att 
jämföra dessa med gruppen med betydande hörselnedsättning, vilket de fann av intresse för 
djupare analys. 

Uppföljningstillfället erbjöds deltagarna i syfte att följa upp hur det gått för dem efter 
besöket och även ge dem möjlighet att ställa eventuella frågor. Utifrån samtliga 45 besök 
genomfördes 43 uppföljningar då författarna trots upprepade försök inte lyckades få 
telefonkontakt med två deltagare. Då det inte kunde säkerställas att de avbrutit sitt deltagande 
i studien inkluderades de i utskicket med självskattningsformulär för eftermätningen som de 
också besvarade. Författarna fick överlag lägga mycket tid på att kontakta deltagare för 
telefonuppföljning trots att samtliga deltagare hade fått information om uppföljningen. I 
efterhand inser författarna att det hade varit fördelaktigt att boka in en tid för 
telefonuppföljning vid besöket tillsammans med deltagarna då det var så pass tidskrävande. 

De självskattningsformulär som används i studien valdes då de har använts i andra 
studier för liknande utvärderingar, är validerade och har visat hög reliabilitet (Ventry & 
Weinstein, 1982; Demorest & Erdman, 1987; Hallberg et al. 1992; Öberg et al. 2007). CSS 
mäter användandet av olika kommunikationsstrategier och HHIE mäter den upplevda 
hörselrelaterade livskvaliteten, vilket stämmer väl överens med det studien syftar undersöka. 

En av studiens största begränsningar var tidsramen. En interventionsstudie som denna 
hade dragit nytta av mer tid för att undersöka effekten av kartläggningsbesöket mer 
långsiktigt. Malinoff och Weinstein (1989) har som tidigare nämnt visat att en eftermätning 
som ligger för tätt inpå interventionen i tid kan visa en större förbättring i jämförelse med 
senare mätningar då den självupplevda hörselrelaterade livskvaliteten stabiliserats. Även 
Öberg et al. (2014a) och Öberg et al. (2014b) har visat på ett förlopp där resultaten från andra 
eftermätningen av HHIE visar på något högre poäng än vid första eftermätningen. Dock är 
resultaten fortfarande lägre i jämförelse med förmätningen.  

Ytterligare en begränsning är studiens låga antal deltagare. Detta gäller framförallt i 
gruppen med grav hörselnedsättning då en undersökning av denna grupp inte var en del av 
studiens ursprungliga syfte. Författarna bjöd dock in samtliga individer ur 
audiogramdatabasen som uppfyllde alla inklusionskriterier och som tillhörde 
upptagningsområdet för hörselvården i Linköping. För att utöka antalet deltagare hade 
inbjudan kunnat skickas till personer utanför detta upptagningsområde och även till personer 
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med något bättre tonmedelvärde än specificerat i inklusionskriterierna. Risken med en sådan 
lösning är att deltagarnas hörsel inte försämrats till den grad som passar inklusionskriterierna 
och att det spenderats mycket tid på deltagare som ändå inte hade kunnat inkluderas. På grund 
av tidsbegränsningen är det svårt att tro att det hade kunnat genomföras fler besök. 
 
Resultatdiskussion 

Studien syftar till att undersöka effekten av ett kartläggningsbesök relaterat till den 
vardagliga kommunikationen samt hörselrelaterad livskvalitet. Studiens resultat visar på ett 
statistiskt signifikant ökat användande av kommunikationsstrategier mellan för- och 
eftermätning, men däremot ingen statistiskt signifikant förändring av hörselrelaterad 
livskvalitet. Mätningar av effektstorlek visade på liten effekt för samtliga delskalor och det 
summerade resultaten på självskattningsformulären. 

