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Sammanfattning 
Syfte. Att undersöka om hörapparaten har en positiv inverkan på balanskontrollen hos 

vuxna över 40 år med sensorineural hörselnedsättning. Även den subjektiva upplevelsen av hörsel 
och balans granskades. 

Metod. 15 deltagare över 40 år med sensorineural hörselnedsättning inkluderades i studien. 
Posturografi, vHIT samt audiogram utfördes. Posturografin testades i olika villkor som bestod av 
med/utan vibration, med/utan hörapparater samt öppna/stängda ögon. Samtliga villkor utfördes i ett 
aktivt lyssnarvillkor som bestod av en ljudfil med en kvinnlig röst som spelades upp på 65 dB(A) 
där deltagaren instruerades att upprepa specifika ord. Den subjektiva upplevelsen av hörsel och 
balans granskades med hjälp av tre enkäter: IOI-HA, SSQ samt en egenutformad enkät. 

Resultat. Det fanns inga signifikanta resultat som stöttade att hörapparaten skulle ha en 
inverkan på balanskontrollen. Däremot sågs en stor effekt i vissa villkor under posturografin med 
hörapparater på jämfört med utan. Sex deltagare fick patologiskt resultat på vHIT. Enkäterna 
indikerade att deltagarna upplevde en relativt god hörapparatnytta. Sex av deltagarna upplevde 
balansbesvär och tre av deltagarna upplevde oro för att ramla. Deltagarna hade i snitt en måttlig 
hörselnedsättning. 

Slutsats. Fynd tyder på att hörapparaten har en positiv inverkan på balanskontrollen för 
personer över 40 år med sensorineural hörselnedsättning då en positiv effekstorlek syntes, dock inte 
signifikant. 

 
Sökord. Balans, hörsel, posturografi, hörselledtrådar, sensorineural hörselnedsättning. 

 
Abstract 

Purpose. To examine if there is a connection between the use of hearing aids and improved 
balance control in adults above 40 years with sensorineural hearing loss. 

Methods. 15 participants at the age of 40 or above with sensorineural hearing loss were 
included and tested with vHIT, posturography and audiogram. Posturography were tested in 
different conditions including vibration, hearing aids and open/closed eyes. All conditions were 
tested with an active listening condition consisting of a female speaker voice at 65 dB(A) where the 
participant was instructed to repeat specific words. Three questionnaires were used in order to 
examine the subjective experience of hearing and balance. 

Results. There were no significant results supporting the hearing aids impact in balance 
control. However, a positive effect could be seen when participants performed posturography with 
hearing aids compared to without hearing aids. Six participants had a pathological outcome in 
vHIT. The questionnaires revealed that the participants experienced benefits with hearing aids in 
their everyday life. Some participants also experienced issues with balance and worryied about 
falling. The participants had a moderate hearing loss in average. 

Conclusion. Findings indicate that the hearing aid has a positive impact, a positive effect 
size, on balance control in individuals with sensorineural hearing loss at the age of 40 or above, 
however not significant. 

 
Keywords. Balance, hearing, posturography, auditory cues, sensorineural hearing loss. 
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Inledning 
Ett stort välkänt folkhälsoproblem är fallolyckor hos äldre (Viljanen et al., 2009b; Zuniga et 

al., 2012; de Mettelinge et al., 2013; Jönsson, 2016). Centrala delar som påverkar balanssinnet är 
bland annat synen, muskelsystemet och hörseln (de Mettelinge et al., 2013; Jönsson, 2016). Hörseln 
ger oss ledtrådar om den akustiska omgivningen (Viljanen et al., 2009b; Rumalla, Karim & Hullar, 
2015; Jönsson, 2016) och vid en hörselnedsättning minskar dessa ledtrådar. Minskade 
hörselledtrådar skulle kunna ge upphov till osäkerhet och nedsatt rörelsefunktion vilket kan leda till 
fallolyckor (Viljanen et al., 2009a). Fallolyckor leder ofta till fler besök på akutmottagningar och 
allt fler blir inlagda på sjukhus än vid andra olyckor; antalet äldre som blev inlagda för fallolyckor 
2012 var drygt 48 000 (Jönsson, 2016). Vår studie kommer att undersöka kopplingen mellan hörsel 
och balans och bygger vidare på Molina van der Schaaf och Perssons studie “Hörapparatens 
inverkan på balanskontroll och upplevelse av balans hos personer med sensorineural 
hörselnedsättning” (2017). 

 
Bakgrund 

Hörselnedsättning  
En hörselnedsättning kan uppstå i olika delar längs ljudets väg upp till primära hörselbarken 

(Gelfand, 2009). Det finns olika typer av hörselnedsättningar; konduktiv och sensorineural 
hörselnedsättning. Konduktiva hörselnedsättningar är lokaliserade i mellanörat (Gelfand, 2009; 
Pickles, 2013). Hörselnedsättningen kan exempelvis bero på otoskleros, hörselbensavbrott, 
trumhinnepatologi eller kolesteatom (Gelfand, 2009). Sensorineural hörselnedsättning kan vara 
belägen i cochlean eller i hörselnerven och uppåt i systemet (Gelfand, 2009; Pickles, 2013). 
Orsaken till sensorineural hörselnedsättning kan exempelvis vara ärftlighet, bullerskador, Ménières 
sjukdom, ototoxisk påverkan, trauma, plötslig dövhet eller presbyacusis (Gelfand, 2009).  

Presbyacusis, även kallad åldershörselnedsättning, är en hörselnedsättning som är belägen i 
framförallt högfrekvensen i cochleans bas. Främsta orsaken till nedsättningen är att hårcellerna i 
cochlean dör (Arlinger, 2003; Gelfand, 2009; Friis-Liby & Groth, 2010; Pickles, 2013). Negahban, 
Cheshmeh ali och Nassadj (2017) nämner att 90 % av den äldre befolkningen över 80 år uppskattas 
ha en sensorineural hörselnedsättning. Arlinger (2003) menar att en individ som drabbats av 
hörselnedsättning behöver koncentrera sig mycket mer när det gäller att ta in akustisk information 
än vad normalhörande behöver.  

Hörselnedsättningens konsekvenser. För den hörselskadade populationen och framförallt 
den äldre, kan en hörselnedsättning bli sårbar för det sociala livet då det begränsar 
kommunikationen, inte bara för den hörselskadade själv men även för övriga familjemedlemmar 
(Arlinger, 2003; Verma et al., 2017). Utöver tal och kommunikation använder vi vår hörsel för att 
lokalisera vår omgivning genom att uppmärksamma varifrån ljuden kommer och vad det är för 
slags ljud. Vi lyssnar, tolkar och kommunicerar med hjälp av hörseln (Gatehouse & Noble, 2004). 
Vid en hörselnedsättning försämras vår förmåga att lokalisera omgivningsljud, kommunicera, 
lyssna på musik etc. Bullriga miljöer är särskilt svåra situationer för en hörselskadad att vistas i 
(Arlinger, 2003; Gatehouse & Noble, 2004; Verma et al., 2017). Arlinger (2003) nämner att flertalet 
studier har visat på att obehandlad hörselnedsättning kan leda till minskad livskvalitet, ökad 
isolering, reducerat socialt umgänge samt en känsla av att bli exkluderad eller även depression 
(Arlinger, 2003). Av dessa anledningar kan en hörapparat bli kritisk för det fortsatta välmåendet. En 
lyckad hörapparatsanpassning kan minska kommunikationssvårigheterna samt förbättra det 
psykosociala välmåendet (Verma et al., 2017). 

Hörapparatens inverkan. Hörapparaten är individuellt anpassad efter personens 
hörselnedsättning och har i uppgift att förstärka de ljud som är relevanta för att den hörselskadade 
personen ska kunna uppfatta den aktuella situationen. Oftast är det talet som ligger i fokus, men det 
finns också programspecifika inställningar för när personen exempelvis vistas i buller eller vill 
lyssna på musik (Smeds & Leijon, 2000). 

Verma et al. (2017) undersökte med hjälp av en enkät den självupplevda hörapparatnyttan i 
avseende det vardagliga och sociala livet hos den äldre befolkningen. Resultatet visade en 
förbättring för alla deltagare, men framförallt för förstagångsanvändarna.  
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Lokaliseringsförmågan och hörapparaten. Faktorer som interaurala tidsskillnader och 
interaurala nivåskillnader är viktiga för diskriminering av ljud som inkommer från höger/vänster. 
Ljud framifrån/bakifrån diskrimineras genom högfrekventa spektrala ledtrådar som formas i 
ytterörat i olika infallsvinklar. En hörselnedsättning kan därför medföra en försämring i förmågan 
att lokalisera ljud, särskilt om hörselnedsättningen är belägen i högfrekvensen (Smeds & Leijon, 
2000; Keidser, O’Brien, Hain, McLelland & Yeend, 2009). Med hjälp av hörapparaternas 
riktmikrofoner kan den hörselnedsatta få ett ökat intag av ljud framifrån och ett minskat intag av 
störande ljud bakifrån (Smeds & Leijon, 2000). 

Keidser et al. (2009) genomförde en studie där lokaliseringsförmågan jämfördes mellan 
normalhörande och hörselnedsatta, i vilken deltagare med hörselnedsättning uppvisade sämre 
förmåga att lokalisera ljud från alla riktningar. 

 
Innerörat och det vestibulära systemet 

Innerörat. Innerörat består av cochlean och det vestibulära systemet (Gelfand, 2009; Khan 
& Chang, 2013). De intilliggande strukturerna av hörselfunktioner och vestibulära funktioner delar 
bland annat vätska, blodkärl, åttonde kranialnerven samt har liknande hårceller (Viljanen et al., 
2009b; de Souza Melo, Lemos, da Silva Toscano Macky, Raposo & Ferraz, 2015; Negahban et al., 
2017).  
 Vestibulära systemet. Det vestibulära systemet detekterar och initierar responser utifrån 
förändringar i jämviktsläget (Chau, Menant, Hübner, Lord & Migliaccio, 2015). Vestibulära 
systemet är indelat i en perifer och en central del, vars delar är nödvändiga för att upprätthålla 
postural kontroll. Den perifera delen innefattar balansorganet samt vestibularisnerven fram till dess 
inträde i hjärnstammen. Den centrala delen inkluderar vestibulariskärnorna som har förbindelse 
med ryggmärgen samt deras förbindelser med ögonmotorsystemet i hjärnstam, lillhjärna samt 
vestibulära förbindelser med cortex och ryggmärgen. Balansorganet består av fem olika 
sinnesepitel; tre båggångar och två hinnsäckar (Bergenius et al., 2000; Khan & Chang, 2013).  

Båggångarna utgörs av den laterala, den främre vertikala samt den bakre vertikala, vilka är 
orienterade mot varandra i nästan vinkelräta plan. Med hjälp av båggångarnas tre plan kan huvudets 
rotation registreras i tre dimensioner (Bergenius et al., 2000; Friis-Liby & Groth, 2010; Khan & 
Chang, 2013). När huvudet rör på sig gör rotationsaccelerationen att endolymfan förflyttar sig och i 
sin tur sätter hårcellerna i rörelse i motsatt riktning av rotationen (Khan & Chang, 2013). Utriculus 
och sacculus är hinnsäckarna som detekterar acceleration, där utriculus detekterar horisontalplanet 
medan sacculus detekterar vertikalplanet (Bergenius et al., 2000). 
 
