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Abstrakt 
Bakgrund:#Befolkningen!blir!äldre!i!Sverige.!Hörselnedsättning!förekommer!hos!
55,7%!av!befolkningen!som!är!85!år!eller!äldre.!Hörapparatanvändande!förekommer!
hos!samma!grupp!i!35,5%!av!fallen.!Tidigare!forskning!som!undersökt!kunskapen!
hos!vårdpersonal!angående!hörselnedsättning,!hantering!och!skötsel!av!
hörapparater!indikerar!på!att!det!finns!brister!i!kunskapen.!!!
 
Syfte:!Syftet!är!att!undersöka!hur!undersköterskor!på!äldreboende!upplever!
vårdsituationen!gällande!brukare!med!hörapparat.!
 
Metod:!Intervjuer!genomfördes!på!åtta!utbildade!undersköterskor!(informanter).!
Intervjuerna!transkriberades!och!analyserades!med!kvalitativ!innehållsanalys.!
 
Resultat:#De!teman!som!formades!utifrån!intervjuerna!var!kommunikationsstrategier,!
barriärer)till)kommunikation,!att)ta)del)i)samtal,!barriärer)till)delaktighet!och!
upplevelser)av)hantering)och)skötsel)av)hörapparater.!Informanterna!beskrev!ett!
antal!faktorer!som!upplevdes!underlätta!respektive!försvåra!kommunikation!och!
delaktighet!med!den!hörapparatbärande!brukaren.!Vidare!beskrev!de!vilka!faktorer!
som!underlättade!respektive!försvårade!hantering!och!skötsel!av!hörapparater.!!
 
Slutsats:!De!faktorer!som!främst!upplevdes!underlättande!respektive!försvårande!
gällande!kommunikationen!gällde!även!för!delaktigheten.!De!faktorer!som!upplevdes!
underlättande!var!främst!undersköterskans!förhållningssätt!och!tekniska!hjälpmedel.!
De!faktorer!som!upplevdes!försvårande!var!främst!brukarens!förhållningssätt!och!
brukarens!kroppsliga!och!kognitiva!funktion.!Vad!gäller!upplevelser!av!hantering!och!
skötsel!av!hörapparater!var!det!bristen!på!kunskap!som!informanterna!ansåg!vara!
den!mest!försvårande!faktorn.!En!underlättande!faktor!var!att!det!förekom!
hörselombud!på!vissa!arbetsplatser. 
 
Sökord:#äldreboenden,!undersköterskor,!hörapparater,!kommunikation,!delaktighet,!
äldre!människor 
)

Abstract 
Background:#Swedens!population!is!getting!older.!Over!half!of!Swedens!senior!
population!whom!are!85!years!or!older!have!a!hearing!loss!and!35,5%!of!them!uses!
hearing!aids.!Previous!research!shows!that!healthcare!workers!lack!knowledge!
about!hearing!loss!and!manage!and!care!of!hearing!aids.###
 
Aim:#The!aim!is!to!investigate!how!licensed!practical!nurses!in!nursing!homes!
experience!the!care;situation!concerning!resident!with!hearing!aids.!
 
Method:#Interviews!were!conducted!with!eight!educated!licensed!practical!nurses!
(informants).!These!interviews!were!transcribed!and!analyzed!with!qualitative!
content!analysis.##
 
Results:#The!themes!formed!from!interviews!were:!communication)strategies,!
barriers)to!communication,!to)participate)in)conversations,!barriers)to)participation!
and!experiences)of)management)and)care)of)hearing)aids.!The!informants!described!
a!number!of!factors!that!were!found!to!both!facilitate!and!complicate!communication!
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and!participation!with!persons!with!hearing!aids.!The!informants!also!described!
numerous!of!factors!which!facilitated!or!complicated!the!management!and!care!of!
the!hearing!aids.!
 
Conclusion:#The!factors!that!primarily!facilitated!respectively!complicated!
communication!applied!to!participation!as!well.!Facilitating!factors!were!the!licensed!
practical!nurses!approach!and!the!technical!aid!itself.!Complicating!factors!were!the!
residents!approach!and!their!bodily;!and!cognitive!functions.!The!most!complicating!
factor!regarding!the!management!and!care!of!hearing!aids!were!found!to!be!lack!of!
knowledge,!while!the!presence!of!hearing!agents!at!the!workplace!were!facilitating. 
# 
Keywords:#nursing!homes,!licensed!practical!nurses,!hearing!aids,!communication,!
participation,!older!people 
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#
Tack!#
!
Författarna!vill!rikta!ett!stort!tack!till!de!personer!som!ställde!upp!på!vår!intervju!vilket!
gjorde!studien!möjlig.!Vi!vill!även!tacka!nära!och!kära!som!har!stöttat!oss!i!
processen.!Ett!stort!tack!riktas!till!vår!handledare!Johanna!Gustafsson!för!de!
värdefulla!råd!och!vägledning!genom!hela!arbetsprocessen.!!
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1.#Inledning#
Med!det!ökade!åldrandet!ökar!risken!för!att!få!hörselnedsättning!(Möller,!2013,!s.!
277).!Hörselnedsättning!kan!påverka!kommunikationen.!Hur!mycket!den!påverkas!
beror!på!flera!faktorer!exempelvis!ljudmiljö!och!otydligt!tal!(Bennion!&!Forshaw,!
2013).!Faktorer!som!påverkar!kommunikationen!går!att!förändra!för!att!förbättra!
kommunikationen!(Tye;Murray,!2015,!s.!246).!Det!här!kräver!dock!en!förståelse!från!
flera!personer!och!inte!enbart!personen!med!hörselnedsättning.!Skrammel!i!köket!
och!spelande!av!musik!är!faktorer!som!påverkar!kommunikationen!på!äldreboenden.!
Undersökningar!visar!att!undersköterskor!inte!förstår!hur!ljudmiljön!påverkar!
kommunikationssituationen!(Pryce,!2011).!En!bristande!kommunikation!till!följd!av!
hörselnedsättning!påverkar!också!delaktigheten!för!brukare!på!äldreboenden!(Pryce!
&!Gooberman;Hill,!2012).!Det!här!ger!en!ökad!isolering!för!äldre!människor.!
Undersköterskor!upplever!att!det!är!vanligt!att!brukare!isolerar!sig!och!väljer!att!inte!
delta!i!sociala!sammanhang!till!följd!av!hörselnedsättning!(Solheim,!Shiryaeva!&!
Kvaerner,!2016).!Forskning!har!visat!att!rehabilitering!av!hörseln!är!viktig.!
Rehabilitering!med!hjälp!av!hörapparater!har!på!äldre!personer!visat!sig!ge!mindre!
depression!men!också!bättre!kognitiv!funktion!(Acar,!Yurekli,!Babademez,!Karabulut!
&!Karasen,!2011).!På!äldreboenden!har!ett!stort!antal!av!de!boende!behov!av!att!få!
hjälp!med!skötsel!och!hantering!av!sina!hörapparater!vilket!är!viktigt!för!att!de!ska!
fungera!bra.!Studier!har!dock!visat!att!personalen!inte!har!tillräckliga!kunskaper!för!
det!här!arbetet!(Solheim!et!al.,!2016g!Pryce!&!Gooberman;Hill,!2013).!Vårdpersonal!
på!äldreboenden!har!således!visat!sig!ha!otillräcklig!kunskap!om!hur!kommunikation!
underlättas!med!brukare!som!har!hörselnedsättning.!De!har!också!otillräcklig!
kunskap!om!hur!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!skall!utföras.!Utifrån!att!
vårdsituationen!kan!påverka!den!hörapparatbärande!brukaren!är!det!av!vikt!att!
undersöka!hur!undersköterskor!upplever!vårdsituationen!med!den!
hörapparatbärande!brukaren!vilket!den!här!studien!avser!att!göra.!Den!här!studien!
ämnar!ta!reda!på!hur!kommunikationen,!delaktigheten,!hanteringen!och!skötseln!av!
hörapparater!upplevs!av!undersköterskor. 
 
2.#Bakgrund#
2.1#Hörselnedsättning!!
!
År!2016!beräknades!det!att!18,9%!av!Sveriges!befolkning!har!en!hörselnedsättning.!
Hörselnedsättning!beräknas!förekomma!hos!33,8%!av!befolkningen!mellan!65;74!år,!
46,6%!av!befolkningen!mellan!75;84!år!samt!hos!55,7%!av!de!män!och!kvinnor!som!
2016!var!85!år!eller!äldre.!I!åldersgruppen!65;74!år!använder!10,2%!hörapparat,!av!
de!i!gruppen!75;84!år!använder!23,4%!hörapparat!medan!de!som!2016!var!85!år!
eller!äldre!förekom!hörapparatanvändande!i!35,5%!av!fallen!(Statistiska!centralbyrån!
[SCB],!u.å.).!!
!
Begreppet!hörselnedsättning!är!brett!och!innefattar!flera!olika!typer!av!
hörselnedsättningar.!Konduktiva!och!sensorineurala!hörselnedsättningar!är!de!två!
stora!grupperna!som!hörselnedsättning!delas!in!i!(Möller,!2013,!s.!262;263).!En!
konduktiv!hörselnedsättning!eller!ledningshinder!som!det!också!kallas!är!lokaliserad!
i!ytter;!eller!mellanörat!vilket!inkluderar!hörselgång,!trumhinna!och!mellanöra!
(Hultcrantz!et!al.,!2012,!s.!25).!Innerörat!är!inte!påverkat!utan!det!sker!endast!en!
dämpning!av!ljudet!vid!den!här!typen!av!skada!i!örat!(a.a.,!s.!25).!Däremot!vid!en!
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sensorineural!hörselnedsättning!är!skadan!lokaliserad!i!innerörat!(kokleär)!eller!
vidare!i!hörselsystemet!på!hörselnerven!(retrokokleär)!(a.a.,!s.!25).!Vid!en!sådan!
skada!är!kvaliteten!på!hörselsinnet!försämrat!vilket!kan!påverka!en!persons!
taluppfattning!i!olika!grad!(a.a.,!s.!25).!I!det!här!arbetet!definieras!hörselnedsättning!
som!en,!av!legitimerad!audionom!eller!audionomstudent,!konstaterad!nedsatt!
funktion!av!mellanöra!och/eller!inneröra!som!leder!till!försämrad!förmåga!att!uppfatta!
olika!typer!av!ljudsignaler!exempelvis!tal.!!
!
2.2#Kommunikation#