 
Resultat av CSS. För- och eftermätning av självskattningsformuläret CSS visar på en 

statistiskt signifikant förbättring för det sammanlagda resultatet av de olika delskalorna. Detta 
innebär att det finns ett signifikant mer aktivt användande av kommunikationsstrategier hos 
deltagarna vid eftermätningen fyra veckor efter kartläggningsbesöket. CSS har tidigare 
använts i svenska studier för att undersöka eventuell förändring av användandet av 
kommunikationsstrategier hos deltagare som genomfört Aktiv kommunikationskurs (Öberg et 
al., 2014a; Öberg et al., 2014b). Dessa studier löper över en längre tidsperiod än den aktuella 
studien, och en eftermätning utfördes både tre veckor och sex månader efter avslutad 
intervention. Av dessa resultat är det de som uppmätts tre veckor efter avslutad intervention 
som används för jämförelser med denna studies resultat. Det är viktigt att ha i åtanke att det 
inte är samma intervention som har utförts. Deltagarna har fått ta del av samma 
kommunikationsstrategier som deltagarna i Aktiv kommunikationskurs. Denna studies 
resultat stämmer överens med den förbättring Öberg et al. (2014a) fann vid för- och 
eftermätning av CSS där deltagarna hade en jämförbar medelålder med den aktuella studiens 
deltagare. Öberg et al. (2014b) fann däremot inga signifikanta skillnader vid för- och 
eftermätning där deltagarnas medelålder var betydligt högre, men deltagarna upplevde själva 
en förbättring i användandet av kommunikationsstrategier. Dessa studier visar på något lägre 
poäng vid den andra eftermätningen, sex månader efter interventionstillfället, i jämförelse 
med den första eftermätningen. Detta kan innebära att resultatet för den aktuella studien är 
något som vid en senare mätning skulle kunna visa ett lägre användande av 
kommunikationsstrategier jämfört med det nuvarande resultatet. De båda studierna av Öberg 
et al. (2014a; 2014b) har visat att även om resultatet av den senare eftermätningen ofta visar 
på lägre poäng är användandet av kommunikationsstrategier fortfarande högre i jämförelse 
med före interventionen.  

Trots att resultatet visar på en statistisk signifikant förbättring i användande av 
kommunikationsstrategier, visar undersökningen av effektstorlek på små mått för samtliga 
tester. Detta innebär en viss osäkerhet i interventionen, dock har som tidigare nämnt, andra 
studier visat på liknande resultat vilket styrker denna studies resultat. Dessutom motsvarar 
effektstorleken resultatets styrka på gruppnivå och reflekterar inte interventionens effekt på 
individnivå. 
 

Resultat av HHIE. Vid undersökning av resultat från studier som har studerat 
hörselrelaterad livskvalitet kan man se ett samband mellan det och grad av hörselnedsättning, 
där sämre hörsel korrelerar med en sämre hörselrelaterad livskvalitet (Ventry och Weinstein, 
1982; Öberg et al., 2007).  
 Ventry och Weinstein (1982) uppmätte resultat av HHIE för att undersöka graden av 
upplevd hörselrelaterad livskvalitet relaterat till olika grader av hörselnedsättning. De visade 
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på en medelvärdespoäng för personer med måttlig till svår hörselnedsättning (56–70 dB HL) 
på 55,6 poäng före intervention. Resultatet av denna studie visade på en medelvärdespoäng på 
47,76 poäng före intervention, alltså enligt förväntan högre än hos individer med lägre grad av 
hörselnedsättning men något lägre än hos individer med jämförbar grad av hörselnedsättning. 
Deltagarna i denna studie har dock sedan länge haft hörapparater och redan genomgått en 
hörapparatintervention, något som inte går att utläsa att deltagare i studien av Ventry och 
Weinstein (1982) hade. Trots detta har deltagarna i denna studie fortfarande en relativt låg 
grad av hörselrelaterad livskvalitet då medelvärdespoängen skiljer sig kraftigt från gränsen för 
inget självupplevt handikapp som enligt Ventry och Weinstein (1982) går vid 18 poäng. Detta 
kan tyda på att de är i behov av ytterligare stöd utöver hörapparater.  
 Hörapparater är den vanligaste typen av intervention för personer med 
hörselnedsättning och dess effekt är väldokumenterad (Hickson et al., 2007). Studier har visat 
att hörselrehabilitering med hörapparat leder till en signifikant förbättrad hörselrelaterad 
livskvalitet (Öberg et al. 2008; Öberg et al. 2009) med förbättringar på mellan 12 och 30 
poäng på HHIE. Vid eftermätning ett år senare visade resultaten på en tillbakagång av den 
hörselrelaterade livskvaliteten, dock inte till samma värde som före hörapparatutprovningen. I 
denna studie har det på gruppnivå uppmätts en blygsam förbättring med 2 poäng för 
medelvärdet på HHIE. Öberg et al. (2014a) undersökte hörselrelaterad livskvalitet med hjälp 
av HHIE vid utvärdering av Aktiv kommunikationskurs. Deras resultat visar också på en 
blygsam förbättring på knappt 2 poäng på gruppnivå vid eftermätningen tre veckor efter 
avslutad kurs. Det går dock inte att förvänta sig samma förändring av hörselrelaterad 
livskvalitet från ett kartläggningsbesök eller kommunikationskurs jämfört en 
hörapparatutprovning som är en större intervention med en betydligt större effekt. Däremot 
visade Öberg et al. (2014a) vid eftermätningen sex månader efter avslutad intervention på 
ytterligare något förbättrade resultat. Detta hade varit intressant att jämföra om den aktuella 
studien haft möjlighet att göra en eftermätning i jämförbara tidsramar. 
 