Posturala systemet 

Det posturala systemet består av tre system som hjälper oss att upprätthålla balansen; det 
vestibulära systemet, syn-ögonmotorsystemet samt det somatosensoriska systemet (Bergenius et al., 
2000; Kim & Robinson, 2005; Friis-Liby & Groth, 2010; de Mettelinge et al., 2013; de Souza Melo 
et al., 2015; Rumalla et al., 2015; Stevens, Barbour, Gronski & Hullar, 2016; Vitkovic, Le, Lee & 
Clarke, 2016; Negahban et al., 2017). Postural kontroll innebär förmågan att kunna upprätthålla en 
stående position även om det förekommer yttre störningar (de Souza Melo et al., 2015). 
 En postural nedsättning kan yttra sig som ostadighet (Friis-Liby & Groth, 2010; de Souza 
Melo et al., 2015) eller yrsel (Friis-Liby & Groth, 2010; Chau et al., 2015). Yrsel är individens 
upplevelse av en störd balanskontroll. Det kan bero på olika saker; sjukdomstillstånd i en eller flera 
organsystem eller en icke-organisk variant. I de flesta fall är det sjukdomstillstånd i det vestibulära 
systemet som är orsaken, men det finns också fall där psykologiska eller neurologiska orsaker ligger 
bakom (Friis-Liby & Groth, 2010; Chau et al., 2015). Även om yrseln kan upplevas som väldigt 
besvärande för individen beror det sällan på allvarligare tillstånd (Friis-Liby & Groth, 2010). Yrsel 
beskrivs ofta av äldre som en ostadighetskänsla som ökar vid kropps- och huvudrörelser. Vid 75 års 
ålder upplever 50 % av kvinnorna respektive 40 % av männen yrselproblematik. För fallskador hos 
äldre beräknas 40–50 % av dessa skador ha orsakats av att personen trillat, halkat eller ramlat i en 
trappa (Bergenius et al., 2000). 
 Vid det naturliga åldrandet kan en försämring ske av sensoriska, perceptuella och kognitiva 
funktioner. Dessa blir mer sårbara vid hälsorelaterade problem som hjärtsjukdomar eller diabetes 
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(Kim & Robinson, 2005). Försämrad postural kontroll kan vara ett stort problem hos personer med 
diabetes (Kim & Robinson, 2005). Enligt de Mettelinge et al. (2013), kan så många som 50 % med 
diabetes vara drabbade till följ av perifer neuropati. Orsaken benämns som en försämring av de 
somatosensoriska och motoriska responserna.  
 
Hörsel och balans 

Hörsel- och balansnedsättning liksom fallolyckor är vanligt förekommande hos äldre 
(Viljanen et al., 2009b). En del påstår att inte enbart vestibulär, somatosensorisk och visuell 
information är bidragande faktorer som upprätthåller den posturala kontrollen utan att även den 
akustiska informationen har betydelse (Jönsson, 2016; Negahban et al., 2017). Hörseln ger oss 
ledtrådar om den akustiska omgivningen (Viljanen et al., 2009b; Rumalla et al., 2015; Jönsson, 
2016), vilket skulle kunna förhindra att vi stöter på hinder som kan leda till fallolyckor (Viljanen et 
al., 2009b).  

Hela innerörat kan påverkas av åldersprocessen. På grund av detta skulle en hörsel- och 
balansnedsättning kunna korrelera samt vara en bidragande faktor till fallolyckor (Viljanen et al., 
2009b; de Souza Melo et al., 2015; Rumalla et al., 2015; Vitkovic et al., 2016; Negahban et al., 
2017).  

Negahban et al. (2017) undersökte huruvida hörapparaten förbättrar den posturala kontrollen 
hos äldre personer med hörselnedsättning. Det finns enligt Negahban et al. (2017) få studier som 
undersökt området, de nämner endast två andra liknande studier: Rumalla et al. (2015) samt 
Vitkovic et al. (2016). Samtliga studier kom fram till att hörapparaterna förbättrade den posturala 
kontrollen, i mer eller mindre utsträckning, för personer med hörselnedsättning. Rumalla et al. 
(2015) och Negahban et al. (2017) föreslår att hörapparater skulle kunna fungera som en 
behandlingsmetod för att minska risken för fallolyckor för den aktuella populationen, äldre med 
hörselnedsättning.  

Molina van der Schaaf & Persson (2017) fann att hörapparaterna hade en positiv inverkan 
på den posturala kontrollen. Även de föreslår och uppmuntrar till att hörapparater kan användas 
som metod för att minska fallrisken hos vuxna med sensorineural hörselnedsättning. 

Viljanen et al. (2009b) undersökte hörselns roll i fallolyckor och postural kontroll på äldre 
kvinnliga tvillingpar. De valde att undersöka tvillingpar för att se ifall det fanns några genetiska 
orsaker. Hos tvillingpar där ena personen hörde sämre än den andra visade det sig att den sämre 
hörande tvillingen hade större tendens att falla, varav en genetisk orsak kunde uteslutas (Viljanen et 
al., 2009b). 
 
Syn och balans 

Genom visuell information kan en vestibulär skada kompenseras och på så vis undertrycka 
postural obalans. En synnedsättning eller avsaknad av syn i sig innebär inte nödvändigtvis att den 
posturala kontrollen skulle vara påverkad så länge det finns andra tillförlitliga system tillgängliga 
för att upprätthålla balansen (Fransson, 2005). Däremot har synen ändå har en betydelsefull 
inverkan på postural kontroll menar både Bergenius et al. (2000), Fransson (2005) och Reed-Jones 
et al. (2013). 

Enligt Reed-Jones et al. (2013) är synnedsättning en riskfaktor för fallolyckor hos äldre. De 
menar att visuell nedsättning är kopplat till försämrad postural kontroll. Synen hjälper oss att 
upprätthålla viktiga funktioner som att planera och koordinera en rörelse i förhållande till hur 
omgivningen ser ut samt bidra till balansen (Bergenius et al., 2000; Fransson, 2005; Reed-Jones et 
al., 2013). 

Parreira, Grecco och Oliveira (2017) sammanställde studier som undersökte postural 
kontroll hos blinda individer. Studierna de tog fram visade att personer som var blinda sedan 
födseln hade sämre postural kontroll i jämförelse med seende personer, oavsett vilken typ av 
testning för postural kontroll som genomfördes. Detta trots att de blinda individerna uppvisat 
strukturella förändringar samt omorganisering av neuron i hjärnan för att kompensera synförlusten 
(Parreira et al., 2017). 

 



 8 

Somatosensoriska systemet och balans  
Som tidigare nämnt hjälper somatosensoriska systemet oss att upprätthålla balansen 

(Bergenius et al., 2000; Kim & Robinson, 2005; Friis-Liby & Groth, 2010; de Mettelinge et al., 
2013; de Souza Melo et al., 2015; Rumalla et al., 2015; Stevens, Barbour, Gronski & Hullar, 2016; 
Vitkovic, Le, Lee & Clarke, 2016; Negahban et al., 2017). Bergenius et al. (2000) och Fransson 
(2005) nämner vidare att somatosensoriska systemet skickar information till centrala nervsystemet 
via muskler och senor. Fransson (2005) berättar vidare att i musklerna finns muskelspindlar som 
aktiveras av att muskeln sträcks eller via aktiv sammandragning. När detta sker skickas information 
om muskelns spänningsgrad till centrala nervsystemet. Centrala nervsystemet använder 
informationen om huvudets position i förhållande till resten av kroppen för att integrera vestibulär 
information med kroppens rörelser. Dess uppgift är därför viktig för kroppens position och för den 
posturala kontrollen (Fransson, 2005).  
 
Video Head Impulse Test (vHIT) 

Video Head Impulse Test (vHIT) är ett objektivt test för att testa funktionen i båggångarna 
var för sig. Funktionen testas genom snabba huvudrotationer där svar fås genom att titta på 
ögonrotationen i samband med huvudrörelsen (MacDougall, Weber, McGarvie, Halmagyi & 
Curthoys, 2009; McGarvie et al., 2015; Janky, Patterson, Shepard, Thomas & Honaker, 2017). Med 
vHIT bedöms den vestibulookulära reflex (VOR) som har i uppgift att upprätthålla stabiliteten i 
ögonrörelsen under huvudrotationen. Detta sker genom att det initieras en reflexiv ögonrörelse som 
är lika och i motsats till den aktuella huvudrörelsen (Khan & Chang, 2013; Chau et al., 2015; Janky 
et al., 2017).  

McGarvie et al. (2015) genomförde en studie med cirka 90 friska deltagare i spridda åldrar 
mellan 10–90 år, för att få fram normativ data på om ålder var en påverkande faktor för vHIT. 
Resultatet visade på att ålder inte var en signifikant faktor, därav kan vHIT användas oberoende av 
ålder (McGarvie et al., 2015).  

Janky et al. (2017) testade tre olika tillverkare som fanns tillgängliga på marknaden när 
studien gjordes, för att testa om resultatet skiljde sig åt beroende på tillverkare. De ville också ta 
reda på om åldern var en fortsatt opåverkad faktor. En av tillverkarna var Interacoustics med 
produkten EyeSeeCam, vilket användes i aktuell studie. Resultatet visade att det fanns en 
signifikant skillnad mellan de tre tillverkarna, varav författarna uppmanar till försiktighet vid ett 
jämförande av värden mellan de olika produkterna. Likt studien av McGarvie et al. (2015) visade 
sig åldern vara en fortsatt opåverkad faktor oavsett tillverkare (Janky et al., 2017). 
 
Posturografi  

Posturografi kan användas för att undersöka den posturala kontrollen hos en individ. 
Posturografi utförs genom att patienten står på en energikraftplatta som registrerar små förändringar 
i tyngdpunkten. Dessa förändringar sker när vi försöker upprätthålla balansen (Bergenius et al., 
2000). Testet kan även göras mer avancerat och testa samspelet mellan vestibulär, visuell och 
somatosensorisk information genom att undersöka hur rörelser i omgivningen påverkar detta 
samspel (Bergenius et al., 2000). Fransson (2005) beskriver vidare att det visuella samspelet kan 
mätas genom att ha öppna ögon (med visuell kontroll) och stängda ögon (utan visuell kontroll) 
under mätningen. 