Kommunikation!definieras!av!Nationalencyklopedin!(u.å.))som!något!som!kräver!ett!
språk!eller!en!kod!där!kommunikation!uttrycks.!Definitionen!av!kommunikation!
innefattar!också!ett!fysiskt!medium!där!information!överförs.!Nationalencyklopedin!
(u.å.)!menar!också!att!människan!har!utvecklat!sin!kommunikation!från!exempelvis!
alfabetisk!skrift!och!tal!till!programmeringsspråk!för!datorer.!Nilsson!och!
Waldemarson!(2007,!s.!11)!definierar!kommunikation!som!ett!sätt!att!dela!med!sig!
av!exempelvis!handlingar,!innebörder!eller!känslor.!De!beskriver!att!språk!och!
kommunikation!gör!det!möjligt!för!människor!att!möta!andra!människor.!Författarna!
har!valt!att!definiera!kommunikation!som!ett!talat!meddelande!mellan!två!eller!fler!
personer!i!den!här!studien.!!
!
2.2.1#Upplevelser#av#kommunikation!
!
Nio!äldre!personer!som!upplever!hörselnedsättning!och!använder!hörapparater!har!
deltagit!i!en!intervjustudie!i!England!(Bennion!&!Forshaw,!2013).!Deltagarna!i!
studien!beskrev!sina!upplevelser!angående!kommunikation.!Här!berättade!
deltagarna!om!svårigheterna!med!att!höra!vad!som!sägs!i!en!stimmig!miljö!till!följd!
av!hörselnedsättning.!Trots!hörapparater!som!upplevs!fungera!väl!beskrivs!den!
stimmiga!miljön!som!problematisk!och!att!man!endast!kan!höra!fragment!av!talat!
språk.!Känslan!som!uppkommer!vid!missförstånd!till!följd!av!att!personen!med!
hörselnedsättning!och!hörapparat!inte!vet!om!de!har!hört!rätt!är!skam!(a.a.).!Även!i!
samtal!som!endast!involverar!två!personer!upplevs!ibland!svårigheter.!Det!här!kan!
vara!till!följd!av!att!kommunikationspartnern!inte!talar!tydligt!eller!talar!i!oavslutade!
meningar.!Det!upplevs!dock!påfrestande!att!upprepade!gånger!fråga!om.!Att!inte!
höra!vid!samtal!kan!ge!en!känsla!av!att!man!inte!knyter!an!till!personer!så!bra!som!
önskat.!Förståelse!för!hörselnedsättningens!konsekvenser!skildras!som!dålig!bland!
personer!runt!omkring!den!hörapparatbärande!personen.!Personer!i!den!
hörapparatbärande!personens!närhet!tror!att!hörapparaterna!löser!problemet!med!
hörselnedsättning!i!samtliga!miljöer.!Det!här!leder!till!frustration!hos!den!
hörapparatbärande!personen!(a.a.).!
!
Pryce!(2011)!skildrar!i!sin!review!artikel!barriärer!till!kommunikation!på!vårdboenden.!
På!vårdboenden!beskrivs!det!att!personalen!har!svårt!att!förstå!hur!olika!ljudmiljöer!
påverkar!en!person!med!hörselnedsättning!och!kommunikationen!med!personen.!
Måltider!beskrivs!som!en!bullrig!ljudupplevelse!som!påverkar!kommunikationen.!Det!
förekommer!också!att!personal!på!vårdboende!spelar!musik!i!bakgrunden!utan!att!
förstå!hur!det!kan!påverka!kommunikationen.!Ytterligare!en!barriär!till!
kommunikation!beskrivs!vara!att!personal!på!vårdboende!inte!får!utbildning!i!vad!
hörselnedsättning!medför!och!vad!man!kan!göra!för!att!underlätta!för!en!person!med!
hörselnedsättning!(a.a.).!!
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!
Ett!uppsatsarbete!på!C;nivå!har!genomförts!på!äldreboende!med!syftet!att!ta!reda!
på!hur!brukarna!upplever!sin!hörselsituation!i!förhållande!till!ljudmiljö!och!
kommunikation!(Falk!&!Wallinder,!2014).!Resultatet!av!studien!visar!att!
upplevelserna!av!hörselsituationen!är!personlig.!En!stor!del!av!de!tillfrågade!
brukarna!upplevde!ljudmiljön!som!oproblematisk.!Det!fanns!dock!de!som!upplevde!
problem!med!ljudmiljön!och!det!främst!i!närvaro!av!flera!ljudkällor.!De!flesta!brukare!
som!hade!hörapparat!och!deltog!i!studien!kunde!själva!hantera!i;!och!urtagning!men!
behövde!hjälp!med!batteribyte!och!rengöring.!Det!visade!sig!att!byte!av!ljudslang!
inte!förekom!regelbundet!efter!inspektion!av!hörapparaterna.!
!
2.2.2#Kommunikationsstrategier!

Kommunikationsstrategi!definieras!av!Tye;Murray!(2015,!s.!240)!som!en!handling!
som!utförs!för!att!underlätta!kommunikation.!När!det!gäller!talad!kommunikation!
anses!det!vara!fyra!faktorer!som!påverkar!det!här.!Faktorerna!är!personen!som!talar,!
personen!som!mottar!det!talade!meddelandet,!meddelandet!och!miljön.!För!att!
underlätta!kommunikationen!kan!man!utnyttja!tekniker!som!påverkar!de!fyra!
faktorerna!(a.a.,!s.!246).!Personen!som!talar!kan!underlätta!kommunikation!genom!
att!lyssna!på!instruktioner!från!personen!som!mottar!det!talade!meddelandet!(a.a.,!s.!
248).!Det!kan!vara!instruktioner!om!hur!personen!som!talar!bör!göra!för!att!det!
talade!meddelandet!ska!kunna!nå!fram.!Sådana!instruktioner!kan!vara!att!vända!sig!
mot!personen!man!tilltalar!eller!att!inte!täcka!munnen!vid!tal.!Personen!som!mottar!
meddelandet!kan!vara!en!person!med!hörselnedsättning!vilket!gör!underlättande!
instruktioner!viktiga!att!följa!(a.a.,!s.!249).!Många!personer!med!hörselnedsättning!
kan!känna!oro!för!att!inte!höra,!främst!när!personen!befinner!sig!i!en!ovan!situation.!!
Det!här!kan!förbättras!genom!att!använda!sig!av!avslappningsövningar!för!att!
minska!den!negativa!oron.!För!att!ett!talat!meddelande!troligare!ska!uppfattas!rätt!av!
mottagaren!kan!man!fundera!på!meddelandets!konstruktion!(a.a.,!s.!248).!Om!
personen!exempelvis!ställer!en!fråga!underlättar!det!om!det!inte!är!en!öppen!fråga!
utan!det!finns!alternativ!i!den,!ledtrådar,!som!ger!möjlighet!till!en!större!förståelse!
och!då!mindre!risk!för!missuppfattningar.!Exempel!på!en!sådan!fråga!skulle!kunna!
varag!”Vill!du!äta!pannkakor!eller!soppa?”!Istället!förg!”Vad!vill!du!äta?”.!Det!
sistnämnda!exemplet!innebär!att!man!kan!få!flera!olika!svar!på!frågan!vilket!kan!leda!
till!missförstånd.!Miljön!kan!påverkas!exempelvis!genom!ljud!(a.a.,!s.!248;249).!Här!
är!det!bra!att!reducera!antalet!ljudkällor.!Belysning!är!ett!annat!hjälpmedel.!Om!
personen!som!talar!har!ljus!på!sitt!ansikte!underlättar!det!att!se!läpprörelser!vilket!
kan!ge!värdefulla!ledtrådar!till!vad!som!sägs.!##
#
2.3#Delaktighet!
!
Begreppet!delaktighet!beskrivs!av!Nationalencyklopedin!(u.å.)!som!en!aktiv!
medverkan!i!någon!form!av!sammanhang.!Vidare!beskrivs!begreppet!delaktighet!
utifrån!olika!aspekter!såsom!en!känsla!av!att!kunna!bidra!och!göra!nytta!men!även!
som!ett!lagenligt!medansvar!(a.a.).!Socialstyrelsen!(2003)!utkom!med!en!svensk!
version!av!ICF!(International!Classification!of!Functioning,!Disability!and!Health)!som!
på!svenska!benämns!Klassifikation)av)funktionstillstånd,)funktionshinder)och)hälsa.!
Delaktighet!finns!med!som!en!av!ICF;komponenterna!och!deras!definition!av!
begreppet!delaktighet!lyder!som!följandeg!”Delaktighet!är!en!persons!engagemang!i!
en!livssituation”!(Socialstyrelsen,!2003,!s.!14).!Inom!hälso;och!sjukvården!och!
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socialtjänsten!förekommer!begreppet!delaktighet!i!många!sammanhang!när!det!
gäller!patienter!och!brukare.!Delaktighet!tillsammans!med!begreppen!
självbestämmande!och!inflytande!är!tre!grundpelare!för!den!enskilde!personen!och!
som!ska!genomsyra!hela!hälso;!och!sjukvården!(Socialstyrelsen,!2004).!Vidare!
beskrivs!delaktighet!som!ett!begrepp!som!handlar!om!att!människan!ska!ha!
möjlighet!att!kunna!påverka!sin!egen!vård!(a.a.).!
!
Definition!av!begreppet!delaktighet!har!i!den!här!studien!utgått!från!två!aspekter,!
nämligen!samtal!och!beslut.!Dels!ska!den!hörapparatbärande!brukaren!vara!delaktig!
i!vardagliga!samtal!med!undersköterskan!samt!med!andra!brukare!på!boendet.!Den!
hörapparatbärande!brukaren!ska!även!vara!delaktig!i!beslut!som!sker!i!mötet!mellan!
brukaren!ifråga!och!undersköterskan.!De!här!besluten!kan!bland!annat!handla!om!
att!vara!delaktig!i!frågor!gällande!medicinintag!och!vårdplanering!men!också!
grundläggande!frågor!gällande!vilken!mat!brukaren!vill!ha!eller!påklädning.!Enligt!
författarna!kan!både!samtal!och!beslut!sammankopplas!ihop!med!det!
Nationalencyklopedin!(u.å.)!och!Socialstyrelsen!(2003,!2004)!beskriver!som!
definition!på!delaktighet.!Socialstyrelsen!(2004)!menar!på!att!delaktighet!som!
begrepp!handlar!om!att!människan!ska!ha!möjlighet!att!påverka!sin!egen!vård.!Det!
här!anser!författarna!ha!att!göra!med!deras!delaktighet!i!beslut.!Att!vara!aktiv!i!någon!
form!av!sammanhang!eller!ha!engagemang!i!en!livssituation!(Nationalencyklopedin,!
u.å.g!Socialstyrelsen,!2003)!anser!författarna!också!kan!kopplas!till!beslut,!att!en!
brukare!exempelvis!engagerar!sig!i!vilken!vård!han!eller!hon!vill!ha.!Författarna!
anser!också!att!vara!aktiv!i!någon!form!av!sammanhang!eller!att!ha!engagemang!i!
en!livssituation!kan!kopplas!till!samtal!då!det!av!författarna!upplevs!vara!en!väg!till!
engagemang!och!sammanhang!på!ett!äldreboende.!!
!
2.3.1#Barriärer#till#delaktighet!
!
En!reducering!i!deltagande!i!sociala!aktiviteter!och!sammanhang!förekommer!bland!
äldre!människor!med!hörselnedsättning!på!äldreboenden.!Enligt!Pryce!och!
Gooberman;Hill!(2012)!är!det!här!något!som!uppstår!på!äldreboenden!då!det!har!
visat!sig!att!det!finns!många!äldre!med!hörselnedsättning!och!att!hörapparater!inte!
kommer!till!användning!som!de!ska.!Det!kan!leda!till!social!isolering!bland!äldre!
individer.!Deras!studie!fokuserade!på!att!undersöka!vilka!faktorer!som!bidrar!till!
kommunikationssvårigheter!för!individer!med!hörselnedsättning!på!äldreboenden.!
Genom!observationer!och!intervjuer!med!brukare!på!äldreboenden!visade!det!sig!att!
ljudmiljön!och!sammanhanget!var!en!stor!bidragande!faktor!till!
kommunikationssvårigheter!vilket!i!sin!tur!resulterade!i!ett!sämre!deltagande!hos!
brukarna.!Speciellt!vid!gruppaktiviteter,!som!kunde!innefatta!musik!och!frågesport,!
uppmärksammades!det!att!hörselnedsättning!hos!brukare!påverkade!deras!
deltagande.!Även!vid!måltider!observerades!det!att!den!sociala!interaktionen!mellan!
brukarna!var!reducerad.!Den!största!delen!av!de!sociala!interaktioner!som!
påträffades!i!matsalen!var!främst!när!personalen!ställde!frågor!till!brukarna!
angående!maten.!Det!framgick!även!att!de!deltagare!som!använde!hörapparater!inte!
upplevde!någon!förbättring!i!sitt!deltagande!vid!användning!av!dem!(a.a.).!!
!
Vårdpersonalens!kunskaper!och!erfarenheter!angående!brukares!hörselnedsättning!
och!hörapparater!granskades!ut!av!Solheim!et!al.!(2016)!på!sju!olika!äldreboenden.!
Alla!som!deltog!fick!ett!frågeformulär!att!fylla!i!som!berörde!frågor!om!bland!annat!
kunskap,!erfarenhet!och!saknad!av!information!angående!hörselnedsättning!och!
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hörapparater.!Utifrån!resultatet!visade!det!sig!att!så!många!som!78%!av!deltagarna!
upplevde!att!hörselnedsättningen!gjorde!att!brukarna!isolerade!sig!från!sociala!
sammanhang.!Författarna!menar!på!att!det!här!resultatet!verkar!oroväckande!för!
brukarna!med!tanke!på!att!sociala!samspel!och!kontakter!med!andra!människor!
spelar!en!stor!roll!i!en!människas!liv.!
!
2.3.2#Vårdpersonalens#upplevelser#av#brukarens#delaktighet!