Generell diskussion. Under kartläggningsbesöken framkom det att deltagarnas 
upplevelse av sin hörselnedsättning skiljer sig påtagligt trots att samtliga deltagare tillhör ett 
relativt snävt område vad gäller grad av hörselnedsättning (TMV4 60–69 dB HL). En del 
tycks uppleva att de klarar sig relativt bra med hörapparater och att de har vant sig vid sina 
hörselbesvär medan andra trots stor erfarenhet av hörapparater fortfarande upplever mycket 
stora besvär. Detta stödjs även av resultatet på både för- och eftermätningarna av HHIE som 
visar på en hög standardavvikelse, vilket är förväntat utifrån resultaten från Ventry och 
Weinsteins (1982) studie. En tanke är att exempelvis civilstånd, boendesituation, 
fritidsåtaganden och yrkesverksamhet skulle vara faktorer som påverkar kraven på hörseln 
och att det i sin tur skulle påverka den hörselrelaterade livskvaliteten. Dessa faktorer 
undersöktes i studien och deltagarna uppvisade till största del liknande förutsättningar utifrån 
dem, vilket skulle tyda på att den stora variationen i upplevelsen av den hörselrelaterade 
livskvaliteten är mångfacetterad och väldigt komplex. 
 En stor variation i upplevelsen kring sin hörselnedsättning innebär också att behovet, 
viljan och motivationen att lära sig mer kring den varierar. Behovet för vidare 
rehabiliteringsmöjligheter är ytterligare en aspekt med stor variation. För vissa individer 
räcker det med hörapparatutprovning samtidigt som andra kan behöva mer stöd i att lära sig 
mer. De stora variationerna i deltagarnas resultat från kartläggningsbesöket tyder på att det är 
en intervention som inte passar alla. Därför menar författarna att det är viktigt att erbjuda ett 
brett spektrum av rehabiliteringsalternativ för att med större säkerhet kunna tillgodose alla 
patienters behov. Problematiken med detta är att det är svårt att veta vilka individer som är i 
behov av vidare rehabiliteringsbesök då det inte kan utläsas genom graden av 
hörselnedsättning.  
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Många av deltagarna framhäver vikten av hörseln i sociala kontakter, vilket är en 
aspekt som överensstämmer med studien av Farquhar (1995) som visar att sociala kontakter 
är av stor vikt för livskvalitet hos äldre. Under kartläggningsbesöken betonar deltagarna att 
det är i de sociala interaktionerna som det är svårast att höra och det framkom också att 
många av deltagarna undviker eller faktiskt avstår från sociala situationer på grund av sin 
hörsel. Detta styrks av resultatet på fråga 13 på CSS där majoriteten av deltagarna i 
förmätningen uppger att de ganska ofta eller nästan alltid undviker situationer de tror att de 
kommer få svårt att höra. På frågan om deltagaren känner att någon svårighet med hörseln 
begränsar eller förhindrar hans eller hennes personliga eller sociala liv svarar majoriteten 
antingen “ja” eller “ibland”. Resultatet visar på att många av deltagarna hämmas av sin 
hörselnedsättning trots hörapparatanvändning. Detta visar återigen vikten av att ha en 
fördjupad hörselrehabilitering som erbjuder olika typer av rehabiliteringsalternativ för att 
bättre tillgodose en så bred patientgrupp som möjligt. 
 Vid uppföljningarna undersöktes även vilket alternativ som föredras av deltagarna för 
att ta del av, alternativt lära sig mer om sin hörselnedsättning. Detta resultat presenteras för 
det totala antalet deltagare då det inte påverkar studiens resultat i övrigt. Av samtliga 39 
deltagare svarar 26 att de föredrar ett enskilt besök. Att den stora majoriteten svarar att de 
föredrar ett enskilt besök vid hörselvården skulle kunna relatera till graden av 
hörselnedsättning och att de i stor grad undviker sociala situationer. Det finns också en bias i 
att alla deltagare författarna träffade på kartläggningsbesöken faktiskt tackat ja till ett 
individuellt besök. Individer som föredrar andra alternativ kanske inte frivilligt kommer på ett 
kartläggningsbesök och istället avböjer. Saunders och Forsline (2012) visar i sin studie att 
upplägget på ett rehabiliteringsbesök spelar mindre roll för utfallet. Detta tillsammans med 
vetskapen om att majoriteten föredrar enskilda besök tyder på att enskilda besök där fokus 
flyttas från hörapparater till de individuella upplevelserna kring den egna hörselnedsättningen 
kan vara en tillgång i den fördjupade hörselrehabiliteringen. Det styrks även av Hallberg et al. 
(2008) som menar att uppfattning kring vad god livskvalitet är och hur denna ska uppnås är 
individuellt. De individuella upplevelserna kring sin hörselnedsättning kan alltså variera och 
därmed även behov av rehabiliteringsåtgärder. I vissa fall kan det stöd som en individ är i 
behov av finnas utanför audionomprofessionen. En hörselvård med ytterligare professioner 
för att stötta upp, hålla i stödsamtal eller grupprehabilitering är därmed viktigt för att kunna 
stötta dessa individer.  