I upprätt stillastående ställning medför vibration på vaden eller i nacken en kroppssvajning i 
anterior-posterior riktning (Fransson, 2005). Fransson (2005) beskriver att en vibration med 
tillräcklig amplitud och duration mot muskeln aktiverar signaler som signalerar att muskeln blir 
sträckt. När muskeln stimuleras sker en sammandragning, den toniska vibrerande reflexen, vilket 
kan ge en känsla av begränsad rörlighet. Vid ökande amplitud och frekvens (upp till cirka 180 Hz) 
ökar också sammandragningen i muskeln. Vibrationsstimulering som pågår kontinuerligt under en 
längre period, cirka 30 sekunder, i upprätt stillastående ställning kan orsaka temporära posturala 
nedsättningar (Fransson, 2005).  
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Problemformulering 
Fallolyckor hos äldre är ett stort folkhälsoproblem (Zuniga et al., 2012; de Mettelinge et al., 

2013; Jönsson, 2016). Så många som 90 % av personerna över 80 år har en hörselnedsättning. 
Samtidigt är det få studier som har undersökt relationen mellan hörsel och postural kontroll enligt 
Negahban et al. (2017). Negahban et al. (2017) menar också att det finns liten kännedom angående 
hörapparatnytta för den posturala kontrollen och stabiliteten hos äldre personer med 
hörselnedsättning. Nuvarande studie är en uppföljning på Molina van der Schaaf och Perssons 
studie “Hörapparatens inverkan på balanskontroll och upplevelse av balans hos personer med 
sensorineural hörselnedsättning” (2017). De undersökte personer över 40 år och fann att 
hörapparaten hade en positiv inverkan på balanskontrollen som kunde uppvisas genom att 
deltagarnas kroppssvaj minskade jämfört med utan hörapparat. Tillvägagångssättet kommer att 
vidareutvecklas i aktuell studie med ett aktivt lyssningsvillkor samt en extra fråga gällande synen i 
en av enkäterna. Det aktiva lyssningsvillkoret syftar till att säkerställa att deltagaren tar hjälp av de 
hörselledtrådar som finns tillgängliga. 
 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hörapparatens inverkan på balans och ostadighetskänsla 
hos personer över 40 år med sensorineural hörselnedsättning vid ett aktivt lyssningsvillkor. 
 

Metod 
Procedur 

Då aktuell studie är en vidareutveckling av Molina van der Schaaf och Persson (2017) 
efterfrågades samma inklusionskriterier: personer över 40 år med sensorineural hörselnedsättning 
som använder hörapparat/er monauralt eller bilateralt. Deltagare med konstaterade balansbesvär 
eller konduktiv hörselnedsättning exkluderades. Rekryteringen skedde i januari 2018 via bekanta, 
en audionommottagning, HRF och en kiropraktor i Skåne. De kontaktades via mail, telefon 
och/eller besök. HRF mailade ut informationsblad (Bilaga 1) till sina medlemmar, medan 
audionommottagningen och kiropraktorn fick informationsblad (Bilaga 1 och 2) och 
rektryteringsblad (Bilaga 3) att lägga i väntrum.  

Deltagarna kontaktade uppsatsförfattarna via mail eller telefon. De fick då tillgång till mer 
information angående studien och tid bokades. Enkäterna International Outcome Inventory for 
Hearing Aids (IOI-HA), Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) samt en enkät som 
syftade till att undersöka upplevda balansen skickades ut till deltagarna tillsammans med 
bekräftelse på bokad tid, informationsblad (Bilaga 1) och besöksadress. De ombads att besvara 
enkäterna (Bilaga 4, Bilaga 5 och Bilaga 6) före sitt deltagande och om de behövde hjälp med 
ifyllnad av enkäterna fanns uppsatsförfattarna, i fortsättningen kallade testledarna, tillhands på 
testdagen. Deltagarna kunde antingen skicka tillbaka enkäterna samt eventuellt audiogram från 
senaste året med svarsbrev alternativt medta det på testdagen. 

Studien utfördes vid Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet 
samt på balansavdelningen på Öron-näsa-hals-kliniken i Lund. Testledarna lärdes upp av en 
legitimerad audionom vid balansavdelningen vid två tillfällen, därefter genomfördes en pilotstudie 
med sju personer innan de riktiga testerna för studien startade. Testning utfördes från den 15:e 
februari till den 21:a mars 2018. Sex intresserade exkluderades då kriterierna inte uppfylldes, hade 
andra hörseltekniska hjälpmedel än hörapparater eller fick förhinder. En deltagare valde att hoppa 
av studien under testningen med posturografi. Totalt inkluderades 15 deltagare i studien. Fem av 
deltagarna var män och tio var kvinnor (Tabell 1). 

Deltagarna fick förutom enkäterna fylla i informerat samtycke (Bilaga 7) på testdagen där 
det framgår tydligt att deltagandet är frivilligt. De tillfrågades också om det fanns eventuella 
oklarheter kring enkäterna för att få ett tillförlitligt resultat. Vid testtillfället utfördes en kort 
anamnes (Bilaga 8). Frågor om smärta i fötter, knän och höfter togs upp för att få en tydligare bild 
av resultatet i posturografin. Samtliga tester hörseltest, vHIT och posturografi alternerades i 
turordning och genomfördes i ett svep.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över deltagarnas ålder, kön, hörselnedsättning, hörapparater samt 
upplevda balansproblem (n = 15).  
 Medelvärde 

(M)   
Standard-
avvikelse 
(SD) 

Antal 
(n) 

Procent 
(%) 

Lägsta 
värdet 

Högsta 
värdet 

Ålder  
 

74,3 år 6,2 n = 15  100,0 % 62 år 83 år 

Kön 
      Man 
      Kvinna 
 

 
 

  
n = 5 
n = 10 

 
33,3 % 
66,7 % 

  

Symmetrisk 
Hörselnedsättning 
 
Asymmetrisk 
Hörselnedsättning 

  n = 12  
 
 
n = 3  

80,0 % 
 
 
20,0 % 

  

TMV4 Höger Öra 
 
TMV4 Vänster 
Öra 

40,0 
 
38,0 

9,6 
 
10,6 

n = 15 
 
n = 15 

 21 
 
26 

Ej 
Uppnådd 
Ej 
Uppnådd 

Hörapparat 
Bilateralt 
 
Hörapparat 
Unilateralt 

  n = 11 
 
 
n = 4  

73,3 % 
 
 
26,7 % 

  

Längd Hörapparat 
Höger Öra 
 
Längd Hörapparat 
Vänster Öra  

6,5 år 
 
 
8,9 år 

5,3 
 
 
8,5 

n = 12  
 
 
n = 13 

 1 
månad 
 
1 
månad 

15 år 
 
 
32 år 

Deltagare som 
Upplevde 
Balansproblem  

  n = 6 40,0 %   

 
Pilotstudie 

Pilotstudien genomfördes med anledning av att testledarna skulle få möjlighet att öva på 
testerna tillräckligt mycket för att göra huvudstudien så reliabel som möjligt, därav ingen vikt vid 
att deltagaren behövde vara över 40 år. Pilotstudie utfördes med sju deltagare. Inklusionskraven för 
att delta i pilotstudien var att individen skulle vara över 18 år, frisk utan balansproblematik samt 
utan hörapparat. Hörseltest samt vHIT utfördes för att kontrollera att deltagaren hade normal hörsel 
och laterala båggång. Utöver det utfördes också posturografin på samma sätt som i nuvarande 
studie, dock simulerades en hörselnedsättning med hjälp av öronproppar i steget utan hörapparater.  

 
Enkäter 

IOI-HA. IOI-HA är ett hörselspecifikt frågeformulär med inriktning på  
hörapparatnyttan (Brännström & Wennerström, 2010; Hickson, Clutterbuch & Khan, 2010). 
Formuläret är framtaget som en kvalitetsbedömning (Cox et al., 2000). IOI-HA är uppdelat i sju 
frågor: 1. dagligt användande, 2. nyttan, 3. kvarstående aktivitetsbegränsningar, 4. nöjdhet, 5. 
deltagarbegränsning, 6. påverkan på andra människor i omgivningen och 7. livskvalité (Cox & 
Alexander, 2002; Brännström & Wennerström, 2010; Hickson et al., 2010). Dessa delar anses ge 
två påverkande faktorer som kan ses i IOI-HA; mitt förhållande till hörapparaten samt jag och 
resten av omvärlden (Cox & Alexander, 2002; Brännström & Wennerström, 2010). 
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 Formuläret användes i aktuell studie för att undersöka deltagarnas hörapparatsanvändande 
samt för att få en översikt av den upplevda hörapparatnyttan. De sju frågorna har svarsalternativ på 
en skala mellan ett och fem poäng (Cox & Alexander, 2002; Brännström & Wennerström, 2010; 
Hickson et al., 2010). Ett poäng står för det sämsta utfallet och fem poäng står för det bästa utfallet 
(Cox & Alexander, 2002; Brännström & Wennerström, 2010). Genom dessa poäng kan man räkna 
ut en totalsumma. Ju högre poäng desto bättre självupplevd hörapparatnytta (Brännström & 
Wennerström, 2010; Hickson et al., 2010). Totalpoängen som kan uppnås är 35, medan minimum 
är 7 poäng (Cox & Alexander, 2002).  

SSQ. SSQ är ett frågeformulär utformat av Gatehouse & Noble (2004). Det inriktar sig på 
hur en lyssnare klarar av eller upplever vanliga samt komplexa lyssningssituationer (Akeroyd, Guy, 
Harrison & Suller, 2014). Spatialt lyssnande är en central del av formuläret som delar in sig i 
riktning, avstånd och om ljudet är i rörelse (Gatehouse & Noble, 2004). SSQ består av tre 
huvuddelar; Talförståelse, Rum och Riktning och Livskvalité (Akeroyd et al., 2014; Moulin & 
Richard, 2016). Talförståelse omfattar frågor om hur olika lyssningssituationer med varierande 
bakgrundsförhållande fungerar. Här innefattar även delar om talaren är synlig samt antalet deltagare 
i en konversation. Delen Rum och Riktning kontrollerar hur det fungerar med den spatiala hörseln, 
riktningen av ljudet, att bedöma ljudavstånd samt om ett ljud är i rörelse. Den sista delen Livskvalité 
undersöker ljudkvalitén, lyssningsansträngning, igenkännande och urskiljning av ljud (Gatehouse & 
Noble, 2004). 

Enkäten användes för att få en mer övergripande bild av hörapparatnyttan och individens 
förmågor i olika komplexa verklighetsförankrade situationer. Varje fråga besvaras enligt en skala 
mellan ett till tio poäng där tio är det bästa utfallet (Gatehouse & Noble, 2004). Del ett, 
Talförståelse, består av 14 frågor som kan ge ett maximalvärde på 140 poäng. Andra delen, Rum 
och Riktning, har 17 frågor med maximalvärde på 170 poäng. Tredje delen, Livskvalité, består av 19 
frågor med maximalvärde på 190 poäng, utöver de 19 frågorna finns tre frågor som besvaras 
skriftligt och analyseras för sig. Totalpoängen som kan uppnås för alla tre delarna är 500 poäng 
(totalt 50 frågor).  