Äldre!människors!självständighet!och!delaktighet!i!det!dagliga!livet!på!vårdboenden!
undersöktes!i!en!studie!gjord!i!Sverige!av!Hedman,!Häggström,!Mamhidir!och!Pöder!
(2017).!Det!här!genomfördes!på!vårdboenden!där!legitimerade!sjuksköterskor!fick!
berätta!om!sina!upplevelser!av!att!vårda!brukare!och!där!fokus!låg!på!hur!brukarnas!
självständighet!samt!delaktighet!kunde!främjas.!Resultatet!visade!på!att!det!som!var!
den!viktigaste!tyngdpunkten!för!att!främja!brukarnas!självständighet!och!delaktighet!i!
vardagen!var!att!sjuksköterskorna!visade!en!medvetenhet!och!förståelse!för!de!
äldre.!Även!uppvisande!av!uppmärksamhet!till!brukarnas!behov!och!önskningar!
ingav!ett!förtroende!bland!sjuksköterskor!och!brukare!sinsemellan.!För!att!
sjuksköterskorna!lättare!skulle!förstå!brukarna!och!deras!beteende!vid!t.ex.!smärta!
och!oro!lade!de!stor!vikt!vid!att!skapa!en!kontakt!med!dem!och!lära!känna!dem!
bättre.!För!att!brukarna!skulle!känna!sig!delaktiga!i!sin!egen!vård!beslöt!
sjuksköterskan!att!brukaren!skulle!närvara!vid!ifyllandet!av!hälsodokument!gällande!
brukaren!ifråga.!
!
Lood!et!al.!(2017)!beskriver!vikten!av!att!äldre!människor!som!bor!på!vårdboenden!
får!möjlighet!att!ta!del!av!sociala!aktiviteter!då!aktiviteterna!anses!ha!en!stor!
påverkan!på!den!enskildes!mående.!Deras!studie!syftade!till!att!undersöka!
brukarnas!delaktighet!i!sociala!sammanhang!på!vårdboenden.!Studien!var!riktad!till!
personal!på!vårdboenden!där!de!fick!välja!ut!en!brukare!som!de!hade!mest!
kännedom!om!och!utifrån!ett!formulär!skriva!i!det!som!passade!bäst!in!på!brukaren!
ifråga.!De!områden!som!fanns!med!i!formuläret!var!bland!annat!deltagande!i!sociala!
aktiviteter,!egenskaper!hos!brukare!samt!tecken!på!kognitiv!funktionsnedsättning.!
Författarna!kunde!fastställa!att!faktorer!som!verkade!positivt!på!brukarnas!
delaktighet!i!sociala!aktiviteter!var!bland!annat!om!deras!vistelsetid!på!boendet!var!
kortvarig!och!om!brukaren!uppvisade!få!tecken!på!kognitiv!funktionsnedsättning.!Det!
sistnämnda!spelade!en!stor!roll!när!det!handlade!om!deltagandet!i!sociala!aktiviteter.!
Det!fanns!även!en!statistisk!signifikant!skillnad!på!hur!deltagandet!såg!ut!i!sociala!
aktiviteter!mellan!de!brukare!som!hade!svenska!som!modersmål!och!med!de!
brukare!som!inte!hade!svenska!som!modersmål.!
!

2.4#Hantering#och#skötsel#av#hörapparater#!

2.4.1#Hörapparater!
!
Dillon!(2012,!s.!11)!beskriver!hörapparaten!som!en!liten!variant!av!ett!
ljudanläggningssystem!kallat!public!address!system.!Systemet!har!en!mikrofon!som!
fångar!upp!ljudet!för!att!sedan!förstärka!det!(Rosen!&!Howell,!2013,!s.!12).!
Hörapparaten!kan!således!i!stora!drag!liknas!vid!ett!ljudsystem!som!förstärker!ljud!
som!sedan!gör!det!möjligt!för!personer!med!hörselnedsättning!att!uppfatta!det!
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förstärkta!ljudet.!Det!finns!flera!olika!varianter!av!hörapparater!som!skiljer!sig!bland!
annat!till!utseende!och!var!de!placeras.!!
!
Författarna!har!valt!i!den!här!studien!att!definiera!hörapparat!som!en!individuellt!
anpassad!teknisk!produkt!som!arbetar!med!att!förstärka!ljud!och!som!har!blivit!
anpassad!hos!hörselvården!genom!en!legitimerad!audionom!eller!audionomstudent.!!
Det!här!innefattar!bakom;örat!apparat!med!insats!eller!dome!samt!någon!form!av!
allt;i;örat!apparat.!Den!här!definitionen!innefattar!inte!tekniska!produkter!som!på!
något!vis!kräver!ett!kirurgiskt!ingrepp!exempelvis!cochlea!implantat!eller!
benförankrad!hörapparat.!
!
Hantering!av!hörapparater!definieras!i!studien!som!i;!och!urtagning!av!hörapparater!
på!brukarens!öra/öron!samt!på;!och!avslagning!av!dem.!På;!och!avslagning!
innefattar!öppning!och!stängning!av!batterilucka!på!hörapparaten.!Skötsel!av!
hörapparater!innefattar!rengöring!av!hörapparatens!olika!delar!såsom!slang,!insats,!
domer!samt!generell!rengöring!av!den!tekniska!apparaten.!Byte!av!förbrukningsdelar!
ingår!också!inom!skötsel!av!hörapparater!och!de!innefattar!slang,!vaxfilter,!domer!
samt!batterier.!
!
2.4.2#Vikten#av#hörselrehabilitering#!
!
Hörselnedsättning!är!idag!ett!vanligt!och!högst!angeläget!hälsoproblem!framförallt!
bland!äldre!människor.!Flertalet!författare!har!redovisat!att!hörselnedsättning!kan!i!
sin!tur!påverka!livskvaliteten!för!de!här!människorna!(Ciorba,!Bianchini,!Pelucchi!&!
Pastore,!2012).!I!en!studie!gjord!av!Monzani,!Galeazzi,!Genovese,!Marrara!och!
Martini!(2008)!undersöktes!både!sociala!och!psykologiska!faktorer!som!en!bilateral!
åldersrelaterad!hörselnedsättning!kunde!orsaka!bland!vuxna!människor!i!arbetslivet.!
Deltagarna!i!studien!hade!alla!kontakt!med!hörselvården!och!genomgick!vid!tillfället!
utvärdering!av!sin!hörsel.!För!att!kunna!göra!en!jämförelse!fanns!det!även!en!
normalhörande!kontrollgrupp!med!i!studien!där!samtliga!fick!fylla!i!ett!frågeformulär!
som!berörde!frågor!utifrån!studiens!syfte.!Resultatet!visade!på!att!deltagarna!med!
hörselnedsättning!hade!ett!sämre!psykiskt!välbefinnande!än!kontrollgruppen.!De!var!
mer!benägna!att!utveckla!bland!annat!ångest!och!depression.!Det!rapporterades!
även!att!deltagarna!med!hörselnedsättning!hade!mycket!större!sociala!och!
emotionella!problem!både!i!sitt!jobb!men!även!på!fritiden!med!familj!och!vänner!i!
jämförelse!med!kontrollgruppen!(Monzani!et!al.,!2008).!
!!
För!att!ta!reda!på!om!hörapparatanvändande!kan!ge!positiva!effekter!för!äldre!
människor!genomförde!Acar!et!al.!(2011)!en!studie!som!syftade!till!att!se!till!de!
psykologiska!och!kognitiva!fördelar!det!här!kunde!medföra.!Deltagarna!i!studien!var!
alla!mellan!65;82!år!och!hade!en!måttlig!till!svår!sensorineural!hörselnedsättning.!
Ingen!av!deltagarna!hade!använt!hörapparater!tidigare!utan!alla!var!
förstagångsanvändare.!För!att!kunna!göra!en!jämförelse!fick!deltagarna!genomföra!
ett!frågetest!inriktat!på!depression!samt!ett!kognitivt!test!innan!de!fick!hörapparater.!
Testerna!utfördes!också!tre!månader!efter!tillpassningen!av!hörapparater.!
Resultaten!visade!på!att!alla!deltagare!uppvisade!en!reducering!av!depressiva!
tecken!efter!tre!månaders!hörapparatanvändande.!Dessutom!kunde!forskarna!se!en!
ökning!av!deltagarnas!kognitiva!funktioner!(a.a.).!!
!
#
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2.4.3#Vårdpersonalens#kunskap!
!
En!studie!gjord!av!Solheim!et!al.!(2016)!som!handlade!om!att!granska!personalen!på!
sju!olika!äldreboenden!och!deras!kunskaper!samt!erfarenheter!angående!de!äldres!
hörselnedsättning!och!deras!hörapparater.!Studien!visade!på!att!enbart!en!tiondel!av!
de!som!deltog!i!studien!besatt!tillräcklig!kunskap!kring!hörapparater.!Det!visade!sig!
även!att!majoriteten!av!deltagarna!upplevde!att!ett!stort!antal!av!de!äldre!på!boendet!
var!i!behov!av!hjälp!från!personalen!med!deras!hörapparater.!Författarna!kunde!
även!finna!ett!mönster!mellan!hörselnedsättning!och!att!de!äldre!isolerade!sig!från!
sociala!sammanhang.!
!
Äldre!människor!som!bor!på!äldreboenden!har!en!högre!frekvens!av!
hörselnedsättning!i!jämförelse!med!de!äldre!människor!som!fortfarande!bor!kvar!i!
sina!egna!hem.!Trots!det!här!används!varken!hörapparater!eller!annan!hörselvård!i!
någon!större!utsträckning!på!äldreboenden!(Pryce!&!Gooberman;Hill,!2013).!
Författarna!ville!därför!genomföra!en!studie!som!fokuserade!på!vårdpersonal!på!
äldreboenden!och!identifiera!deras!perspektiv!kring!hörselnedsättning!och!eventuella!
förbättringar!för!att!underlätta!kommunikationen!med!äldre!människor.!För!att!
undersöka!det!här!använde!sig!författarna!av!flera!metoder!så!som!observationer,!
intervjuer,!frågeformulär!samt!ett!möte!med!vårdpersonalen!där!även!personal!inom!
hörselvården!medverkade.!Resultatet!visade!på!brister!gällande!deras!kunskaper!
kring!hörapparater!och!hantering!och!skötsel!av!dem.!Hörapparater!ansågs!vara!
lösningen!på!alla!problem!rörande!hörselnedsättning.!Det!framgick!att!personalen!
besatt!en!viss!erfarenhet!av!att!byta!batterier!på!hörapparater!men!de!var!desto!mer!
osäkra!på!att!rengöra!insatser!och!att!sätta!i!hörapparaten!på!rätt!sätt!i!örat.!52%!av!
deltagarna!hade!inte,!under!de!senaste!två!veckorna!rengjort!en!hörapparat.!Dock!
visade!resultatet!att!57%!av!deltagarna!gärna!önskade!någon!form!av!träning!eller!
utbildning!i!hörselnedsättning!och!hörapparater!(a.a.).!
!
Eriksson!och!Hagerman!(2006)!har!i!sitt!uppsatsarbete!på!C;nivå!utfört!en!
enkätundersökning.!Enkätundersökningen!syftade!till!att!ta!reda!på!vilken!kunskap!
undersköterskor!inom!äldreomsorgen!i!Örebro!kommun!har!om!hörsel!och!
hörselnedsättning,!vilken!kännedom!de!har!om!hörhjälpmedel!samt!vilken!kännedom!
de!har!om!kommunikation!med!de!äldre!med!hörselnedsättning.!Enkäten!innehöll!
frågor!för!vart!och!ett!av!de!tre!huvudområdena.!Det!var!åtta!frågor!som!besvarades!
angående!området!hörselnedsättningar,!endast!en!av!frågorna!svarade!samtliga!
respondenter!korrekt!på.!Respondenternas!kunskap!om!hörhjälpmedel!ansågs!vara!
relativt!god!men!ingen!av!frågorna!besvarades!rätt!av!alla!respondenter.!Vad!gäller!
området!kommunikation!besvarades!heller!inte!här!någon!fråga!korrekt!av!samtliga!
respondenter.!Studien!indikerar!på!att!det!finns!kunskapsbrister!i!alla!huvudområden!
som!belystes.!
!
2.4.4#Värdighetsgarantier#i#Örebro#kommun!
!
Socialtjänstlagen!har!tagit!fram!riktlinjer!för!de!som!arbetar!inom!äldreomsorgen!och!
som!handlar!om!att!de!anställda!ska!sträva!efter!”!…!att!äldre!personer!ska!få!leva!
ett!värdigt!liv,!känna!välbefinnande!samt!ha!möjlighet!till!en!meningsfull!vardag!
(Örebro!kommun,!u.å.).!Äldre!människor!ska!även!vara!garanterade!att!få!den!hjälp!
de!behöver!med!hantering!och!skötsel!av!sina!hörhjälpmedel!enligt!
värdighetsgarantierna!som!är!utformade!av!Örebro!kommun!(Örebro!kommun,!u.å.).!!
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!
Tidigare!forskning!och!studentuppsatser!har!bland!annat!belyst!undersköterskors!
faktiska!kunskaper!om!hörselnedsättning!och!hörapparater.!Det!här!har!undersökts!
genom!enkäter.!Hur!det!är!att!leva!med!hörselnedsättning!och!hörapparater!har!
undersökts!genom!intervjuer!med!brukare!på!äldreboenden!och!äldre!personer.!Till!
viss!del!har!också!vårdpersonalens!upplevelser!om!brukarens!delaktighet!
undersökts.!Den!här!studien!avser!att!fokusera!på!hur!undersköterskor!upplever!
vårdsituationen!med!den!hörapparatbärande!brukaren!på!äldreboenden!genom!
intervjuer.!Vårdsituationen!definieras!i!det!här!uppsatsarbete!som:!
kommunikationssituationen,!delaktigheten!och!hanteringen!och!skötseln!av!
hörapparater.!
 