 
Resultatjämförelse av patientgrupperna. I denna studie kan inga statistiskt 

signifikanta skillnader utläsas på självskattningsformulären vid jämförelse mellan de båda 
grupperna med olika grader av hörselnedsättning. Detta tyder på att de båda grupperna fick 
lika stor nytta av besöket. Författarna upplever att många deltagare från gruppen med grav 
hörselnedsättning visat större uppgivenhet kring sin hörsel under kartläggningsbesöken. 
Däremot kan ingen skillnad i hörselrelaterad livskvalitet påvisas mellan grupperna trots att 
Ventry och Weinstein (1982) visat att större hörselnedsättning korrelerar med lägre 
hörselrelaterad livskvalitet. Detta är något som inte heller kan styrkas i resultatjämförelse av 
hörselrelaterad livskvalitet mellan grupperna. Resultatet tyder således på att det var rätt beslut 
av Region Östergötland att sänka gränsen för att tillhöra den fördjupade rehabiliteringen så att 
också gruppen med betydande hörselnedsättning kan ta del av den. Det väcker också en tanke 
kring var gränsdragningen för grav hörselnedsättning bör gå. I många regioner och landsting i 
Sverige används idag, som tidigare nämnt, H.E.A.R.s (1996) gränsdragning vid 70 dB HL. 
Enligt denna studies resultat upplever gruppen med betydande hörselnedsättning (60–69 dB 
HL) och gruppen med grav hörselnedsättning (≥ 70 dB HL) lika stora kommunikativa 
svårigheter och lika grad av hörselrelaterad livskvalitet. Detta skulle kunna tyda på att 
gränsdragningen för grav hörselnedsättning enligt WHO (2016) vid 61 dB HL är mer 
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rättvisande. Detta behöver självklart studeras närmare och framför allt i större omfattning för 
att kunna dra säkrare slutsatser.  