Balansenkät. Balansenkäten är utformad på samma vis som föregående studie av Molina 
van der Schaaf & Persson (2017) förutom att en fråga har omformulerats och en har tillagts. 
Enkäten skapades av Molina van der Schaaf & Persson (2017) i syfte att ta reda på individens 
självupplevda balans. Enkäten tar upp frågor om den upplevda balansen, rädsla för fall samt om det 
upplevs finnas balansskillnad med och utan hörapparater. Frågorna besvaras med ja-/nej-alternativ 
samt i fritext (Molina van der Schaaf & Persson, 2017). Med den tillagda frågan finns det 13 frågor 
totalt. Frågan angående om individen har en eller två hörapparater omformulerades för ytterligare 
förtydligande till; “Har du hörapparat på båda öronen?”. Frågan som tillades var angående det 
visuella; “Är din syn bra, alternativt går att kompenseras med glasögon?”. Frågan tillades då det 
visuella kan samspela med balansen (Fransson, 2005).  
 
Hörseltest 

Hörseltest utfördes på de deltagare som inte hade med sig kopia av nyligen utfört hörseltest 
(inom ett år). Detta för att säkerställa att deltagaren uppfyllde inklusionskravet om sensorineural 
hörselnedsättning och vilken grad av hörselnedsättning deltagaren hade. Hörseltestet utfördes i 
enlighet med ISO 8253-1 i audiologiutbildningens mätboxar som bestod av ett ljudisolerat mätrum 
med Otometrics Astera-audiometer. Såväl luft- som benledning testades för att ta reda på vilken typ 
av hörselnedsättning och vilken grad av hörselnedsättning deltagaren hade. Vid test av luftledning 
användes hörtelefoner av modellen TDH-39 och vid benledning modellen Radioear B71. 
Hörselmätningen genomfördes enligt den modifierade Hughson Westlake-metoden (SAME, 1996). 
Enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organisation, WHO) kan hörselnedsättningen 
delas in i olika grader beroende på hur stor hörselnedsättningen är (WHO, u.å.). Ett tonmedelvärde 
(TMV4) fås fram genom ett medelvärde för de fyra hörtrösklarna: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz och 4 kHz 
(Friis-Liby & Groth, 2010). TMV4 inom 26–40 dB HL räknas som mild hörselnedsättning, 41–60 
dB HL som måttlig, 61–80 dB HL som svår och över 81 dB HL som grav hörselnedsättning (WHO, 
u.å.). Normal hörsel räknas som hörtrösklar på 25 dB HL eller bättre på båda öronen enligt WHO 
(2017). 
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Video Head Impulse Test (vHIT) 

Testet genomfördes med ett par videoglasögon från Interacoustics och programmet som 
användes var OtoAccess EyeSeeCam. Deltagaren placerades i en stol som var placerad 106 cm från 
en vägg. Inför testningen kalibrerades glasögonen efter deltagarens huvud- och ögonrörelser. 
Deltagaren ombads att fästa blicken på ett märke på väggen i ögonhöjd under hela testets gång. Den 
laterala båggången testades genom att testledaren roterade deltagarens huvud med korta snabba 
knyck till höger och vänster. För att få en övergripande bild och att utesluta misstänka patologier i 
balansorganet undersöktes endast den laterala båggången.  
Testet avslutades när tio godkända rotationer uppmätts på vardera sida, då ett tillförlitligt resultat 
kunde avläsas. Resultaten som avlästes var värdena för gain 60 ms och kompositionsvärdet för 
respektive sida där ett värde runt 1,0 ville uppnås. vHIT utfördes inte på en av deltagarna då det 
fanns smärta i nackpartiet innan testet skulle utföras. 

Under testets gång mäts hastigheten på huvudrörelsen samt ögonrörelsen med hjälp av en 
gyromätare och infraröd kamera. Syftet är att upptäcka avvikande mönster, så kallade sackader, 
som uppstår antingen under eller efter huvudrörelsen (Janky et al., 2017). Av komplett vHIT-
undersökning för de tre båggångarna får vi veta hur väl funktionen är för de tre båggångarna, men 
att endast testa vHIT ger inte en helhetsbild av det vestibulära systemet. Därför används vHIT som 
en del av ett testbatteri för att tillsammans med andra tester ge en komplett bild av funktionen i 
systemet (MacDougall et al., 2009; Janky et al., 2017).   
 
Posturografi 

Deltagaren ombads att stå på en energikraftplatta, som registrerar deltagarens 
energifördelning, med fötterna snett utåt ifrån varandra i 30 graders vinkel enligt utmärkta 
markeringar för att mäta kroppssvaj (Fransson, 2005). Energikraftplattan som användes är 
utvecklad av Per-Anders Fransson vid Lunds universitet. Deltagaren skulle också fördela tyngden 
på båda fötterna, ha armarna i kors över bröstet, slappna av samt fästa blicken på en bild på väggen 
i ögonhöjd. Mätningarna utan vibrationsstimulering tog vardera två minuter medan med 
vibrationsstimulering tog vardera fyra minuter. Vibrationsstimuleringen indelas i fem perioder: 
Stillastående period (Quiet Stands, QS) på 30 sekunder och vibrationsperiod 1–4 på 50 sekunder 
vardera. All mätning utfördes i programmet Postcon.   
 Medan deltagaren stod på energikraftplattan fick denne lyssna på en ljudfil där deltagaren 
ombads att upprepa orden Kung eller Konung för att kontrollera ett aktivt lyssnande. En högtalare 
av märket Vivolink, VLSP60AW placerades 20 cm från väggen med en höjd på 155 cm och 200 cm 
från energikraftplattan, på samma vis som Molina van der Schaaf och Persson (2017) gjorde. 
Ljudstyrkan mättes under en minut med ljudnivåmätaren Brüel & Kjær typ 2240 klass 1. 
Inställningen som användes var LAeq för att kontrollera att en ljudnivå på 65 dB(A) uppmättes. 
Ljudfilen bestod av en kvinnlig röst som på svenska berättade om svenska regenter, och spelades 
upp från en Apple-dator, av modellen MacBook, via programmet Audacity. Det kontrollerades att 
alla ljudförbättringsfunktioner och kompression var avstängda.  

Genom mätningen posturografi kontrollerades deltagarnas kroppssvaj via åtta olika 
testvillkor, då tidigare nämnda orsaker som kan påverka balansen manipulerades: hörsel, det 
visuella och muskelsystemet. Samtliga moment utfördes med aktivt lyssnande: 

1. Upprätt, stillastående med hörapparater och öppna ögon 
2. Upprätt, stillastående med hörapparater och stängda ögon 
3. Upprätt, stillastående utan hörapparater och öppna ögon 
4. Upprätt, stillastående utan hörapparater och stängda ögon 
5. Upprätt, stillastående med vibrationsstimulering med hörapparater och öppna ögon 
6. Upprätt, stillastående med vibrationsstimulering med hörapparater och stängda ögon 
7. Upprätt, stillastående med vibrationsstimulering utan hörapparater och öppna ögon 
8. Upprätt, stillastående med vibrationsstimulering utan hörapparater och stängda ögon 
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 Startordningen i posturografi slumpades genom att ett av de fyra testprotokollen (Bilaga 8) 
följdes, där hälften fick börja med vibrationsstimulering (med eller utan hörapparat) och andra 
halvan utan vibrationsstimulering (med eller utan hörapparat).  
 I testvillkoren med vibrationsstimulering ombads deltagaren följa samma instruktioner som 
ovan. Däremot tillades information om att vibrationerna startade efter cirka 30 sekunder, samt att 
vibrationerna kunde framkalla ett knyck då kroppen gick från spänt till avslappnat läge och vice 
versa. Därav stod testledarna redo bredvid deltagaren för att framkalla trygghet och för eventuell 
stöttning. Vibrationsstimuleringen utfördes genom att stavar placerades på deltagarnas båda vader i 
syfte att störa balansen. Stavarna skickade ut vibrationsimpulser till båda vaderna samtidigt med en 
frekvens på 85 Hz som varierade i duration mellan 0,8 och 6,4 sekunder.  
 
Statistiska beräkningar  

För att analysera resultaten sorterades data från frågeformulär, vHIT, audiogram samt 
posturografi i Microsoft Office Excel. Frågeformulären som besvarades i fritext analyserades för sig 
där texterna lästes och sammanfattades i ett dokument. I IOI-HA omvandlades svarsalternativen till 
en femgradig skala, där ett poäng tilldelades första svarsalternativet och fem poäng tilldelades det 
sista svarsalternativet med bäst utfall.  

All data matades in i en SPSS-fil och analyserades i IBM SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) version 24. Repeated measures ANOVA användes för att kunna se eventuella 
samband under posturografin mellan hörapparat, syn och vibrationsstimulering, där resultatet 
avläses från Wilks’ Lambda. Här presenterades effektstorlek i Partial eta squared där ett värde på 
0,01 ansågs ha liten effektstorlek, 0,06 medelstor och 0,14 stor (Pallant, 2010). Övrig data, 
audiogram, vHIT och frågeformulären, analyserades genom Compare means, Descriptive statistics, 
Chi-square-test, Mann Whitney-U-test och Pearsons correlation.   
 
Etik/Etikprövning 

Studien är godkänd av den lokala etikkommittén vid Avdelningen för logopedi, audiologi 
och foniatri vid Lunds universitet. Deltagarna informerades innan testdagen om syftet med studien, 
nytta och risker med att delta samt att deltagaren när som helst under studiens gång kan avbryta sitt 
deltagande utan vidare förklaring. Informationen upprepades muntligt på testdagen och deltagaren 
skrev under en medgivandeblankett (Bilaga 7). Deltagarnas personuppgifter ersattes med koder där 
kodnyckel och testdokument förvaras inlåsta separat. Efter avslutad studie destrueras personliga 
data. Nyttan med att delta i studien var att deltagaren fick sin balans undersökt samt ett nytaget 
hörseltest i de fall där deltagaren inte hade kopia på hörseltest med sig. Risker var att det kan uppstå 
yrsel, ostadighet och/eller illamående under testens gång. För att ge deltagaren trygghet fanns 
testledarna till hands som stöd vid eventuell instabilitet under hela testomgången. Ljudstimulit som 
användes var på en kontrollerad nivå för att undvika höga ljudnivåer. Ur ett samhällsperspektiv var 
nyttan med studien att förhoppningsvis kunna uppmärksamma hörapparatnyttan i förhållande till 
balans och ostadighetskänsla där hörapparaten skulle kunna hjälpa till att minska fallrisken hos 
äldre. 
 

Resultat 
Deskriptiv information 

IOI-HA. Alla deltagarna (n = 15) besvarade samtliga frågor i formuläret IOI-HA (Bilaga 4) 
där högst medelvärde syntes i fråga ett på 4,5 och fråga fyra på 4,1 (Figur 1). Fråga ett löd, ”Tänk 
på hur mycket du använde din/dina hörapparat/er under de senaste två veckorna. Hur många 
timmar använde du hörapparaten/erna under en genomsnittlig dag?”. Det höga medelvärdet 4,5 
innebar att deltagarna hade högt antal användningstimmar per dag, mellan 4–8 timmar per dag till 
mer än 8 timmar per dag. Fråga fyra löd, “Tycker du att din/a nuvarande hörapparat/er är värd/a 
besväret om du tar hänsyn till allt?“ och visar att deltagarna var nöjda med sina hörapparater. Lägst 
medelvärde på 2,9 fick fråga tre som löd; ”Tänk igen på den situation där du mest önskade höra 
bättre. Hur mycket svårigheter har du FORTFARANDE i den situationen när du använder din/dina 
nuvarande hörapparat/er?”. Deltagarna har fortfarande måttliga svårigheter i den önskade 
situationen. Fåtal deltagare skilde sig från medelvärdet och upplevde en del svårigheter eller enbart 
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lite svårigheter. IOI-HA:s totalpoäng är 35 poäng och deltagarnas medelvärde låg på 26,6 med 
standardavvikelse (SD) på 4,8. Ett högre totalpoäng visar att deltagaren har bättre utfall av 
hörapparatnyttan. 
  