3.#Syfte#
Syftet!är!att!undersöka!hur!undersköterskor!på!äldreboende!upplever!
vårdsituationen!gällande!brukare!med!hörapparat. 
 
3.1#Frågeställningar 
 
1.! Hur!upplever!undersköterskor!kommunikationssituationen!med!en!brukare!

som!bär!hörapparat?!
2.! Hur!upplever!undersköterskor!den!hörapparatbärande!brukarens!delaktighet!i!

samtal!och!beslut!gällande!brukaren?!
3.! Hur!upplever!undersköterskor!hantering!och!skötsel!av!hörapparater?!

!
4.#Metod 
 
4.1#Tillvägagångssätt!
!
Formulering!av!forskningsfråga!utfördes!med!hjälp!av!SPICE!då!en!kvalitativ!
undersökning!genomfördes.!Enligt!Statens!beredning!för!medicinsk!utvärdering!
(SBU,!2014)!står!SPICE!för!setting,!perspective,!intervention,!comparison!och!
evaluation.!SPICE;modellen!var!ett!stöd!vid!strukturering!av!studiens!frågor.!Då!
författarna!inte!avsåg!att!jämföra!ett!fenomen!i!studien!togs!delen!comparison!
medvetet!bort.!Forskningsfrågan!formulerades!som!följandeg!S!;!äldreboenden!i!
Örebro!kommun,!P!–!undersköterskor,!I!;!hantering!och!skötsel!av!hörapparater,!
kommunikation!och!delaktighet!E!;!upplevelser!och!erfarenheter.!Operationalisering!
av!den!teoretiska!variabeln!genomfördes!och!lämpliga!undervariabler!formades.!
Operationalisering!eller!operationell!definition!handlar!om!att!definiera!variabler!så!
att!de!blir!begripliga!som!till!exempel!begreppet!hälsa!som!har!olika!betydelser!
(Olsson!&!Sörensen,!2011,!s.!122).!Den!teoretiska!variabeln!för!studien!varg!
undersköterskors!upplevelser!angående!vårdsituationen!gällande!brukare!med!
hörapparat.!Undervariabler!som!ansågs!lämpliga!var!följandeg!undersköterskor,!
äldreboende,!vårdsituation,!brukare!och!hörapparat.�
�

Äldreboenden!kontaktades!genom!telefonsamtal!till!enhetscheferna!som!fick!en!
muntlig!förklaring!om!studiens!innehåll!samt!förfrågan!om!att!medverka!i!studien.!De!
enhetschefer!som!var!intresserade!av!att!medverka!i!studien!fick!via!mejl!motta!ett!
samtyckesdokument!(Bilaga!1).!Författarna!vet!inte!på!vilket!sätt!enhetscheferna!
sedan!tog!kontakt!med!undersköterskorna!som!tillfrågades!om!eventuellt!
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deltagande.!Enhetscheferna!kontaktade!författarna!via!mejl!när!intervjuer!kunde!
genomföras!och!med!vem,!alternativt!att!telefonnummer!mottogs!direkt!till!
undersköterskan/informanten!för!att!bestämma!tidpunkt!för!intervjun.!En!
intervjuguide!utformades!för!att!användas!vid!intervjuerna.!Samtliga!intervjuer!
genomfördes!mellan!13;16!februari!2018!och!var!mellan!15!–!30!minuter!långa.!För!
att!underlätta!både!för!informanterna!och!författarna!genomfördes!intervjuerna!på!
respektive!informants!arbetsplats.!Innan!intervjun!började!gick!författarna!
tillsammans!med!informanten!igenom!samtyckesdokument!(Bilaga!1).!
Samtyckesdokumentet!förklarade!studiens!syfte,!behandling!av!inspelningsmaterial!
och!att!informantens!medverkan!var!frivilligt!och!när!som!helst!kunde!avbrytas.!
Dokumentet!undertecknades!av!respektive!informant!samt!författarna.!Intervjuerna!
spelades!in!med!MP3!spelare!som!tillhandahölls!av!IT;Service!vid!Örebro!
Universitet.!Under!intervjuerna!medverkade!båda!författarna.!En!av!författarna!hade!
huvudansvar!att!leda!intervjun!medan!den!andra!författaren!var!med!som!stöd!och!
ställde!eventuella!följdfrågor.!Ansvarsrollerna!alternerades.�
�

Transkriberingen!av!de!inspelade!intervjuerna!skedde!fortlöpande.!Det!inspelade!
materialet!delades!upp!mellan!författarna!för!transkribering.!Enligt!Bryman!(2011,!s.!
430)!behöver!man!kontrollera!kvaliteten!på!det!transkriberade!materialet!så!det!
stämmer!överens!med!det!inspelade!materialet.!För!att!säkerställa!att!intervjuerna!
transkriberats!rätt!så!lyssnades!intervjuerna!igenom!efter!nedskrivande!för!att!
jämföra!med!det!skrivna!materialet.!Nästa!moment!som!genomfördes!var!
analysering!av!de!transkriberade!intervjuerna.!Intervjuerna!delades!mellan!
författarna!för!analys.!Efter!en!första!analys!genomförts!av!en!författare!granskades!
analysen!av!den!andra!författaren.!Analyserna!jämfördes!och!sammanställdes!i!
tema,!undertema,!kategorier!och!koder.!Momentet!genomfördes!tillsammans!av!
författarna.! 
 