Vid undersökning av huruvida deltagarna med betydande hörselnedsättning utfört sin 
hemuppgift eller inte visar det sig att majoriteten, 16 deltagare, på något vis arbetat med 
hemuppgiften. Detta innebär att de åtminstone hade läst och reflekterat över 
kommunikationsstrategierna de fick med sig hem. Vissa hade även tagit till sig informationen 
och testat nya kommunikationsstrategier. Vid jämförelse av deltagarna inom gruppen med 
betydande hörselnedsättning och deltagarna inom gruppen med grav hörselnedsättning visade 
resultatet att den sistnämnda gruppen i mindre grad arbetat med hemuppgiften. En tanke är att 
det kan bero på att deltagare med grav hörselnedsättning i större utsträckning redan använder 
kommunikationsstrategier innan besöket och därmed inte såg ett behov av att lära sig fler. 
Däremot kan detta inte styrkas i resultatjämförelse mellan grupperna då det visar att båda 
grupper använder kommunikationsstrategier i samma utsträckning. Något som är viktigt att ha 
i åtanke är att författarna inte kan säkerställa att deltagarna arbetat med sin hemuppgift, utan 
utgår från deltagarnas egna uppgifter under uppföljningen. Syftet med hemuppgiften var 
framförallt för att uppmuntra deltagarna att öka användandet av kommunikationsstrategierna. 
Det är möjligt att hemuppgiften gav vissa deltagare mer motivation, men om hemuppgiften 
bidrog till resultatet är osäkert då endast ungefär hälften utförde uppgiften. 

 
Korrelation mellan självskattningsformulären HHIE och CSS. Öberg, Lunner och 

Andersson (2007) fann ett samband mellan hörselrelaterad livskvalitet och användande av 
maladaptiva kommunikationsstrategier. Författarna kunde i den aktuella studien se ett mer 
aktivt användande av maladaptiva kommunikationsstrategier jämfört med andra studier som 
studerat grupper med bättre hörsel (Öberg et al. 2014a; Öberg et al. 2014b). Detta gjorde att 
det fanns intresse att undersöka korrelationen mellan användandet av maladaptiva 
kommunikationsstrategier och hörselrelaterad livskvalitet för de aktuella grupperna med 
sämre hörsel. 
 Vid jämförelse av poäng för samtliga delskalor finner författarna statistiskt 
signifikanta negativa korrelationer mellan resultaten för de maladaptiva strategierna och 
samtliga delskalor för HHIE. Detta innebär att individer med sämre hörselrelaterad 
livskvalitet i större utsträckning använder sig av maladaptiva kommunikationsstrategier. 
Maladaptiva strategier är som tidigare nämnt, till skillnad från verbala och icke-verbala, 
kontraproduktiva strategier som snarare har en negativ inverkan på kommunikationen. 
Resultatet visar dessutom på en något starkare korrelation för gruppen med grav 
hörselnedsättning. Öberg et al. (2007) fann liknande korrelationer mellan just maladaptiva 
strategier och hörselrelaterad livskvalitet. Korrelationen i deras studie var något lägre än i den 
aktuella, vilket kan bero på att deltagare i deras studie hade ett lägre TMV4 och en bättre 
självupplevd hörselrelaterad livskvalitet i förhållande till deltagarna i denna studie. Resultatet 
från denna studie tillsammans med resultatet från Öberg et al. (2007) tyder på att större grad 
av hörselnedsättning ger en starkare korrelation mellan de maladaptiva strategierna och 
HHIE.  
 Majoriteten av deltagarna menade att de redan innan kartläggningsbesöket använde 
sig av kommunikationsstrategier och att informationen som gavs till stor del var en 
upprepning av tidigare. Resultatet visar dock att de är i behov av mer information då de i stor 
utsträckning använder sig av maladaptiva strategier, vilket kan påverka deras vardagliga 
kommunikation på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att personer med sämre hörsel 
informeras om kommunikationsstrategier då den starka korrelationen mellan användandet av 
maladaptiva strategier och hörselrelaterad livskvalitet kan tyda på en förbättrad 
hörselrelaterad livskvalitet på sikt om användningen av verbala och icke-verbala 
kommunikationsstrategier ökar. 
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Slutsats 