 
Figur 1. Figuren visar medelvärdet för samtliga deltagare (n = 15) för de olika frågorna i formuläret 
IOI-HA med +/- 1 SD. 
  

SSQ. Samtliga deltagare svarade på frågeformuläret SSQ (Bilaga 5), dock inte på alla 
frågorna då de inte berörde individen eller då de inte hade befunnit sig i den benämnda situationen. 
Frågan med lägst svarsfrekvens (33,3 %, n = 5) var fråga 15 från del tre, Livskvalité, som löd, 
”Besvaras bara om du använt två hörapparater under en längre tid. Om du stänger av en 
hörapparat/ett implantat, och inte justerar volymen på den andra, låter då allt onaturligt tyst?”. 
Deltagarna svarade att de upplevde att det lät tystare än med båda hörapparaterna. En låg 
svarsfrekvens syns genom hela SSQ. Enbart 10 av 50 frågor besvarades av samtliga deltagare. 

Delen Livskvalité fick högst medelvärde på 108,4 av 190 möjliga poäng. De två andra 
delarna fick lägre medelvärde. Rum och Riktning fick medelvärde på 82,1 av 170 möjliga medan 
Talförståelse fick ett medelvärde på 66,3 av 160 möjliga (Figur 2). 

En jämförelse mellan deltagarnas medianvärden för SSQ:s tre delar och symmetrisk eller 
asymmetrisk hörselnedsättning visade att deltagarna med symmetrisk hörselnedsättning fick bättre 
resultat i SSQ, särskilt när det gäller spatial hörsel i delen Rum och Riktning (Tabell 2). 
  
Tabell 2. Visar deltagarnas medianvärden över de tre delarna i SSQ för symmetrisk och 
asymmetrisk hörselnedsättning. 
 Talförståelse 

(Medianvärde) 
Rum och Riktning 
(Medianvärde) 

Livskvalité 
(Medianvärde) 

Symmetrisk 
hörselnedsättning 

72,5 92,5 111,5 

Asymmetrisk 
hörselnedsättning 

71 61,5 102 

  
Ett samband mellan SSQ:s delar och deltagarens TMV4 (för höger respektive vänster öra) 

analyserades utan signifikant resultat. En svag negativ korrelation syntes för SSQ och TMV4 för 
höger öra (Talförståelse df = 12, r = -0,122, p = 0,706. Rum och Riktning df = 12, r = -0,175, p = 
0,586. Livskvalité df = 12, r = -0,026, p = 0,936). En svag positiv korrelations syntes för SSQ och 
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TMV4 för vänster öra (Talförståelse df = 13, r = 0,130, p = 0,671, Rum och Riktning df = 13, r = 
0,108, p = 0,725 samt Livskvalité df = 13, r = 0,281, p = 0,352). 

 

  
Figur 2. Figuren visar SSQs tre delars medelvärde och +/- 1 SD för samtliga deltagare (n = 15). Ett 
högre medelvärde innebar bättre utfall för deltagarens spatiala lyssnande och hörapparatnytta. 
Talförståelse M = 66,3, Rum och Riktning M = 82,1 och Livskvalité M = 108,4. 
  

Balansenkät och anamnes. Elva deltagare (73,3 %) hade bilateral hörapparatanpassning 
medan fyra deltagare hade monaural anpassning (26,7 %) (Tabell 1). Deltagarna hade haft sina 
hörapparater under en månad till 32 år, med ett medelvärde på 6,5 år på höger och 8,9 år på vänster 
(Tabell 1). 

Sex deltagare (40 %) upplevde att de har balansproblem. De beskrev att det kan uppstå när 
de ska resa sig från exempelvis sängen på morgonen, från en stol eller reser sig hastigt. Någon 
beskriver att svårigheterna kommer när de är ute och går, en annan upplever svårigheter när de går 
sakta. Ytterligare en beskriver svårigheter med att gå nedför trappor och en annan upplever att det 
kommer i perioder utan specifik situation. Det fanns inget signifikant samband mellan upplevda 
balansproblem och SSQ-delen Rum och Riktning, (U = 27, n = 15, Z = 0,000, p = 1). SSQ:s Rum 
och Riktnings medelvärde för de som upplever balansproblem (n = 6) var 81,8 och medianvärde 
94,5 medan medelvärdet låg på 82,3 och medianvärdet på 89 för de som inte upplevde 
balansproblem (n = 9). 

Tre deltagare kände oro för att ramla. Två av dem hade också smärta på fler än en del av 
kroppen medan den tredje inte upplevde någon smärta (Tabell 3 och 4). Av de tolv deltagarna som 
inte var oroliga att ramla upplevde åtta ingen smärta medan fyra upplevde smärta i fot eller knä. 
Oron att ramla beskrevs framförallt komma när man reser sig hastigt, vid gång nedför trappor samt 
vid användande av stege. Två av deltagarna (13,3 %) hade ramlat det senaste året. En hade ramlat 
en gång och den andra hade ramlat 4–5 gånger. Deltagaren som ramlat en gång upplevde både 
balansproblem och oro att ramla medan den andra deltagaren inte upplevde något av detta. Ingen av 
de som upplevde oro att ramla hade synsvårigheter som inte gick att korrigera med glasögon. Det 
fanns två deltagare som inte kunde kompensera synen med glasögon på båda ögonen för 
testtillfället då de hade grå starr. 
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Tabell 3. Samband mellan oro att ramla och smärta i olika delar av kroppen samt synsvårigheter (n 
= 15). 
Oro att 
ramla 

Smärta i 
höft 

Smärta i 
knä 

Smärta i fot Ej smärta Synsvårigheter 

Ja (n = 3) 
Nej (n = 12) 

2 
0 

1 
2 

2 
2 

1 
8 

0 
2 

   
Tabell 4. Visar fördelningen av smärtpunkter för deltagarna (n = 15). 
 Smärta på ett 

ställe 
Smärta på två 
ställen  

Smärta på 
samtliga ställen 

Ingen upplev 
smärta 

Antal deltagare 4 1 1 9 
 

Ett samband mellan oro att ramla och upplevda balansproblem visar signifikant skillnad 
(Chi-Square χ2 = 5,625, df = 1, p = 0,018), vilket innebär att personer med upplevd oro att ramla 
även upplevde balansproblem. 

En av deltagarna (6,7 %) tycker sig uppleva att hörapparater har en positiv inverkan på 
balansen medan sju (46,7 %) inte upplever detta. De övriga fem (33,3 %) vet inte om de tycker att 
det gör någon skillnad och två (13,4 %) svarade inte på frågan. 

Ingen av deltagarna hade diabetes, dock är en under pågående utredning för det. Därav finns 
inget stöd för att undersöka om diabetes kan ha en påverkan i denna studie. 
  

Hörseltest. Majoriteten av deltagarna hade mild till måttlig hörselnedsättning. Endast två 
deltagare hade grav hörselnedsättning och en deltagare hade svår hörselnedsättning på enbart ena 
örat (Tabell 5). Deltagarnas medelvärde för TMV4 var 40 dB på höger öra och 38 dB på vänster öra 
(Tabell 1) vilket innebär en måttlig grad av hörselnedsättning. Tre av deltagarna (20 %) hade 
asymmetrisk hörselnedsättning medan de övriga tolv (80 %) hade symmetrisk hörselnedsättning. 
  
Tabell 5. Deltagarnas grad av hörselnedsättning på höger respektive vänster öra (n = 15). 
 Mild Måttlig Svår Grav 
Höger öra 
Vänster öra 

40 % (n = 6) 
46,7 % (n = 7) 

40 % (n = 6) 
40 % (n = 6) 

6,7 % (n = 1) 13,3 % (n = 2) 
13,3 % (n = 2) 

 
vHIT. Åtta av deltagarna (53 %) uppvisade normala resultat vid undersökningen av 

balansorganets laterala båggångar med vHIT. Deltagarna vars resultat misstänktes patologiskt 
unilateralt var tre deltagare (20 %) och patologiskt bilateralt resultat var tre deltagare (20 %) (Tabell 
6). vHIT utfördes inte på en deltagare på grund av smärta. 
  
Tabell 6. Data över normalt respektive patologiskt resultat av vHIT (n = 15).   
 Antal Procent 
Normalt 
Patologiskt unilateralt 
Patologiskt bilateralt 
Ej undersökt 

n = 8  
n = 3  
n = 3 
n = 1 

53 % 
20 % 
20 % 
7 % 

  
Två av tre deltagare som var oroliga för att ramla hade normal vHIT-resultat medan en 

ansågs ha patologiskt resultat bilateralt. Det visades inget signifikant resultat (Pearsons Chi-Square-
värde χ2 = 1,131, df = 2, n = 14, p = 0,568). 

Medelvärdet för vHIT gain 60 ms och kompositionsvärdet analyserades för 14 deltagare. 
vHIT gain 60 ms för höger sida har medelvärde 0,93, SD = 0,2 medan vänster sidas medelvärde 
ligger på 0,94, SD = 0,28. Ett medelvärde för höger sidas kompositionsvärde är 0,98, SD = 0,17 och 
för vänster sida är det 0,98, SD = 0,27. 

Pearson korrelationskoefficient beräknades för respektive öras grad av hörselnedsättning 
och vHIT:s kompositionsvärde. Ett svagt positivt samband syntes för höger öras grad av 



 17 

hörselnedsättning och kompositionsvärde utan signifikans (df = 14, r = 0,006 och p = 0,983). 
Däremot syntes signifikant negativt samband för vänster öras grad av hörselnedsättning och 
kompositionsvärde (df = 14, r = -0,614 och p = 0,02). Det fanns även en signifikant positiv 
korrelation för respektive sida för vHIT gain 60 ms och kompositionsvärde. För höger sidas gain 60 
ms och kompositionsvärde var korrelationen df = 14, r = 0,953 och p < 0,001 medan den var df = 
14, r = 0,988 och p < 0,001 för vänster sida. 
 
Posturografi 

Posturografin analyserades i två delar. I första delen analyserades kroppssvaj i anterior 
posterior riktning för hörapparater, syn, stillastående (QS) samt med vibration på vaden. I den andra 
delen analyserades kroppssvaj i anterior posterior riktning för hörapparat och syn i jämförelse med 
vibrationsstimuleringens fem perioder (QS samt period 1–4). Analysen som användes för samtliga 
delar var Repeated Measures ANOVA. Sammanställningen av de olika testvillkorens medelvärde 
mättes i newtonmeter (Nm). Ett högre värde i Nm i kroppssvaj innebär att deltagaren svajade mer 
och behövde därmed använda mer energi för att upprätthålla stillastående position. Ett lägre värde 
innebär mindre kroppssvaj samt att mindre energi behövde användas.  