4.2#Urval 
!
Urvalet!för!den!här!intervjustudien!bestod!av!åtta!stycken!undersköterskor!där!
inklusionskriterier!för!att!delta!var!att!samtliga!skulle!vara!färdigutbildade!
undersköterskor!samt!att!de!skulle!arbeta!på!ett!äldreboende!som!innefattade!
vårdboende!eller!demensboende.!Vidare!så!inkluderades!äldreboenden!i!de!centrala!
delarna!av!Örebro!på!grund!av!författarnas!begränsade!möjlighet!till!besök!på!
platser!längre!bort.!Äldreboenden!som!författarna!hade!möjlighet!att!ta!sig!till!låg!
inom!stadsbussarnas!när.!Korttidsboenden!exkluderades!på!grund!av!att!gruppen!
ansågs!vara!mer!homogen.!Förtydligande!för!exklusionen!var!att!författarna!antog!att!
undersköterskor!på!korttidsboenden!inte!fick!samma!möjlighet!att!skapa!en!djupare!
kontakt!med!brukarna!med!tanke!på!den!begränsade!tiden!som!brukarna!befann!sig!
på!boendet.!Dock!var!det!endast!ett!äldreboende!som!exkluderades!då!det!endast!
fanns!ett!rent!korttidsboende!i!Örebro!kommun.!Fördelningen!på!hur!länge!var!och!
en!av!informanterna!hade!arbetat!som!undersköterska!var!mellan!8;35!år!där!
majoriteten!av!dem!hade!arbetat!i!15!år!eller!mer.!Samtliga!deltagare!var!kvinnor.!
Det!genomfördes!totalt!nio!intervjuer!med!färdigutbildade!undersköterskor!varav!en!
av!dem!var!en!pilotintervju.!Syftet!med!pilotintervjun!var!att!se!om!intervjufrågorna!
var!förståeliga!för!personen!som!intervjuades,!bedöma!hur!pass!lång!tid!en!intervju!
skulle!ta!samt!se!att!inspelningsutrustningen!fungerande!korrekt!vid!genomförandet.!
Efter!pilotintervjun!lades!det!till!frågor!som!upplevdes!vara!relevanta!för!studiens!
syfte.!Bryman!(2011,!s.!422)!nämner!att!det!kan!vara!klokt!att!genomföra!
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pilotintervjuer!dels!för!att!bedöma!hur!bra!intervjun!fungerar!men!också!för!att!få!in!
en!vana!av!att!utföra!intervjuer.!Tre!äldreboenden!inkluderades!i!studien!där!hälften!
av!deltagarna!arbetade!på!vårdboenden!och!resterande!arbetade!på!
demensboenden.!!
!
4.3#Intervjuguide 
!
Författarna!arbetade!fram!en!lämplig!intervjuguide!för!ändamålet!med!stöd!från!
Bryman!(2011,!s.!419;428).!Intervjuguiden!fokuserade!på!tre!huvudområden!som!var!
följandeg!kommunikation,!delaktighet!samt!hantering!och!skötsel!av!hörapparater.!
Frågeställningarna!byggdes!upp!utifrån!de!tre!huvudområdena.!Intervjuerna!ska!följa!
riktlinjer!för!hur!en!semistrukturerad!intervju!bör!genomföras!(Denscombe,!2016,!s.!
266)!då!specifika!frågor!ska!beröras,!men!informanterna!ska!ha!möjlighet!att!fritt!tala!
om!aspekter!de!upplever!viktiga!runt!omkring!de!här!frågorna.!Intervjuerna!inleddes!
med!allmänna!frågor!som!ansågs!vara!lätta!att!svara!på!för!deltagarna!som!t.ex.!
”Hur!länge!har!du!arbetat!som!undersköterska?!och!”Hur!länge!har!du!varit!verksam!
på!denna!arbetsplats?”.!Sådana!frågor!ställdes!för!att!ge!informanterna!möjlighet!att!
slappna!av!och!blir!mer!bekväma.!Därefter!fortsatte!intervjuerna!med!öppna!frågor.!
Genom!att!ställa!öppna!frågor!har!författarna!möjlighet!att!få!svar!som!kan!leda!till!
andra!intressanta!frågeställningar!(Bryman,!2011,!s.!244).!Genom!att!göra!på!det!här!
sättet!ansågs!det!som!störst!chans!att!få!reda!på!den!enskilda!informantens!
upplevelser!och!tankar!kring!de!valda!frågeställningarna.!Intervjuguiden!finns!
tillgänglig!för!läsning!i!bilaga!2.!Intervjuerna!var!av!en!personlig!karaktär!där!båda!
författarna!samtalade!med!en!informant!åt!gången.!Personliga!intervjuer!är!att!
rekommendera!då!intervjun!fokuserar!på!en!individ!i!taget!vilket!gör!det!lättare!för!
forskaren!samt!att!det!anses!vara!lättare!att!planera!in!en!intervju!med!en!person!
istället!för!en!hel!grupp!(Denscombe,!2016,!s.!267).!Vid!samtliga!intervjuer!användes!
en!egenritad!bild!(Bilaga!3)!föreställande!tre!olika!modeller!av!hörapparater!som!av!
författarna!ansågs!vara!tre!vanligt!förekommande!modeller.!Bilden!ansågs!underlätta!
samtalet!vid!frågor!som!berörde!hantering!och!skötsel!av!hörapparater.!Tanken!var!
att!bilderna!skulle!hjälpa!informanterna!att!känna!igen!hörapparater!som!brukare!
använde!men!också!minska!risken!för!missförstånd!mellan!författare!och!informant!
vid!eventuell!diskussion!runt!hörapparater.!Harper!(2002)!menar!att!bilder!kan!hjälpa!
informanten!att!känna!igen,!i!det!här!fallet,!objekt,!som!de!kanske!inte!tänker!på!
annars.!Han!anser!bilder!kan!vara!till!hjälp!i!empiriska!studier!och!att!de!kan!leda!till!
intressanta!samtal.!Begreppet!delaktighet!kan!betyda!olika!för!olika!människor.!Det!
är!något!som!författarna!har!tagit!hänsyn!till!vid!genomförandet!av!intervjuerna.!
Förtydligande!på!begreppet!delaktighet!har!i!den!här!studien!varit!att!brukaren!ska!ta!
del!i!och!ta!del!av!samtal!och!beslut.!Det!visade!sig!att!endast!några!informanter!bad!
om!ett!förtydligande!på!vad!författarna!menade!med!delaktighet!medan!resten!av!
informanterna!förstod!vad!delaktighet!innebar!i!sammanhanget.!Det!bekräftades!
utifrån!vilka!svar!som!informanterna!gav!vid!intervjuerna.!!
#
4.4#Analysmetod 
!
Vid!analys!av!allt!datamaterial!användes!kvalitativ!innehållsanalys!som!lämplig!
analysmetod!då!den!används!för!att!analysera!kvalitativ!data.!Graneheim!och!
Lundman!(2004)!beskriver!att!det!handlar!om!att!utifrån!datamaterialet!kunna!finna!
både!likheter!och!skillnader!samt!att!se!det!uppenbara!och!även!det!underliggande,!
dolda,!innehållet!i!texten.!Det!här!är!något!som!Kristensson!(2014,!s.!142)!anser!
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vara!en!analysmetod!som!passar!bra!för!nybörjare!inom!området.!Efter!att!ha!
genomfört!transkribering!av!samtliga!intervjuer!och!genomläsning!i!litteraturen!om!
den!valda!analysmetoden!påbörjades!analys!av!all!text.!Momentet!delades!upp!
mellan!författarna!där!båda!fick!analysera!fyra!intervjuer!var.!De!delar!som!ingick!i!
bearbetningen!av!analysarbetet!var!följandeg!analysenhet,!meningsbärande!enhet,!
kondensering,!kodning,!kategorier,!underteman!och!teman.!Först!delades!texten!
upp,!själva!analysenheten,!i!var!och!ett!av!de!tre!huvudområdena!för!att!lättare!
kunna!analysera!texten.!Det!här!följdes!upp!av!att!finna!meningsbärande!enheter!i!
texten.!Det!här!innebär!meningar!eller!stycken!som!har!med!studiens!syfte!att!göra!
(a.a.,!s.!144).!Sedan!kondenserades!texten!för!att!framhäva!det!centrala!samt!att!
sätta!etikett!på!texten!genom!kodning.!Koder!har!till!uppgift!att!summera!vad!som!
framkommit!i!den!meningsbärande!enheten!i!föregående!steg!(a.a.,!s.!144).!
Författarna!hade!under!den!här!processen!en!dialog!med!varandra!för!att!ge!
återkoppling!och!hjälpa!varandra!för!att!på!så!sätt!komma!vidare!i!arbetet.!Efter!det!
här!momentet!organiserades!alla!koder!utifrån!om!de!hörde!ihop!eller!inte!för!att!
sedan!kunna!skapa!kategorier!för!de!koder!som!hade!koppling!med!varandra.!Flera!
koder!upptäcktes!vara!snarlika!vilket!gav!ett!onödigt!stort!antal!koder.!Det!här!löstes!
genom!att!skapa!en!ny!kod!som!inbegrep!alla!de!liknande!koderna.!Sista!steget!i!
analysprocessen!handlade!om!att!forma!underteman!och!teman!till!de!kategorier!och!
koder!som!skapats.!Kristensson!(2014,!s.!145)!menar!på!att!utifrån!de!kategorier!
som!skapats!ska!nu!de!sammanfattas!i!ett!stort!tema!eller!kategori!som!ska!
representera!den!övergripande!betydelsen!av!vad!innehållet!handlar!om.!Det!här!
momentet!innefattande!kategorisering!samt!utformande!av!underteman!och!tema!
vilket!genomfördes!tillsammans!av!författarna.! 
!
Följande!tabell!visar!ett!exempel!på!hur!analysen!har!genomförts!med!samtliga!delar!
inräknade.!
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Tabell&1&Analysschema!
!
Meningsbärande&
enhet!

Kondensering! Kodning! Kategori! Undertema! Tema!

Då!brukar!vi!försöka!
visa!med!
kroppsspråk,!visa!
vad!man!ska!göra!
och!på!så!vis!
instruera!dem.!Och!
en!del!skriver!vi!
även!lappar!till!om!
det!är!något!de!
undrar!över,!så!de!
kan!läsa!sig!till…!

Visa!med!
kroppsspråk!vad!
man!ska!göra,!
instruera!på!så!vis.!
Skriver!lappar!så!de!
kan!läsa.&

Kroppsspråk!
!
Skrivna!
meddelanden&

Undersköterskans!
förhållningssätt&

Att!underlätta!
kommunikation&

Kommunikationsstrategier&

Till!exempel!när!de!
(brukarna)!tittar!på!tv!
och!det!blir!två!ljud!
samtidigt!då!blir!det!
inte!någon!bra!
kommunikation.!Det!
blir!ett!störande!
moment!om!det!är!
en!tv!på!och!jag!
kommer!fram!och!
pratar.!

När!de!(brukarna)!
tittar!på!tv!och!det!
blir!två!ljud!samtidigt!
blir!det!inte!någon!
bra!kommunikation.!
Det!blir!ett!störande!
moment!med!två!
ljudkällor!vid!samtal.&

Antalet!ljudkällor!
!
Störande!vid!samtal&

Ljudmiljö!
&

Försvårande!av!
kommunikation&

Barriärer!till!kommunikation&

Och!damen!ifråga,!
hon!är!väldigt!social!
så!att!hon…!Hon!
hämmas!inte!av!att!
hon!har!hörapparat.!
Det!är!klart!hon!
tycker!det!är!jobbigt!
när!det!är!mycket…!

Damen!är!väldigt!
social.!Hon!hämmas!
inte!av!att!hon!har!
hörapparat.!Hon!vet!
att!”jag!har!ju!
hörapparat,!det!är!
som!det!är”.!Hon!ger!

Social!
!
Acceptans!av!
hörselnedsättning&

Brukarens!
förhållningssätt&

Underlättande!för!
delaktighet&

Att!ta!del!i!samtal&
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men!att!hon,!ja!hon!
vet…!”Ja!jag!har!ju!
hörapparat,!det!är!så!
här!det!är”.!Men!hon!
ger!liksom!inte!upp!
för!det!utan!hon!tar!
nya!tag.!

inte!upp!utan!tar!nya!
tag.&

Alltså!de!kanske!har!
varit!demenssjuka!
ganska!länge!innan!
de!får!en!hörapparat!
och!då!är!det!väldigt!
svårt!att!vänja!sig!vid!
att!ha!det,!än!om!de!
fått!ett!hjälpmedel!
tidigare!i!
demensdiagnosen.!
Då!hinner!de!ju!
oftast!vänja!in!sig!
innan!de!blir!sjuka.!
Det!går!ju!inte!att!
lära!sig!något!nytt!
när!man!är!så!långt!
gången!i!sin!
demenssjukdom.!

Svårt!om!det!är!
någon!som!varit!
demenssjuk!länge!
innan!de!får!
hörapparat!att!vänja!
sig!än!om!de!fått!
hjälpmedel!tidigare!i!
demensdiagnosen.!
Då!kan!de!hinna!
vänja!sig.!Det!går!
inte!att!lära!in!något!
nytt!när!
demenssjukdomen!
är!långt!gången.&

Demenssjukdom!
!
Tillvänjning!av!
hörapparat!
!
Tid!av!
hörapparatbärande&

Nedsatta!kognitiva!
funktioner&

Försvårande!av!
delaktighet&

Barriärer!till!delaktighet&

Men!det!är!ju!det!att!
jag!får!ta!på!mig!
glasögon.!Det!står!ju!
vilket!håll!plus!och!
minus!ska!vara!på!
men!det!kan!man!ju!
inte!se,!men!jag!har!
glasögon.!Jag!får!gå!
till!en!ljusare!plats!
och!titta!med!

Jag!får!ta!på!mig!
glasögon.!Det!står!
vilket!håll!plus!och!
minus!är!men!det!
ser!jag!inte.!Jag!går!
till!en!ljusare!plats!
och!tittar!med!
glasögonen,!då!kan!
jag!se.!Det!är!lite!väl!
diskret.&

Synhjälpmedel!för!att!
underlätta!arbete!
!
Strategier!för!att!se!
bättre!
!

Underlättande!
faktorer!
!
Försvårande!faktorer!
&

Faktorer& !
Upplevelser!av!hantering!och!
skötsel!av!hörapparater&
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glasögonen!och!då!
kan!jag!se.!Det!ska!
väl!vara!diskret!men!
det!är!lite!väl!diskret.!

Små!delar!att!
hantera&

!
!



!

! 15!