Resultaten av denna studie tyder på ett statistiskt signifikant ökat användande av 
kommunikationsstrategier efter ett kartläggningsbesök, däremot går det inte se någon 
statistiskt signifikant skillnad i hörselrelaterad livskvalitet. Det krävs självklart fler studier, 
framför allt i större skala för att kunna påvisa resultat med större säkerhet. 

Resultaten visar på en negativ korrelation mellan användning av maladaptiva 
strategier och hörselrelaterad livskvalitet. Det visar också att individer med betydande eller 
grav hörselnedsättning i stor grad undviker sociala situationer, som visats vara av stor vikt för 
livskvalitet (Farquhar, 1995). Det är därför viktigt att investera i att lära ut verbala och icke-
verbala kommunikationsstrategier för att i längden också förhoppningsvis kunna förbättra 
hörselrelaterad livskvalitet. Fler studier behövs dock för att undersöka sammanhanget mellan 
ett större användande av kommunikationsstrategier och hörselrelaterad livskvalitet. 
 

Tack 
Författarna vill rikta ett stort tack till alla deltagare som möjliggjorde denna studie. Dessutom 
vill vi tacka medarbetarna på hörselvården i Linköping som bidragit med stor kompetens och 
stort stöd. 
 Slutligen och framför allt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Marie Öberg, 
för fantastisk handledning och kommentarer som bidragit till eftertanke och utveckling i 
arbetet. Återigen, tack! 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev till deltagare. 

 

Hej!  
 

Vi är två legitimerade audionomer som arbetar med ett magisterarbete i audiologi. Med detta brev vill 

vi tillfråga dig om du är intresserad av att delta i ett forskningsprojekt med syfte att utvärdera nyttan av 

ett kartläggningsbesök på hörselvården i Linköping.  

 

Varför gör vi det här projektet?  
Syftet med detta projekt är att undersöka nyttan av ett kartläggningsbesök som sker på hörselvården i 

Linköping. Du får detta brev då du tidigare har genomgått en hörapparatutprovning på hörselvården i 

Linköping. Vid utprovningen är det ofta mycket ny information man ska ta del av och när man blivit 

mer van vid sina hörapparater kan nya funderingar och frågor kring hörseln och hörapparater uppstå. 

Med detta brev vill vi tillfråga dig om du är intresserad av att komma på ett kartläggningsbesök på 

hörselvården i Linköping för att lära dig mer om din hörselnedsättning och dina hörhjälpmedel.  

 

Vad innebär ett deltagande för dig?  
Ett deltagande innebär att du blir kallad till ett besök på hörselvården i Linköping. Vid besöket görs en 

hörselkontroll och en kontroll av hörapparaternas funktion. Du kommer att få information om din 

hörselnedsättning samt råd om och strategier för hur kommunikationen kan underlättas. Du har även 

möjlighet att ställa frågor som berör dina hörselsvårigheter. Beräknad besökstid är cirka 1,5 tim. 

Beroende på vilka besvär som kommer upp under besöket finns det olika rehabiliteringsmöjligheter 

vilka kommer att följas upp via ett telefonsamtal eller ett kortare återbesök.  

 

Före besöket blir du ombedd att svara på några frågeformulär som berör dina upplevda hörselbesvär. 