Anterior posterior riktning – hörapparat/vibration. Sambandet mellan hörapparat och 
vibration i anterior posterior riktning visade att hörapparater gav en förbättring med mindre 
kroppssvaj när vibrationsstimuleringen användes jämfört med utan hörapparater (Figur 3). Dock var 
det ingen signifikant skillnad men en medelstor effekt av hörapparatens inverkan på balans påvisas. 
Wilks’ Lambda = 0,907, F (1, 14) = 1,440, p = 0,250 och partial eta squared = 0,093. 
  

 
Figur 3. Visar deltagarnas kroppssvaj i Nm vid ett samband för med/utan hörapparat och med/utan 
vibration för anterior posterior riktning.  
  

Anterior posterior riktning – hörapparat/syn. Hörapparater i samverkan med synen visar 
stängda ögon med hörapparat gav mindre kroppssvaj jämfört med stängda ögon utan hörapparat, 
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oavsett om det var med eller utan vibrationsstimulering. Öppna ögon gav bättre stabilitet än stängda 
ögon. Hörapparatens betydelse var inte lika stor när det gällde öppna ögon, dock påvisades 
fortfarande mindre kroppssvaj än utan hörapparat (Figur 4). En liten medeleffektstorlek syntes för 
hörapparatens inverkan på balansen men ingen signifikant skillnad påvisades. Wilks´ Lambda = 
0,946, F (1, 14) = 0,799, p = 0,386 och partial eta squared = 0,054. 

 

 
Figur 4. Visar deltagarnas kroppssvaj i Nm vid ett samband mellan hörapparat och syn.  
  

Anterior posterior riktning – syn/vibration. Synen i samband med vibrationsstimulering 
visar att det blir mer ansträngande att upprätthålla balansen med stängda ögon och utan vibration än 
med öppna ögon oavsett vibrationsstimulering. Vibrationsstimulering gav mindre kroppssvaj än 
utan vibration i denna analys (Figur 5). Ingen signifikans och liten effektstorlek påvisas. Wilks´ 
Lambda = 0,995, F (1, 14) = 0,073, p = 0,791 och partial eta squared = 0,005. 
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Figur 5. Visar deltagarnas kroppssvaj i Nm vid ett samband mellan vibration och syn.  
  

Vibrationsstimulering – jämförelse i fem perioder. Posturografins andra analysdel 
analyserades i anterior posterior riktning med de fem olika perioderna (QS samt period 1–4) i 
momentet vibrationsstimulering. Resultaten följer sig åt ända till vibrationsstimuleringsperiod 4 då 
hörapparater gav en markant förbättring i stabilitet jämfört med utan hörapparater (Figur 6). En stor 
effekt påvisas av hörapparatens inverkan men ingen signifikans finns. Wilks’ Lambda = 0,487, F 
(4, 11) = 2,897, p = 0,073 och partial eta squared = 0,513. 
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Figur 6. Visar deltagarnas kroppssvaj i Nm vid ett samband mellan hörapparat och 
vibrationsstimuleringens fem delar i anterior posterior riktning.  
 

Vibrationsstimulering – hörapparat/syn. Vid sambandet mellan hörapparat och syn under 
alla vibrationsstimuleringsperioderna gav hörapparaten en förbättring vid stängda ögon för anterior 
posterior riktning jämfört med stängda ögon utan hörapparat. För öppna ögon gav det ett likvärdigt 
resultat oavsett om hörapparater användes eller inte (Figur 7). Ingen signifikans påvisades, dock 
fanns en medeleffekt för sambandet. Wilks’ Lambda = 0,939, F (1, 14) = 0,907, p = 0,357 och 
partial eta squared = 0,061. 
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Figur 7. Visar deltagarnas kroppssvaj i Nm vid ett samband mellan hörapparat och syn i anterior 
posterior riktning för samtliga vibrationsstimuleringsperioderna.   
  

Vibrationsstimulering – syn/vibration. De fem perioderna analyserades slutligen i 
förhållande till öppna/stängda ögon oberoende av om hörapparater användes eller inte. Stängda 
ögon genererade mer kroppssvaj hos deltagarna än vad öppna ögon gjorde. Perioden utan vibration 
gav deltagarna mer stabilitet än med vibrationsstimulering. Den sista delen, period fyra, utmärker 
sig och gav en markant försämring vid stängda ögon jämfört med öppna ögon samt jämfört med alla 
övriga moment (Figur 8). En signifikant effekt påvisades med en stor effektpåverkan för 
sambandet. Wilks’ Lambda = 0,421, F (4, 11) = 3,788, p = 0,036 och partial eta squared = 0,579. 
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Figur 8. Visar deltagarnas kroppssvaj i Nm vid ett samband mellan vibration och syn i anterior 
posterior riktning.  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Genomförande. Aktuell studie är en uppföljningsstudie av studien av Molina van der 
Schaaf & Persson (2017). Av den anledningen genomfördes studien i samma utförande så långt det 
var möjligt, utöver det förändrade lyssnarvillkoret, där aktuell studie undersökte aktivt lyssnande 
medan Molina van der Schaaf & Persson (2017) undersökte passivt lyssnande. Det lades även till en 
extra fråga i balansenkäten om syn. Anledningen till varför studiens genomförande syftade till att 
vara så lik som möjligt var att resultaten från de båda studierna skulle kunna jämföras. Detta blev 
dock inte aktuellt i nuvarande studie. Det fanns ett intresse från testledarnas sida att genomföra 
studien med både passivt och aktivt lyssnarvillkor. På så vis hade en jämförelse kunnat göras 
mellan de olika lyssnarvillkoren för att se om ett aktivt lyssnande där deltagaren tar hjälp av 
hörselledtrådar hade skiljt sig från det passiva villkoret. Deltagarna hade i sådant fall även varit sin 
egen kontrollgrupp. Tiden var en faktor som begränsade detta då samtliga tester redan tog cirka två 
timmar att genomföra i nuvarande form. Testledarna hade dessutom endast kvällar och 
fredagar/helger att tillgå för testning. Ett utökat testprogram hade därför tagit upp för mycket tid på 
bekostnad av antal deltagare. 

Deltagare. Antalet deltagare kan ha haft en påverkan på resultatet. Ett större urval hade varit 
att föredra då det hade gett ett mer tillförlitligt resultat jämfört med det relativt låga deltagarantalet i 
aktuell studie. Resultatet visade på få signifikanser, däremot fanns det en relativt stor effektstorlek. 
Likaså hade ett slumpmässigt utskick till fler audionommottagningar och dylikt varit önskvärt för 
att få större spridning på deltagarna och ett större deltagarantal.  
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Hörapparat. Användandet av hörapparater kan tänkas vara en viktig del i inhämtandet av 
hörselledtrådarna eftersom hjärnan acklimatiserar sig utefter den akustiska informationen som finns 
tillgänglig (Smeds & Leijon, 2000). Inklusionskravet var att deltagaren skulle bära hörapparat/er. 
Det ställdes dock inga krav på hur länge eller ofta hörapparaterna användes. Det gjordes för att 
kunna inkludera så många som möjligt i studien, dock hade det varit önskvärt vid större antal 
deltagare att precisera inklusionskravet till vana hörapparatsanvändare. 

Enkäter. En del av deltagarna uppfattade vissa frågor i formuläret SSQ som svåra att tolka. 
Ett sätt att undvika detta hade varit om testledarna gått igenom varje fråga tillsammans med 
deltagaren. Vid testdagen fanns testledarna tillhands för eventuella frågor angående de olika 
enkäterna men detta skedde endast i enstaka fall. En felkälla med balansenkäten var att den bestod 
av två sidor där ett fåtal deltagare missade ena sidan (baksidan) av enkäten. Detta resulterade i att 
två deltagare inte svarade på frågan som handlade om ifall de ansåg att hörapparaterna gav en nytta 
för balansen eller hur deras syn var. Det hade kunnat undvikas om deltagarna/testledarna varit mer 
uppmärksamma samt att det hade kunnat finnas en text på första sidan med en uppmaning om att 
vända blad för resterande frågor. 

vHIT och hörseltest. Innan testperiodens början fick testledarna vid två tillfällen en 
genomgång av vHIT och posturografi av en audionom som var utbildad inom området. Testerna var 
således nya för testledarna och det gavs ingen ytterligare utbildning av testerna ifråga att inhämta 
praktisk kunskap genom. Däremot genomfördes en pilotstudie med sju deltagare för att kunna öva 
på genomförandet av testerna. Då testledarna hade liten praktisk erfarenhet av vHIT, kan 
genomförandet ses som en eventuell felkälla.  
 MacDougall et al. (2009) tog upp vissa begränsningar med vHIT. De nämner bland annat att 
tolkningen av testresultatet görs subjektivt, något som testledarna inte innehar tillräcklig kunskap 
för. Av den anledningen gjordes tolkningen av vHIT av dr Måns Magnusson. De berättar även 
vidare om att olika testoperatörer utför vHIT med varierande rotationer och hastigheter, därav kan 
resultatet variera för en individ beroende på operatör. Slutligen nämner MacDougall et al. (2009) att 
vissa individer kan dölja en vestibulär nedsättning med så kallade “dolda saccader” under 
huvudrotationen. Då det i aktuell studie endast utfördes vHIT för att kontrollera patologiskt resultat 
kan det ha lett till mindre tillförlitliga svar. I ett utökat testbatteri hade resultatet förmodligen varit 
mer tillförlitligt. 
 Fördelar med att använda vHIT är dels att det ger information om varje enskild båggångs 
funktion, men det är också ett test som går snabbt att administrera och det inducerar inte yrsel 
(MacDougall et al., 2009; Janky et al., 2017). 

Utförandet av audiogram ses däremot som tillförlitligt då testledarna har god erfarenhet av 
detta samt att det finns standardiserade metoder att utgå ifrån. 

Posturografi. För att utesluta felkällor i studien fick deltagarna genomföra posturografin 
från en av fyra möjliga testordningar som alternerades slumpmässigt. Detta då Fransson (2005) 
menar att vibrationsstimulering som pågår kontinuerligt under cirka 30 sekunder i upprätt 
stillastående ställning kan orsaka temporära posturala nedsättningar. Likaså var hörapparaten en 
faktor som togs hänsyn till. Deltagare som startade med vibration men utan hörapparat/er 
utmanades med det svåraste delmomentet först, jämfört med de deltagare som startade utan 
vibration men med hörapparat/er och då utgick från det lättaste delmomentet. 

Under posturografin stod testledarna nära tillhands bredvid deltagaren, redo för att stötta 
ifall deltagaren skulle bli så pass ostadig att det vore risk för fallolycka. I vissa fall krävdes ett 
sådant ingripande, oavsett om deltagaren testades med eller utan vibration, för att kunna garantera 
deltagarens säkerhet. Detta speglar däremot inte ett verkligt scenario där stöttning inte alltid finns 
tillhands, varav en tanke uppstod ifall testerna skulle kunna motsvara det vardagliga livet. Då 
posturografin mäts genom att registrera deltagarens rörelser och kraft för att upprätthålla balansen, 
funderades det på ifall en yttre stöttning kan ha påverkat energin deltagaren behövt använda för att 
upprätthålla balansen i dessa situationer. 
 