4.5$Etiska$överväganden!
!
I!mejlet!som!skickades!ut!skulle!information!om!forskningsetiska!principer!framgå!
tydligt.!Enligt!Vetenskapsrådet!(2002)!finns!det!fyra!huvudkrav!som!forskaren!ska!
följa!och!de!är!informationskravet,!samtyckeskravet,!konfidentialitetskravet!och!
nyttjandekravet.!Informationskravet!uppfylldes!genom!att!skicka!ut!ett!
samtyckesdokument!(Bilaga!1)!som!innehöll!information!om!studiens!syfte!och!hur!
undersökningen!skulle!genomföras.!Samtyckesdokumentet!informerade!även!om!att!
deltagandet!var!frivilligt!och!att!det!kunde!avbrytas!när!som!helst.!Det!fanns!även!
kontaktuppgifter!till!båda!författarna!samt!handledaren!i!dokumentet.!
Samtyckeskravet!ansågs!uppfyllas!genom!att!författarna!gick!igenom!
samtyckesdokumentet!som!skrevs!under!av!båda!författarna!samt!informanten.�
Konfidentialitetskravet!innebär!att!insamlad!data!inte!ska!kunna!härledas!tillbaka!till!
den!enskilde!deltagaren.!All!insamlad!data!avidentifierades,!detta!genom!att!
exempelvis!ta!bort!personnamn!eller!platser!som!nämndes!under!intervjun.!Insamlad!
data!kommer!inte!att!användas!i!annat!syfte!än!forskning!i!enlighet!med!
nyttjandekravet!(a.a.).!$
$
4.6$Tillförlitlighet$i$kvalitativa$studier$
$
För!att!bedöma!tillförlitligheten!i!en!kvalitativ!studie!används!fyra!begrepp.!De!fyra!
begreppen!ärM!trovärdighet,,överförbarhet,,pålitlighet!och!möjlighet,att,styrka,och,
konfirmera!(Bryman,!2011,!s.!354).!Trovärdigheten!i!forskningen!kan!stärkas!genom!
att!forskaren!presenterar!vad!han/hon!kommit!fram!till!för!de!informanter!som!deltagit!
i!studien.!Det!här!görs!för!att!informanterna!ska!ha!möjlighet!att!bekräfta!om!
forskaren!uppfattat!informanten!på!rätt!sätt!(a.a.,!s.!354R355).!Forskaren!kan!också!
genom!triangulering!styrka!trovärdigheten!i!forskningsresultatet.!Överförbarhet!
innebär!att!de!resultat!som!framkommit!vid!forskningen!kan!användas!på!något!
annat!område!än!det!område!som!forskningen!i!grunden!har!undersökt!(a.a.,!s.!355).!
För!att!pålitlighet!skall!uppnås!skall!forskaren!tydligt!för!läsaren!presentera!hur!alla!
faser!i!forskningsprocessen!gått!till.!Begreppet!möjlighet!att!styrka!och!konfirmera!
innebär!att!forskaren!säkerställer!att!han/hon!inte!medvetet!har!låtit!personliga!
värderingar!påverka!resultatet!i!forskningen.!Forskaren!har!således!agerat!i!god!tro!
(a.a.,!s.!355).!!
!
5.$Resultat$
Informanterna!i!den!här!studien!arbetade!alla!som!undersköterskor!på!äldreboenden!
i!Örebro!kommun.!Ena!hälften!av!informanterna!arbetade!på!vårdboende!medan!den!
andra!hälften!arbetade!på!demensboende.!Deras!arbetslivserfarenhet!inom!
undersköterskeyrket!varierade!från!8R35!år!där!majoriteten!av!informanterna!hade!
arbetat!i!15!år!eller!längre!inom!yrket.!Samtliga!informanter!var!kvinnor.!Brukarnas!
medelålder!på!två!av!de!olika!äldreboendena!var!84!respektive!90!år.!Brukarnas!
hälsotillstånd!skilde!sig!åt!med!tanke!på!att!flera!av!informanterna!arbetade!på!
demensboende!och!vårdade!brukare!med!demensdiagnos.!På!avdelningarna!
informanterna!arbetade!på!bodde!det!8R14!brukare!varav!1R3!av!dem!hade!
hörapparater.! 
! 
De!teman!som!framgick!utifrån!analys!av!samtliga!intervjuer!var!
”kommunikationsstrategier”,!”barriärer,till,kommunikation”,!”att,delta,i,samtal”,!
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”barriärer,till,delaktighet”,och!”upplevelser,av,hantering,och,skötsel,av,hörapparater”.,
Utifrån!de!teman!har!även!väsentliga!underteman,!kategorier!samt!underkategorier!
skapats.!Teman,!underteman!och!kategorier!är!presenterade!genom!schematiska!
figurer!för!att!underlätta!vidare!läsning!av!resultatet.!Efter!det!här!beskrivs!resultatet!
djupare!genom!kategorier!och!underkategorier!för!varje!tema!och!undertema.!Även!
citat!förekommer!i!resultatet. 

5.1$Kommunikationsstrategier$

$
Figur$1.$Schematisk,bild,över,temat,”Kommunikationsstrategier”,med,undertemat,”Att,underlätta,
kommunikation”,och,kategorierna,”Hörselvård”,,”Undersköterskans,förhållningssätt”,,”Brukarens,
förhållningssätt”,,”Ljudmiljö”,och,”Tekniska,hjälpmedel”.,

!

Informanterna!beskrev!flertalet!faktorer!som!underlättade!kommunikation!med!
hörapparatbärande!brukare.!Faktorerna!var!hörselvård,!undersköterskans!
förhållningssätt,!brukarens!förhållningssätt,!ljudmiljö!och!tekniska!hjälpmedel.!!

Hörselvård!innefattade!otoskopering!av!brukares!hörselgångar,!vaxborttagning,!
kontakt!med!audiologen!samt!hörseltest.!Informanterna!beskrev!att!det!förekom!
otoskopering!av!brukares!hörselgångar!för!att!se!efter!eventuell!vaxpropp.!
Otoskopering!utfördes!på!ett!boende!främst!av!en!undersköterska!som!utbildats!till!
hörselombud.!Om!det!förekom!vax!avlägsnades!det!här!av!utbildad!personal!för!
ändamålet.!Om!det!förelåg!misstanke!om!att!hörseln!försämrats!tog!undersköterskan!
kontakt!med!audiologen!för!nya!hörselmätningar.!

En!annan!faktor!som!uppgavs!förbättra!kommunikationen!var!undersköterskans!
förhållningssätt.!Här!uppgav!informanterna!flera!olika!strategier!som!användes!för!att!
förbättra!kommunikationen!med!brukare.!Vid!vissa!tillfällen!och!vissa!brukare!
upplevde!inte!alla!informanter!att!de!behövde!förändra!strategin!för!att!kunna!
kommunicera!med!brukaren.!Andra!strategier!informanterna!använde!sig!av!för!att!
uppnå!en!bättre!kommunikation!var!att!anpassa!röstens!styrka,!tydlighet!och!
hastighet!vid!tal!med!brukare!som!hade!svårt!att!höra!trots!hörapparat.!Ögonkontakt!

Kommunikationsstrategier

Att!underlätta!
kommunikation

Hörselvård Undersköterskans!
förhållningssätt

Brukarens!
förhållningssätt Ljudmiljö Tekniska!

hjälpmedel
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och!avstånd!var!också!något!informanterna!uppgav!att!de!tänkte!extra!på!vid!samtal!
med!hörapparatbärande!brukare.!Att!inge!trygghet!och!ha!förståelse!för!personer!
som!inte!hör!var!andra!viktiga!aspekter!som!belystes.!Om!det!var!så!att!brukare!
hade!svårt!att!höra!trots!de!här!ansträngningarna!så!användes!kroppsspråk!men!det!
förekom!också!skrivna!meddelande!till!brukaren.!,

”…försöka,visa,,med,kroppsspråk,,visa,vad,man,ska,göra,och,på,så,vis,instruera,
dem.,Och,en,del,skriver,vi,även,lappar,till,om,det,är,något,de,undrar,så,de,kan,läsa,
sig,till…”,(Informant!1),

Det!som!uppgavs!upplevas!som!underlättande!faktorer!när!det!gällde!brukarens!
förhållningssätt!var!att!brukaren!upplevdes!vara!en!utåtriktad!person.!Att!en!del!
brukare!kunde!klara!av!att!hantera!hörapparaterna!bra!själva!upplevdes!också!vara!
en!underlättande!faktor!för!kommunikation.!

Ytterligare!något!som!främjade!kommunikationen!var!ljudmiljön.!Deltagarna!beskrev!
att!en!lugn!ljudmiljö!upplevdes!som!positiv!för!att!brukare!med!hörapparat!skulle!
höra!vad!som!sades.!En!informant!beskrev!hur!de!arbetat!för!att!förbättra!ljudmiljön!
på!deras!avdelning.!

”…är,man,i,köket,,där,har,vi,sagt,att,vi,får,inte,hålla,på,och,plocka,med,porslin,och,
grejer,medans,de,är,i,matsalen.,Det,är,ju,för,allas,skull,men,speciellt,för,de,här,,hon,
som,har,hörapparat,då,,det,går,ju,inte,då…,,En,lugn,miljö,runtom,,det,är,ju,viktigt…”,
(Informant!7),

Tekniska!hjälpmedel!omfattade!främst!hörapparater.!Det!uppgavs!vara!
underlättande!för!kommunikationen!om!hörapparater!fungerade,!det!här!
kontrollerades!genom!att!säkerställa!hörapparaten!var!rätt!placerad!och!satt!bra,!det!
kontrollerades!om!den!glappade!och!om!den!var!ren.!Batteriet!kontrollerades!så!det!
fungerade!genom!att!säkerställa!att!hörapparaten!gav!ljud!ifrån!sig!innan!isättning!av!
den!på!brukare.!En!del!brukare!använde!samtalsförstärkare!istället!för!hörapparat.!
Att!samtalsförstärkare!användes!uppgavs!i!vissa!fall!bero!på!att!det!inte!fungerat!
med!hörapparater!på!personen.!I!andra!fall!hade!samtalsförstärkaren!funnits!innan!
personen!kom!till!boendet!vilket!gjort!att!man!fortsatt!använda!samtalsförstärkaren.!I!
de!här!fallen!användes!samtalsförstärkare!som!en!väg!till!kommunikation.!Något!
informanterna!upplevde!vara!en!stor!påverkande!faktor!till!bra!kommunikation!var!
hörapparatanvändande.!

$ $

$

$

$

$

$

$
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5.2$Barriärer$till$kommunikation$

$
Figur$2.$Schematisk,figur,över,temat:,”Barriärer,till,kommunikation”,med,undertemat,”Försvårande,av,
kommunikation”,och,kategorierna,”Nedsatta,kroppsliga,funktioner”,,”Ljudmiljö”,,”Brukarens,
förhållningssätt”,,”Undersköterskans,förhållningssätt”,,”Nedsatta,kognitiva,funktioner”,och,”Tekniska,
hjälpmedel”.$

,

Informanterna!beskrev!flertalet!barriärer!till!kommunikation.!Försvårande!faktorer!var!
nedsatta!kroppsliga!funktioner,!ljudmiljö,!brukarens!förhållningssätt,!
undersköterskans!förhållningssätt,!nedsatta!kognitiva!funktioner!och!tekniska!
hjälpmedel.!!

Nedsatta!kroppsliga!funktioner!handlade!främst!om!hörselnedsättning,!dess!grad!
och!art.!De!arter!som!beskrevs!var!asymmetrisk!hörselnedsättning!och!ensidig!
dövhet!samt!kombinerad!synR!och!hörselnedsättningen!där!synnedsättningen!även!
innefattade!blindhet.!En!informant!berättade!om!när!en!blind!brukare!med!ensidig!
dövhet!fick!sin!hörapparat!rengjord!och!vilka!problem!en!vattendroppe!i!slangfästet!
gav:!

”…så,hade,vi,en,farbror,som,var,blind,och,hade,hörselnedsättning.,Han,hörde,bara,
på,ett,öra,men,med,hjälp,av,hörapparat.,Utan,hörapparat,så,hörde,han,ingenting.,En,
dag,hade,någon,tvättat,den,där,slangen,,de,tyckte,väl,det,var,vax,i,den.,Men,de,
förstod,inte,att,det,inte,får,finnas,kvar,något,vatten,i,slangen,efter,rengöring.,Han,
hörde,ingenting,efter,rengöringen.,Det,var,helg,då.,Tänk,er,själva,när,det,är,en,blind,
person,som,nu,heller,inte,hör,,kommunikationen,med,vad,man,ska,göra,blir,ju,
förstörd.”,(Informant!5),

En!annan!faktor!som!beskrevs!som!försvårande!för!kommunikationen!var!ljudmiljö.!
Den!här!kategorin!inbegrep!bullriga!miljöer!och!när!fler!ljudkällor!än!en!förekom.!Det!
framställdes!att!om!Tv:n!var!påslagen!med!ljud!och!man!ville!prata!med!den!
hörapparatbärande!brukaren!fungerade!det!inte!något!bra.!!

Brukarens!förhållningssätt!var!också!en!faktor!som!kunde!försvåra!kommunikation.!
Informanter!uppgav!att!det!förekom!att!brukare!isolerade!sig.!Annat!som!påverkade!

Barriärer!till!
kommunikation

Försvårande!av!
kommunikation!

Nedsatta!
kroppsliga!
funktioner!