Några veckor efter besöket kommer du att tillfrågas om att besvara samma frågeformulär som du 

besvarade före besöket. Upplevd nytta av rehabiliteringen är individuell och genom att samla in 

frågeformulären från många personer kan vi lära oss mer om effekten av rehabiliteringen och på så sätt 

lära oss vad som bör förändras i framtiden.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Ingen ersättning utgår. 

All data kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer efter rehabiliteringen att behandlas 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. Resultatredovisningen kommer inte att kunna knytas till 

enskilda personer. Ett avbrutet deltagande har ingen påverkan på övrig behandling. Studien har 

godkänts av den Regionala etikprövningsnämnden i Linköping samt Etiska kommittén vid 

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds Universitet.  

 

När du har tagit del av denna information och om du önskar delta i studien ber vi dig att underteckna 

bifogad samtyckesblankett samt besvara de två bifogade frågeformulären och återsända dessa i bifogat 

svarskuvert innan XX/XX 2017. Kartläggningsbesöket kommer att äga rum i februari. En kallelse med 

förslag på besökstid kommer att skickas efter att ditt svar kommit oss tillhanda. Om du har några frågor 

angående projektet är du välkommen att kontakta oss.  

 

Tack! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Amelia Netin Louise Werther  Handledare: 

Leg. Audionom Leg. Audionom  Marie Öberg 

am8886ne-s@student.lu.se louise.werther.727@student.lu.se Med. Dr./Leg. Audionom 

    Hörselvården Universitetssjukhuset 

    010-103 28 57 

    marie.oberg@liu.se 



Bilaga 2. Samtyckesblankett. 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är informerad om att jag när som 

helst kan avbryta mitt deltagande utan att uppge någon anledning och att ett avbrutet 

deltagande inte har någon påverkan på övrig behandling.  
 

De uppgifter som registrerats under studien har sekretesskydd. All konversation 

mellan behandlare och deltagare kommer att arkiveras i enlighet med 

patientjournallagens riktlinjer, vilket innebär att ingen obehörig kan läsa 

informationen. Alla personuppgifter kommer att behandlas i kodad form och inga 

enskilda personers resultat kan spåras i databasen. Ansvarig huvudman för studien 

samt att personuppgifterna hanteras korrekt är Region Östergötland. Ändamålet med 

att samla in personuppgifter är att kunna koppla de individuella resultaten till ditt 

testnummer.  
 

Jag har tagit del av informationen om studien.  

                                                         

 

 

□ Ja, jag samtycker till att delta i studien och vill bli kallad till ett besök på 

hörselkliniken samt har besvarat de bifogade frågeformulären. 
 

 

 

 

 

 

Namnteckning 

 

 

 
 

 

Namnförtydligande 

 

 

 
 

 

Telefonnummer 

 

 

 
 

 

 

 



Bilaga 3. Communication Strategies Scale (CSS).

Nedanstående 25 påståenden beskriver olika sätt att bete sig vid samtal med andra människor. Tänk efter hur det brukar vara för Dig och 

markera det svarsalternativ som bäst stämmer in på hur Du reagerar eller hur ofta en situation inträffar.

1.Ett sätt som jag använder för 

att få folk att upprepa vad de 

sagt är att låtsas att jag inte hört 

något alls.

Ibland Ungefär 

varannan gång

                      Frågeformulär om kommunikations-strategier               Fp Nr           Datum

3. Under svåra 

lyssningsförhållanden försöker 

jag placera mig så att jag kan 

höra så bra som möjligt.

2. Om folk upprepar vad de sagt 

och jag fortfarande inte förstår, 

ber jag dem säga det ytterligare 

en gång.

4. Jag avbryter andra när det är 

svårt att höra vad de säger.