Resultatdiskussion 

IOI-HA. I aktuell studie fanns det ett spann mellan 2,9 och 4,5 poäng, där tre av sju frågor 
hamnade utanför det generella medelvärdet. Brännström och Wennerström (2010) nämner ett flertal 
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studier där ett generellt medelvärde för varje fråga tagits fram. Generellt ligger medelvärdena på ett 
spann mellan 3,5 och 4,3 poäng per fråga. En majoritet av frågorna hamnade därav inom det 
generella medelvärdet vilket skulle kunna antas som representativt för den population som kan 
tänkas besvara enkäten. 
 SSQ. Samtliga deltagare besvarade enkäten, dock besvarades inte alla frågor då vissa frågor 
inte berörde alla deltagare. Liksom för Molina van der Schaaf & Persson (2017) hade fråga 15 i del 
tre lägst svarsfrekvens där fem respektive sex deltagare i vardera studie hade besvarat frågan. De tar 
upp frågans formulering som vänder sig till deltagare som haft hörapparater under en “längre tid”, 
ett begrepp som kan innebära olika länge för olika individer (Molina van der Schaaf & Persson, 
2017). Sammantaget gav symmetrisk hörselnedsättning generellt ett bättre resultat för Rum och 
Riktning vilket skulle kunna bero på att hörseln är liksidig med samma villkor. En asymmetrisk 
hörselnedsättning kan försvåra ljudlokalisationen eftersom dessa individer tenderar att ha högre 
trösklar för detektion av tids- och intensitetsskillnader (Smeds & Leijon, 2000), vilket kan ha 
orsakat sämre resultat för delen om Rum och Riktning. 
 Balansenkät. En majoritet av deltagarna var tveksamma alternativt höll inte med om att 
hörapparaterna gav en positiv påverkan på balanskontrollen. Endast en deltagare upplevde en 
positiv påverkan och två deltagare besvarade inte frågan. Det skulle därför kunna tänkas att 
merparten av deltagarna inte hade någon förväntan om att hörapparaterna skulle hjälpa 
balanskontrollen under testerna. 
 Hörseltest. Det fanns en spridning på grad av hörselnedsättning där en majoritet av 
deltagarna låg inom mild till måttlig hörselnedsättning, medan ett fåtal hade svår till grav 
hörselnedsättning. Av den anledningen kan det tänkas att deltagarna hade olika förutsättningar för 
att genomgå testerna då en grav hörselnedsättning skulle kunna innebära färre hörselledtrådar 
(Gatehouse & Noble, 2004; Keidser, 2009). 
 vHIT. MacGarvie et al. (2015) och Janky et al. (2017) undersökte om ålder hade betydelse 
för testresultatet av vHIT. Båda studierna kom fram till att det inte var en avgörande faktor vilket 
gjorde att testet lämpade sig bra i aktuell studie eftersom deltagarnas ålder kunde skilja sig åt. 
 Sex av deltagarna hade patologiskt svar, antingen unilateralt eller bilateralt. Deltagarna 
inkluderades trots detta i studien då de inte hade någon diagnos eller några konstaterade 
balansproblem. En av de tre deltagare som upplevde oro för att ramla hade patologiskt svar på 
vHIT. Resterande fem deltagare med patologiskt svar upplevde därmed ingen oro för att ramla. Ett 
samband mellan oron för att ramla och patologiskt vHIT kan därför anses som litet enligt 
testledarna. 
 Posturografi. Sammanfattningsvis gav resultatet ingen signifikant skillnad med och utan 
hörapparater i de olika förhållandena, däremot kunde man se en varierande effekt. Ett exempel som 
visade en medelstor effekt men inget signifikant värde var i villkoret med hörapparater i vibration 
oavsett villkoret för synen (Figur 3). Resultatet indikerade att kroppssvajet blev mindre med 
hörapparater jämfört med utan vilket innebar att det krävdes mindre energi för att upprätthålla 
balansen när hörapparaterna var på. Generellt antydde resultatet att villkoret med hörapparater i 
vibration gav bättre värden jämfört med med hörapparater utan vibration. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att deltagaren fokuserar mer aktivt på att upprätthålla balansen i vibration än i 
villkoret utan vibration. 

Som tidigare nämnt har det somatosensoriska systemet en roll i den posturala kontrollen. 
Bergenius et al. (2000) och Fransson (2005) nämner att det somatosensoriska systemet skickar 
information till centrala nervsystemet via muskler och senor. Därav hade smärta i fötter/knä/höfter 
kunnat tänkas öka ostadigheten eftersom centrala nervsystemet då eventuellt signalerat smärta som 
något farligt. Denna kopplingen kunde däremot inte ses hos deltagarna då de individer med smärtor 
fanns med i både gruppen med oro för att ramla respektive de som inte var oroade. 

Rumalla et al. (2015), Vitkovic et al. (2016) och Negahban et al. (2017) kom alla fram till 
att hörapparaterna förbättrade den posturala kontrollen i mer eller mindre utsträckning. Även 
Molina van der Schaaf & Persson (2017) kom fram till att hörapparaterna förbättrade den posturala 
kontrollen, dock endast i det stillastående momentet. Rumalla et al. (2015) och Negahban et al. 
(2017) förslog hörapparater som en behandlingsmetod för att minska risken för fallolyckor för den 
aktuella populationen. I aktuell studie fanns det inget signifikant resultat för att kunna stödja 
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hörapparater som behandlingsmetod. Däremot kunde en positiv effekt ses i mer eller mindre 
utsträckning i de villkoren där deltagaren hade hörapparater på sig. Det fanns inga indikationer på 
att hörapparaterna försämrade balanskontrollen. Hörapparaternas uppgift är att förstärka ljud och 
därmed möjliggöra fler hörselledtrådar för individen. Hörapparater skulle av den anledningen kunna 
minska risken för fallolyckor hos personer över 40 år med sensorineural hörselnedsättning då fler 
hörselledtrådar om den akustiska omgivningen blir tillgängliga. 

 
Framtida forskning och kliniska implikationer  

Vid en uppföljningsstudie är flertalet faktorer önskvärda angående deltagarna. För ett mer 
tillförlitligt resultat skulle det behövas ett större deltagarantal. Likaså hade en mer specifik 
målgrupp varit att föredra med argument för att delta på så lika villkor som möjligt. Målgruppen 
skulle kunna avgränsas till ett mer specifikt åldersspann där samtliga deltagare innehar liknande 
grad av hörselnedsättning samt liknande erfarenhet av hörapparater. För att ytterligare minska 
risken för felkällor vore det fördelaktigt att kunna kontrollera deltagarnas hörapparatsinställningar 
för att uppnå optimala inställningar för ändamålet.  
 För att återskapa ett scenario som efterliknar en vardaglig situation vore det intressant att 
ytterligare avancera ljudkällan som användes. Ett förslag är att använda sig av flera högtalare som 
placeras ut på olika positioner. På så vis blir ljudet mer lokaliserbart vilket skulle kunna tänkas 
hjälpa upptagandet av hörselledtrådarna för syftet att upprätthålla balansen. 
 Ämnet är relevant för kliniker, såväl audionomer som audiologer, då hörapparaten skulle 
kunna bli en del av en framtida behandling för personer med ostadighetskänsla kombinerat med 
hörselnedsättning. Kunskapen om detta kan även bli en motivation för ökat hörapparatanvändande 
för patienter med hörselnedsättning om det dels kan hjälpa hörandet och samtidigt minska 
ostadigheten.  
 

Slutsats 
Hörapparaterna gav ingen signifikant inverkan på balanskontrollen för personer över 40 år 

med sensorineural hörselnedsättning i något av testvillkoren. Däremot kunde en trend ses då ett 
flertal resultat visar på att hörapparatens inverkan till balanskontroll har medel till stor effekt. Därav 
kan det antydas att hörapparatsförstärkningen är viktig för att få tillgång till hörselledtrådar som kan 
främja balanskontrollen. Symmetrisk hörselnedsättning visade sig vara en fördel för spatial hörsel, 
där bland annat ljudlokalisation och hörselledtrådar ingår, i jämförelse med asymmetrisk 
hörselnedsättning. Det krävs dock mer forskning för att ta reda på i vilken utsträckning 
hörapparaterna spelar in för balanskontrollen.  

IOI-HA och balansenkäten anses vara användbara verktyg för att få en överblick av 
hörapparatnyttan och balansupplevelsen. SSQ ses däremot som svåranvänt i detta fall på grund av 
svårtolkade frågor och låg svarsfrekvens.  
 

Tack 
Stort tack till Per-Anders Fransson, Måns Magnusson och Karin Björklund för värdefull hjälp med 
balansmätningar och tolkning av resultat. Likaså till våra handledare Jonas Brännström och Tobias 
Kastberg för all hjälp och stöttning under studiens gång. Vi vill också rikta ett stort tack till HRF, 
kiropraktorn samt den auktoriserade audionommottagningen för hjälp med att sprida information 
om studien. Till sist - tack alla deltagare för att ni tog er tid att delta i studien!  
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Bilagor 
Bilaga 1. Informationsblad 

 

 
  Informationsbrev om 
  ”Hörapparaten och balans” 
 
 

 
Vad handlar studien om? 
För att kunna upprätthålla en bra balans 
krävs ett samspel mellan olika system som 
syn, känsel, muskler och hörsel. Genom 
omgivningsljud får vi hörselledtrådar som 
hjälper till att orientera oss. Vid en 
hörselnedsättning kan dessa hörselledtrådar 
falla bort, vilket kan leda till 
ostadighetskänsla. Vi vill därför undersöka 
hörapparatens nytta för balanskontrollen. 
Ett sätt att testa balansen på är att mäta 
kroppssvaj. Du kommer då att stå på en 
platta som mäter hur mycket din kropp 
svajar med/utan hörapparater. 
 
Vem är vi? 
Vi heter Amanda och Josefin och är två 
legitimerade audionomer som läser vårt 
magisterår vid Lunds Universitet. Denna 
studie ingår i vårt magisterarbete och vi 
vore väldigt tacksamma om du vill hjälpa 
oss! 
 
Vem är du? 
Vi söker dig som är 40 år eller äldre som 
använder hörapparat/er. Du ska inte ha 
några balans- eller yrselsjukdomar samt 
inga neurologiska besvär (t.ex. Parkinsons, 
MS och ALS). 
 
Om du vill delta: 
Om du är intresserad av att delta och vill 
veta mer om studien, vänligen kontakta 
oss. Kontaktuppgifter hittar du på nästa 
sida. 
 
Vi kommer skicka hem tre enkäter till dig 
som vi ber dig fylla i och ta med på 
testdagen. Vid önskan om hjälp vid 
ifyllning medtag blanketten så hjälper vi 
till.  
 