Ljudmiljö Brukarens!
förhållningssätt

UnderR
sköterskans!
förhållningssätt

Nedsatta!
kognitiva!
funktioner

Tekniska!
hjälpmedel
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var!om!brukare!var!trötta,!upplevde!smärta!eller!var!oroliga.!En!informant!beskrev!att!
brukare!kunde!ta!av!sig!hörapparaten!till!följd!av!oro.!Flera!informanter!uppgav!att!
brukare!kunde!vägra!ha!på!sig!sina!hörapparater.,

”Det,enda,problemet,är,att,en,del,tycker,att,det,är,jobbigt,och,att,de,inte,vill,använda,
hörapparaterna…”,(Informant!2),

Undersköterskans!förhållningssätt!vid!samtal!med!brukare!upplevdes!av!
informanterna!ha!betydelse!för!kommunikationen.!Arbetsmoment!som!skulle!utföras!
tog!längre!tid!när!kommunikationen!inte!fungerade!som!önskat.!Att!kommunikationen!
inte!fungerade!bra!upplevdes!jobbigt!för!informanterna.!

”Det,är,jättepressande,,det,är,jättejobbigt.,Man,vill,ju,hjälpa,någon,på,bästa,sätt,och,
att,de,ska,känna,sig,trygga.,Men,om,de,varken,ser,eller,hör,så,är,det,jättesvårt.”,
(Informant!5),

Nedsatta!kognitiva!funktioner!var!också!en!faktor!som!kunde!påverka!
kommunikationen.!Det!gällde!exempelvis!om!brukaren!hade!en!demenssjukdom.!
Det!gjorde!det!svårt!att!veta!om!kommunikationsbarriärerna!berodde!på!
hörselnedsättning!eller!demenssjukdom!så!som!denne!informant!beskrev:!

”Det,är,skillnad,om,de,har,hörapparater,eller,inte.,Men,jag,jobbar,på,en,
demensvåning,så,ibland,är,det,svårt,att,veta,om,det,har,med,hörseln,att,göra,eller,
om,det,har,med,demenssjukdomen,att,göra.”,(Informant!1),

Tekniska!hjälpmedel!inbegrep!olika!problem!med!hörapparater!som!skapar!barriärer!
till!kommunikation.!Informanterna!har!talat!om!att!brukare!beskriver!att!ljudet!i!
hörapparaten/hörapparaterna!inte!upplevdes!behagligt!samt!att!
hörapparaten/hörapparaterna!inte!haft!önskad!komfort.!Andra!situationer!som!blev!
problematiska!var!när!hörapparaten/hörapparaterna!försvunnit!eller!inte!gick!att!
använda!på!grund!av!att!de!gått!sönder.!Det!här!beskrevs!hända!främst!när!
brukaren!hade!en!kognitiv!nedsättning.!!

!

!

!

!

!

!

!
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5.3$Att$ta$del$i$samtal!

!

$

Figur$3.$En,översiktlig,figur,över,temat,”Att,ta,del,i,samtal”,med,undertemat,”Underlättande,för,
delaktighet”.,Undertemat,är,följaktligen,uppdelat,i,fyra,kategorier,som,är,följandeO,”Tekniska,
hjälpmedel”,,”Undersköterskans,förhållningssätt”,,”Ljudmiljö”,samt,”Brukarens,förhållningssätt”.,

,

Informanterna!beskrev!ett!flertal!faktorer!som!alla!utgjorde!en!positiv!inverkan!på!att!
ta!del!i!samtal.!Underlättande!faktorer!för!delaktighet!var!tekniska!hjälpmedel,!
undersköterskans!förhållningssätt,!ljudmiljön!samt!brukarens!förhållningssätt.,

När!det!gällde!tekniska!hjälpmedel!och!i!det!här!fallet!specifikt!hörapparater!beskrev!
informanterna!att!det!var!viktigt!att!hörapparaterna!fungerade!som!de!skulle!och!att!
de!brukare!som!hade!hörapparater!använde!dem!för!att!på!så!sätt!underlätta!
delaktigheten!i!samtalet.!För!att!hörapparaterna!skulle!fungera!så!optimalt!som!
möjligt!så!berättade!informanterna!att!det!var!viktigt!att!hörapparaterna!underhölls!
och!sköttes!om!ordentligt.!Nedan!beskrevs!vikten!av!att!underhålla!hörapparaterna!
för!att!underlätta!delaktigheten!för!brukare!i!samtal:!!

”Sen,är,det,ju,viktigt,att,man,ser,till,att,batterierna,är,fräscha,hela,tiden,och,så,,ja,
annars,så,gör,det,ju,ingen…,annars,har,det,ju,ingen,funktion,att,fylla,,så,det,måste,
man,ju,kolla.,Sen,att,man,gör,rent,den,och,så…”,(Informant!4).!!

En!av!informanterna!som!även!arbetade!som!hörselombud!på!sin!arbetsplats!
beskrev!ett!flertal!underlättande!faktorer!för!delaktighet!gällande!det!egna!
förhållningssättet!mot!brukare!som!använde!hörapparat.!De!underlättande!faktorerna!
handlade!om!att!skapa!möjlighet!för!enskilt!samtal!med!brukaren,!använda!sin!egen!
röst!genom!att!tala!långsammare!och!tydligare!till!brukaren!och!att!fungera!som!ett!
hjälpande!röstverktyg!vid!samtal!mellan!två!brukare.!Följande!citat!är!ett!exempel!på!
hur!det!här!hjälpande!röstverktyg!kan!yttra!sig:!

”Men,ofta,kommer,jag,in,i,bilden,då,och,hjälper,till,om,jag,ser,att,en,brukare,frågar,
något,på,andra,bordet,då,kommer,jag,närmare,den,personen,och,talar,om,att,hon,sa,

Att!ta!del!i!
samtal

Underlättande!
för!delaktighet
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så.,Då,kan,deras,kommunikation,bli,lite,bättre.,Jag,hjälper,till,med,det.,Låter,inte,att,
deras,kommunikation,liksom..,Jag,sitter,här,du,sitter,där,och,vi,pratar,inte.,Men,
eftersom,de,flesta,äldre,pratar,långsamt,och,inte,sådär,högt,som,vi,gör,,och,de,
andra,då,inte,hör,,då,hjälper,jag,till.,Den,personen,sa,så,till,dig,,exempelvis,
”godmorgon”,eller,”mat,är,gott”,ja,då,går,det,lite,bättre.”,(Informant!5).!!

Det!framkom!av!de!andra!informanterna!att!underlättande!faktorer!för!att!främja!
delaktigheten!hos!brukarna!med!hörapparat!kunde!handla!om!att!de!var!noga!med!
att!”få!med!alla”!i!samtal!i!den!mån!som!gick.!Det!innefattade!både!de!brukare!med!
hörapparater!men!även!de!brukare!som!inte!hade!hörapparater.!Informanterna!
beskrev!att!andra!funktionsnedsättningar!än!hörselnedsättning!kunde!ha!inverkan!på!
delaktigheten.!En!informant!beskrev!att!talsvårigheter!kunde!ha!en!betydande!
inverkan!eftersom!brukaren!på!grund!av!det!upplevdes!undvika!sociala!situationer.!
På!grund!av!det!här!ansåg!informanten!att!mer!tid!skulle!ägnas!åt!brukaren:!

”Mannen,har,talsvårighet,så,honom,får,jag,vänta,på.,Det,är,inte,på,grund,av,
hörapparaten,utan,har,han,svårt,att,få,fram,tal,så,då,väntar,man.”,(Informant!7).!!

Ljudmiljön!kunde!även!verka!som!en!underlättande!faktor!för!att!främja!delaktigheten!
hos!brukare.!Informanterna!beskrev!det!som!att!det!var!viktigt!att!det!var!en!lugn!
ljudmiljö!runt!omkring!vid!samtal!med!hörapparatbärande!brukare!samt!frånvaro!av!
andra!människor!för!att!underlätta!situationen.!!

När!det!gällde!underlättande!faktorer!för!delaktighet!utifrån!brukarens!
förhållningssätt!framgick!det!av!informanterna!att!om!brukarna!uppvisade!en!mer!
utåtriktad!personlighet!så!ansågs!det!vara!underlättande!för!deras!delaktighet!i!
samtal!med!andra!människor.!Även!uppvisandet!av!acceptans!till!sin!egen!
hörselnedsättning!kunde!i!ett!fall!sammankopplas!ihop!med!en!utåtriktad!
personlighet:!

”Och,damen,ifråga,,hon,är,väldigt,social,så,att,hon…,Hon,hämmas,inte,av,att,hon,
har,hörapparat.,Det,är,klart,hon,tycker,det,är,jobbigt,när,det,är,mycket…,men,att,
hon,,ja,hon,vet…,”Ja,jag,har,ju,hörapparat,,det,är,så,här,det,är”,,men,hon,ger,liksom,
inte,upp,för,det,utan,hon,tar,nya,tag.”,(Informant!7).!!

Vidare!berättade!informanterna!att!en!del!brukare!valde!själva!ut!andra!brukare!som!
de!själva!ville!samtala!med!för!att,!utifrån!vad!informanterna!upplevde,!känna!sig!
mer!delaktiga!och!trygga!i!samtal.!Dessutom!beskrev!informanterna!att!en!del!av!
brukarna!bestämde!själva!i!vilka!samtal!som!de!själva!ville!delta!i!och!som!de!ansåg!
vara!av!intresse.!En!informant!beskrev!en!brukare!som!valde!ut!”speciella”!personer!
för!samtal:!

”Jo,hon,pratar,ju,med,de,som,hon,vill,prata,med,,hon,har,ju,valt,ut,speciella.,De,
sitter,tillsammans,vid,köksbordet,och,i,vardagsrummet.,Ja,de,sitter,ju,och,pratar,och,
har,samtal,kring,ett,ja,,köksbordet.,Hon,har,en,man,som,sitter,mittemot,henne,och,
sen,en,annan,kvinna,som,sitter,på,sidan,av,och,sen,är,det,en,man,som,sitter,snett,
och,de,pratar,ju,så…,diskuterar,vädret,och…,ja,såhär,som,vi,andra,gör,,skrattar,och,
skojar,och,lite,sådär,,ja…”,(Informant!8).!!

$



!

! 22!

5.4$Barriärer$till$delaktighet$

$
Figur$4.$En,översiktlig,figur,över,temat,”Barriärer,till,delaktighet”,med,två,underteman,”Försvårande,
av,delaktighet”,och,”Följder,av,att,inte,delta”.,Undertemat,”Försvårande,av,delaktighet”,är,uppdelad,i,
sex,kategorier,som,är,följandeO,”Nedsatta,kroppsliga,funktioner”,,”Nedsatta,kognitiva,funktioner”,,
”Tekniska,hjälpmedel”,,”Brukarens,förhållningssätt”,,”Ljudmiljö”,samt,”Språk”.,Undertemat,”Följder,av,
att,inte,delta”,utgörs,av,kategorin,”Brukarens,situation”.!!

!

Informanterna!beskrev!flertalet!barriärer!till!delaktighet.!Försvårande!faktorer!var!
nedsatta!kroppsliga!funktioner,!nedsatta!kognitiva!funktioner,!tekniska!hjälpmedel,!
brukarens!förhållningssätt,!ljudmiljö!samt!språk.!Följder!av!att!inte!delta!handlade!om!
brukarens!situation.!!

En!försvårande!faktor!hade!med!nedsatta!kroppsliga!funktioner!att!göra!så!som!
hörselnedsättning,!talsvårigheter!och!svalgsvårigheter!hos!brukaren.!En!av!
informanterna!beskrev!ett!fall!där!brukaren!hade!svåra!problem!att!delta!i!samtal!
med!andra!personer!då!brukaren!led!av!både!talsvårigheter!och!svalgsvårigheter.!!