Ganska ofta  Nästan alltid

 Nästan alltid Nästan aldrig

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

 Nästan alltid

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

Ganska ofta

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta

5. Om jag hör delar av vad 

någon säger, ber jag dem bara 

upprepa det jag inte hörde.  Nästan aldrig Ibland



 Nästan alltid

Ibland

 Nästan alltidUngefär 

varannan gång

Ganska ofta

Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta

10. Om någon verkar irriterad 

över att behöva upprepa, slutar 

jag att fråga och låtsas att jag 

förstår.

11. När jag inte uppfattar vad 

folk säger, så ber jag dem 

upprepa det.

 Nästan aldrig Ibland

 Nästan aldrig Ibland

5. Om jag hör delar av vad 

någon säger, ber jag dem bara 

upprepa det jag inte hörde.

7. Jag brukar vara den som 

dominerar i samtal, så jag inte 

behöver lyssna till andra.  Nästan aldrig Ungefär 

varannan gång

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

6. När jag har svårt att uppfatta 

vad någon säger, tittar jag noga 

på hans eller hennes ansikte.

Ibland Ungefär 

varannan gång

 Nästan aldrig

8. Jag har bett mina närmaste att 

fånga min uppmärksamhet innan 

de tilltalar mig. Ganska ofta

 Nästan alltid

Ganska ofta  Nästan alltid

Ganska ofta

 Nästan alltid

9. Om jag sitter så att jag inte 

kan höra, flyttar jag mig till en 

bättre plats.  Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid



Ganska ofta  Nästan alltid

14. När jag har svårt att förstå 

vad familj eller vänner säger, 

påminner jag dem om att jag har 

nedsatt hörsel.

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

 Nästan alltid

13. Jag brukar undvika 

situationer där jag tror att jag 

kommer att få svårt att höra.  Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

12. På fester eller andra 

tillställningar försöker jag hålla 

mig till väl upplysta platser så att 

jag kan se människors ansikten.

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta

Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

16. Jag undviker att samtala 

med andra på grund av min 

dåliga hörsel.  Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

15. När jag måste lyssna i en 

grupp, försöker jag sitta där jag 

kan höra bäst.  Nästan aldrig

17. Jag har bett vänner och 

arbetskamrater att fånga min 

uppmärksamhet innan de tilltalar 

mig.

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid



18. När det finns ljud i 

bakgrunden, placerar jag mig så 

att det stör mig så litet som 

möjligt.

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

Ganska ofta  Nästan alltid

Ganska ofta  Nästan alltid

19. När jag inte förstår vad 

någon har sagt, låtsas jag att jag 

har förstått.  Nästan aldrig

20. När jag inte uppfattar vad 

folk säger, förklarar jag att jag 

har nedsatt hörsel.  Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ibland Ungefär 

varannan gång

22. Jag undviker att tala med 

okända människor på grund av 

min dåliga hörsel.  Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

21. När jag har svårt att följa 

med i ett samtal, lyssnar jag 

noga och försöker uppfatta det 

viktigaste.

 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

Ganska ofta  Nästan alltid

Ganska ofta  Nästan alltid

23. När jag tycker att någon talar 

för tyst, ber jag honom eller 

henne att tala högre.  Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång



Demorest, M. E. & Erdman, S. A. (1987) Development of the Communication Profile for the Hearing Impaired, J Speech Hear Disord,  52, 129-143.

Svensk översättning; Hallberg, L. R., Eriksson-Mangold, M. & Carlsson, S. G. (1992) Psychometric evaluation of a Swedish version of the scale of the 

communication strategies scale of the communication profile for the hearing impaired, J Speech Hear Res, 35, 666-674.

Ganska ofta  Nästan alltid

24. Om det är möjligt försöker 

jag se ansiktet på den som talar.
 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång

Ganska ofta  Nästan alltid

25. När jag inte hör vad folk 

säger, så låtsas jag inte om dem. 
 Nästan aldrig Ibland Ungefär 

varannan gång



Bilaga 4. The Hearing Handicap Inventory for the Elderly (HHIE). 

 

 



 



Bilaga 5. 8 goda råd. 



Bilaga 6. Utdrag från Aktiv kommunikationskurs: kommunikationsstrategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