Vi önskar också kopia på nyligen utfört 
hörselprov om sådant finns. 
 

 
 
 
Tidsåtgången beräknas ta cirka en timme. 
All testning sker i Lund på sjukhusområdet 
under februari och mars. 
 
Du kommer även få skriva på en 
medgivandeblankett. Att delta i studien är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan att förklara varför.  
 
Oavsett om du deltar eller ej kommer det 
inte att påverka din vård. 
 
Ersättning 
Det utgår inte någon ersättning för ditt 
deltagande, men vi bjuder på fika! 
 
Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter kommer inte att sparas. 
Dina uppgifter kommer ersättas av en kod 
så ingen kan urskilja vem du är. 
Kodnyckeln har endast testledare och deras 
handledare tillgång till.  
 
Hanteringen av dina personuppgifter 
regleras av Personuppgiftslagen 
(SFS1998:204). 
 
Studien är godkänd av den lokala 
etikkommittén, avdelningen för logopedi, 
foniatri och audiologi vid Lunds 
Universitet. 
 
Fördelar och nackdelar med att delta 
Du kommer få en undersökning av din 
balansförmåga samt ett uppdaterat 
hörselprov om sådant inte medtagits. Ett 
deltagande hjälper oss att få information 
om det finns ett samband mellan 
hörapparatsanvändning och balanskontroll. 
Detta skulle i så fall kunna styrka 
hörapparatens roll för balanskontrollen hos 
personer med hörselnedsättning som 
upplever balansbesvär. Det kan eventuellt 
uppstå ostadighetskänsla, yrsel och 
illamående under balanstesterna. 
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Bilaga 2. Informationsblad kollegor 

 

 
  Brev till kollegor inför rekrytering 
 
  Hej kollegor! 
 

 
Vi heter Amanda Brinck och Josefin Jönsson och är två legitimerade audionomer som läser 
vårt magisterår i audiologi vid Lunds Universitet. Det är dags för magisterarbetet och vi har 
valt att undersöka hörapparatens inverkan på balans och ostadighetskänsla hos personer med 
sensorineural hörselnedsättning. Våra äldrekursare genomförde en liknande studie i våras 
som vi nu bygger vidare på. Bifogat finner ni en sammanfattning från deras studie.  
 
Mätningen kommer bestå av posturografi, dvs en ståplatta som deltagaren får stå på som 
registrerar kroppssvajet. Detta kommer mätas både med och utan hörapparat/er. Det kommer 
också skickas hem följande enkäter till deltagarna; IOI-HA för den upplevda 
hörapparatsnyttan, SSQ som tittar på spatialförmågan samt en enkät om egenupplevda 
balansbesvär. 
 
Vi behöver din hjälp att rekrytera deltagare till vår studie. Den vi söker är: 
● 40 år eller äldre med unilateral eller bilateral hörapparatsanpassning. 
● Har trösklar på >20dB HL på örat/öronen med hörapparat. 
● Har inga diagnostiserade balanssvårigheter eller neurologiska besvär (som till 

exempel Parkinsons, MS eller ALS) 
 
Både nybörjaranvändare samt vana hörapparatsanvändare är välkomna att delta i studien. Vi 
ser gärna att deltagarna tar med sig en kopia på det senaste audiogrammet. Under 
balanstesterna kan det eventuellt uppstå ostadighetskänsla, yrsel och illamående. Vi kommer 
hela tiden finnas till hands och stötta under mätningen. Om någon är intresserad av att delta 
uppmanar vi personen att maila oss så att vi kan boka in tid för mätningen samt ge mer 
information om studien. All testning kommer ske i Lund vid Avdelningen för logopedi, 
foniatri och audiologi på Lasarettsgatan 19 under februari och mars. 
 
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få! 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Amanda Brinck leg. audionom (testledare) 
Mail: amanda.brinck.124@student.lu.se 
 
Josefin Jönsson leg. audionom (testledare) 
Mail: josefin.jonsson.619@student.lu.se 
Telefonnummer: 073-088 42 10   
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Hörapparatens inverkan på balanskontroll och upplevelse av balans hos personer med 
sensorineural hörselnedsättning 
Migdalia Molina van der Schaaf & Amanda Persson  (2017)    
      
Sammanfattning     
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om användning av hörapparat medverkar till ökad 
stabilitet hos personer med sensorineural hörselnedsättning samt granska den subjektiva 
upplevelsen av balans och spatial hörsel. 
      
Metod: 19 deltagare över 40 års ålder med sensorineural hörselnedsättning testades med de 
objektiva testmetoderna vHIT och posturografi. För att granska sambandet mellan hörapparat 
och balans utfördes posturografi i ljudmiljö med stimuli från en kvinnlig talare på 65 dB(A). 
Deltagarna testades både med vibrationsstimulering (85 Hz) samt stillastående. Posturografin 
mätte energin och vridkraften från fotsulorna och gav en bild av kroppssvaj i relation till 
hörapparatanvändning, med och utan hörapparat. vHIT utvärderade funktionen i 
balansorganen. IOI-HA, SSQ och en balansenkät användes för att utvärdera den subjektiva 
upplevelsen av balans, spatial hörsel och hörapparatanvändning. 
      
Resultat: Studiens fynd visar att hörapparaten har en signifikant inverkan på balanskontroll 
när deltagarna mättes stillastående utan vibration och gav ökad stabilitet. Majoriteten av 
deltagarna som upplevde balansproblem upplevde även oro för att ramla. 
      
Slutsatser: Hörapparaten ger en positiv inverkan på postural kontroll hos personer med 
sensorineural hörselnedsättning och dess användning bör uppmuntras i denna population för 
att undvika fall. 
      
Sökord: posturografi, balans, hörapparat, sensorineural hörselnedsättning, hörselledtrådar  
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Bilaga 3. Rekryteringsblad 

 
  

Rekryteringsblad 

 

En studie - Hörapparaten och balans  

Är det något för dig? 

 

Vem är vi? 

Vi är två legitimerade audionomer som läser vårt magisterår vid Lunds 

Universitet. Denna studie ingår i vårt magisterarbete och vi vore väldigt 

tacksamma om du vill hjälpa oss! 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som är 40 år eller äldre som använder hörapparat/er. Du ska inte ha 

några balans- eller yrselsjukdomar samt inga neurologiska besvär (t.ex. 

Parkinsons, MS och ALS). 

 

Vad handlar studien om? 

För att kunna upprätthålla en bra balans krävs ett samspel mellan olika system 

som syn, känsel, muskler och hörsel. Genom omgivningsljud får vi 

hörselledtrådar som hjälper till att orientera oss. Vid en hörselnedsättning kan 

dessa hörselledtrådar falla bort, vilket kan leda till ostadighetskänsla. Vi vill 

därför undersöka hörapparatens nytta för balanskontrollen. Ett sätt att testa 

balansen på är att mäta kroppssvaj. Du kommer då att stå på en platta som mäter 

hur mycket din kropp svajar med/utan hörapparater. 

 

Tag gärna ett informationsbrev, där finner du mer information och 

kontaktuppgifter till oss.  

 

Med Vänlig Hälsning,  

Josefin Jönsson och Amanda Brinck 
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Bilaga 4. IOI-HA 

 
  

International Outcome of Inventory for Hearing Aids

1. Tänk på hur mycket du använde din/dina hörapparat/er under de senaste två veckorna.
Hur många timmar använde du hörapparaten/erna under en genomsnittlig dag?

mindre än 1 1 till 4 4 till 8 mer än 8
Inte alls timme per dag timmar per dag timmar per dag per dag

2. Tänk på den situation där du mest önskade höra bättre innan du fick din/dina nuvarande
 hörapparat/er. Hur mycket har hörapparaten/erna hjälpt i den situationen under de senaste två veckorna?

hjälpte hjälpte hjälpte hjälpte en hel hjälpte väldigt
inte alls lite någorlunda del mycket

3. Tänk igen på den situation där du mest önskade höra bättre. Hur mycket svårigheter har du
FORTFARANDE i den situationen när du använder din/dina nuvarande hörapparat/er?

stora en hel del måttliga lite inga
svårigheter svårigheter svårigheter svårigheter svårigheter

4. Tycker du att din/a nuvarande hörapparat/er är värd/a besväret om du tar hänsyn till allt?

inte all värda lite värda någorlunda en hel del värda mycket väl
besväret besväret värda besväret besväret värda besväret

5. Hur mycket har dina kvarstående hörselproblem försvårat vad du kunnat göra under de 
senaste två veckorna med din/a nuvarande hörapparat/er?

försvårat försvårat försvårat försvårat inte försvårat
mycket en del måttligt något alls

6. Hur mycket tror du att andra människor besvärades av dina svårigheter att höra under de 
senaste två veckorna med din/a nuvarande hörapparat/er?

besvärades besvärades besvärades besvärades besvärades
väldigt mycket en del måttligt lite inte alls

7. Hur mycket har din/a nuvarande hörapparat/er påverkat din livsglädje om du tar hänsyn till allt?

förbättrat förbättrat en förbättrat
försämrat ingen ändring något hel del väldigt mycket
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Bilaga 5. SSQ
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Bilaga 6. Balansenkät  

 

  
!
!

!!!
!
!Balans'enkät!för!personer!med!hörapparat!

!
!
Datum…........................!!!!!!!!!!!!!!!!Kod………………….!!
Namn.…………………………………………………………!
Personnummer……………………………………………!
!
1.!Har!du!hörapparat!på!båda!öronen?!!!!!Ja,!på!båda.!!!!!!!!!!!!! Nej,!bara!på!ena.!
!
2.!Hur!länge!har!du!haft!hörapparat/hörapparater?!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
!!
3.!Finns!det!någon/några!aktivitet/er!i!det!dagliga!livet!som!gör!att!du!upplever!oro!för!att!
ramla?!!
Ja!!!!!!!!!!! Nej!!
!
4.!Om!ja,!beskriv!kortfattat!när:!!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
!
5.!Upplever!du!att!du!har!balansproblem?!!
Ja!!!!!!!!!!! Nej!!
!
6.!Om!ja,!hur!ofta!och!i!vilka!situationer?!!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
!
7.!Har!du!ramlat!det!senaste!året?!!
Ja!!!!!!!!!!! Nej!!
!
8.!Om!ja,!ange!antal!gånger:!……………………………………………………………….!
!
!
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Bilaga 7. Medgivandeblankett 

 
  

Medgivandeblankett  

 

Jag har  tagit del av  informationen  om Hörapparaten och  balans . Jag är  medveten  om att 

deltagandet  är  frivilligt  och  jag  kan  när  som helst avbryta deltagandet  utan  att ange orsak.  

Härmed  medger  jag  mitt samtycke till att delta i studien.  

 

Studiedeltagare: Testledare:  

Ort,  datum: Ort,  datum: 

________________________________  _______________________________  

Namn:  Namn: 

________________________________  _______________________________  

Underskrift: Underskrift: 

x_______________________________  x______________________________  

Telefonnummer: Telefonnummer:  

________________________________  _______________________________  
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Bilaga 8. Protokoll anamnes  
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