Nedsatta!kognitiva!funktioner!var!också!en!försvårande!faktor.!Demenssjukdom!
fanns!som!ett!centralt!tema!hos!informanterna!när!de!beskrev!hur!delaktigheten!såg!
ut!för!brukarna.!Det!framgick!flertalet!gånger!av!informanterna!att!demenssjukdomen!
påverkade!brukarens!delaktighet!negativt!och!att!det!inte!hade!med!själva!
hörselnedsättningen!i!sig!att!göra.!En!informant!beskrev!demenssjukdomens!
”övertagande”!över!brukarens!delaktighet:!

”Det,har,inget,med,hörapparater,att,göra,,det,är,demensen,som,tar,över,liksom.,Det,
kan,bli,hur,tokigt,som,helst,ibland,,fast,de,inte,hör,dåligt.,Ja…,det,är,sjukdomen.”,
(Informant!4).!!

Gällande!tekniska!hjälpmedel!så!var!det!hörapparater!som!var!i!fokus.!En!av!
informanterna!berättade!att!borttappade!hörapparater!och!hörapparater!som!inte!
fungerade!bidrog!till!försvårande!för!brukarna!att!delta!i!samtal!med!andra!personer!
på!boendet.!Borttappandet!av!hörapparater!kunde!dock!ses!i!flera!fall!där!
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informanterna!förklarade!att!det!var!brukarna!själva!som!tappade!bort!sina!
hörapparater.!Den!gemensamma!förklaringen!var!att!det!här!skedde!på!grund!av!
demenssjukdom.!!

Det!framgick!av!informanterna!att!det!fanns!ett!flertal!försvårande!faktorer!till!
delaktighet!gällande!brukarens!förhållningssätt.!Det!handlade!dels!om!att!brukaren!
ansågs!ha!en!mer!tillbakadragande!personlighet!vilket!försvårade!delaktigheten!och!
den!sociala!kontakten!med!andra!brukare!på!boendet.!Det!framgick!även!att!brukare!
upplevdes!ha!negativa!tankar!kring!sin!egen!funktionsförmåga.!En!informant!beskrev!
en!brukare!som!hade!problem!med!svalgsvårigheter!och!inte!ville!äta!tillsammans!
med!de!andra!brukarna.!Så!här!upplevde!informanten!situationen:!!

”Men,det,beror,nog,inte,på,hörseln,tror,jag…att,han,isolerar,sig,beror,på,att,han,
tycker,det,är,jobbigt,inför,de,andra,tror,jag.,Han,vill,inte,äta,tillsammans,med,någon,
annan,för,att,han,sätter,i,halsen,och,då,måste,han,känna,att,”jag,måste,få,hosta”,,
det,måste,man,ju,få,,men,då,är,han…då,tänker,han,att,de,andra,tycker,att,det,är,
otrevligt,och,så,,så,han,drar,sig,undan,för,det.”,(Informant!7).!!

Ljudmiljön!kunde!även!den!vara!en!försvårande!faktor!för!delaktigheten!hos!
brukarna!med!hörselnedsättning.!Informanterna!beskrev!att!vid!större!
samtalsgrupper!kunde!det!lätt!bli!en!mer!bullrig!och!störande!ljudmiljö!som!
påverkade!delaktigheten!hos!brukarna.!En!informant!beskrev!ett!exempel!på!
samtalssituation!med!flera!brukare!där!den!hörapparatbärande!brukarens!delaktighet!
påverkas!på!grund!av!ljudmiljön:!

”De,tar,del,i,samtalet,men,ofta,försöker,de,undvika,att,ta,del,i,samtalet.,Om,vi,är,två,
tre,stycken,och,sitter,så,försöker,en,av,dem,att,inte,delta.,För,om,personen,svarar,
men,inte,hör,ordentligt,och,då,svarar,något,annat,så,säger,de,andra.,Då,blir,det,som,
att,han,eller,hon,inte,är,klok,i,huvudet.”,(Informant!5).!!

Från!en!av!informanterna!framgick!det!att!språket!upplevdes!vara!en!försvårande!
faktor!till!delaktighet.!I!det!här!specifika!fallet!handlade!det!om!en!brukare!som!inte!
hade!svenska!som!sitt!modersmål.!Brukaren!var!även!demenssjuk!vilket!informanten!
beskrev!kunde!ha!en!bidragande!faktor!till!försvårandet!av!både!språket!och!
delaktigheten:!

”…,hon,har,lite,svårt,med,språket,och,så,här,då,,men,hon,har,bott,i,Sverige,länge,
men,kanske,har,med,demensen,att,göra,att,hon,har,tappat,svenskan,lite,är,också,,
kan,det,ju,vara,och,så,men…,Ja,men,hon,pratar,ju,och,så,men,,hon,är,inte…,Hon,är,
den,sista,som,har,flyttat,hit,också,om,jag,säger,så,,hon,har,bott,här,ett,halvår,
ungefär.”,(Informant!4).!

Följder!av!att!inte!delta!påverkade!brukarens!situation!negativt.!Informanterna!
beskrev!att!det!handlade!om!isolering,!utanförskap!och!skamkänslor!hos!brukaren.!
Informanterna!upplevde!att!brukarna!isolerade!sig!från!sociala!situationer!främst!på!
grund!av!hörselnedsättningen!och!rädslan!för!att!inte!kunna!höra!ordentligt!vid!
samtal.!I!specifika!fall!handlade!det!om!talsvårigheter,!svalgsvårigheter!och!
språksvårigheter!som!försvårade!delaktigheten!för!vissa!brukare!vilket!gjorde!att!de!
isolerade!sig.!Informanterna!upplevde!att!det!här!i!sin!tur!gjorde!att!brukarna!kände!
sig!utanför.!En!informant!beskrev!situationen!med!brukaren!som!både!hade!
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talsvårigheter!och!svalgsvårigheter.!Brukaren!upplevdes!ha!skamkänslor!över!de!här!
svårigheterna!vilket!påverkade!delaktigheten!genom!social!isolering.!!

5.5$Upplevelser$av$hantering$och$skötsel$av$hörapparater$

!

$

$
Figur$5.$Schematisk,figur,över,temat,”Upplevelser,av,hantering,och,skötsel,av,hörapparater”,med,
undertemat,”Faktorer”,som,är,indelat,i,kategorierna,”Försvårande,faktorer”,och,”Underlättande,
faktorer”.,Andra,undertemat,”Förhållningssätt”,är,indelat,i,kategorierna,”Undersköterskans,
förhållningssätt”,och,”Brukarens,förhållningssätt”.,

!

Informanterna!beskrev!sina!upplevelser!av!hantering!och!skötsel.!Här!beskrevs!
faktorer!som!upplevdes!försvårande!och!faktorer!som!upplevdes!underlättande!vad!
gällde!hantering!och!skötsel.!Vad!gällde!förhållningssätt!till!hantering!och!skötsel!
beskrevs!både!brukarens!förhållningssätt!och!undersköterskans!förhållningssätt.!!

De!försvårande!faktorerna!som!beskrevs!av!informanterna!innebar!främst!att!
begränsad!kunskap!och!osäkerhet!fanns!om!hörapparater.!Kunskapsbristen!
upplevdes!vara!större!bland!nyutexaminerade!undersköterskor.!De!informanter!som!
upplevde!kunskapsbrist!uppgav!att!man!inte!fick!utbildning!inom!hantering!och!
skötsel!av!hörapparater.!Den!kunskapen!som!informanterna!upplevde!sig!besitta!
repeterades!inte!frekvent!vilket!gjorde!att!osäkerhet!uppkom.!!

”…ibland,är,det,ju…,tar,ju,jättelång,tid,innan,det…,innan,jag,får,göra,någonting,och,
då,blir,man,ju,lite,sådär,osäker,igen…,Och,hörapparaterna,ser,ju,olika,ut,och,de,
förnyas,ju,också,liksom,och…,men,min,kunskap,förnyas,ju,inte,så,det,är,ju,lite,tokigt,
faktiskt…”,(Informant!4),

Andra!försvårande!faktorer!angående!hantering!och!skötsel!som!beskrevs!var!att!det!
var!svårt!eftersom!hörapparaterna!innehöll!små!delar.!Batteriet!var!litet!vilket!
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upplevdes!svårt!att!hantera.!Informanter!beskrev!också!att!alla!undersköterskor!inte!
tog!samma!ansvar!vad!gällde!hantering!och!skötsel!av!hörapparater.!!

Informanterna!beskrev!också!vilka!underlättande!faktorer!som!upplevdes!i!samband!
med!hantering!och!skötsel!av!hörapparater.!Sådana!underlättande!faktorer!var!
skrivna!listor,!rutiner,!på!batteribyte.!Det!här!gjorde!att!man!såg!om!det!var!rimligt!att!
batteriet!hade!tagit!slut!eller!om!det!var!något!som!inte!verkade!stämma!med!
hörapparaten.!Det!förekom!att!det!fanns!hörselombud!på!äldreboendet.!
Hörselombudet!hade!en!del!reservdelar!och!verktyg!för!att!kunna!byta!
förbrukningsdelar!på!hörapparaterna.!Det!framgick!också!av!informanterna!att!om!
det!fanns!ett!hörselombud!vände!man!sig!till!den!här!personen!så!snart!problem!
med!hörapparater!eller!hörsel!uppkom.!På!en!del!boende!fungerade!det!så!att!varje!
brukare!hade!en!ansvarig!kontaktperson.!Kontaktpersonen!ansvarade!för!eventuell!
kontakt!med!hörselvården.!Några!informanter!upplevde!att!de!klarade!sig!bra!med!
den!kunskap!de!besatt!angående!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!medan!
andra!informanter!berättade!att!de!försökte!lära!av!dem!som!hade!mer!kunskap!än!
de!själva.!För!att!underlätta!hanteringen!och!skötseln!uppgav!informanter!att!de!
använde!sig!av!synhjälpmedel!och!ställde!sig!vid!en!plats!med!bra!belysning.!!

Vad!gällde!undersköterskors!förhållningssätt!till!hantering!och!skötsel!av!
hörapparater!så!beskrev!informanterna!att!det!var!en!glädje!att!få!hjälpa!till.!
Informanterna!ansåg!också!att!det!var!undersköterskans!ansvar!med!hantering!och!
skötsel!av!hörapparater!om!brukaren!inte!klarade!det!själv.!Flera!av!informanterna!
uppgav!att!den!hantering!och!skötsel!de!hade!kunskap!om!skulle!utföras!inte!
upplevdes!som!något!betungande.!Det!var!individuellt!vilken!hantering!och!skötsel!
som!den!enskilde!informanten!utförde.!!

”Jag,upplever,att,det,är,så,enkelt,att,göra,och,inga,bekymmer,med,det.,Men,man,blir,
stolt,eller,vad,man,ska,säga,eller,glad,att,man,kan,hjälpa,någon,som,inte,klarar,av,
det,själv.,Det,känns,skönt,när,man,fixar,och,de,är,tacksamma,och,glada,åh…”,
(Informant!5),

Informanternas!upplevelse!av!brukares!förhållningssätt!till!skötsel!och!hantering!av!
hörapparater!var!att!de!överlag!hade!svårt!att!hantera!sina!hörapparater.!En!del!
brukare!klarade!av!antingen!isättning!eller!urtagning!alternativt!båda!delar!medan!
andra!brukare!behövde!hjälp.!Några!brukare!uppgavs!behöva!hjälp!med!iR!och!
urtagning!medan!de!emellertid!klarade!andra!delar!av!hantering!som!påslagning!av!
hörapparaterna.!Vidare!beskrevs!det!av!informanterna!att!batteribyte!var!svårt!för!
brukare!att!klara!av!själva!eftersom!motoriken!i!händerna!var!nedsatt.!Batteribytet!
sköttes!av!undersköterskor!eller!anhöriga!till!brukaren.!!
$
6.$Diskussion$
6.1$Resultatdiskussion!
!
6.1.1$Kommunikationsstrategier!
!
Informanterna!beskrev!att!det!till!stor!del!handlade!om!hur!de!förändrade!sitt!sätt!att!
tala!och!agera!när!de!kommunicerade!med!en!hörapparatbärande!brukare.!De!
beskrev!att!det!var!mycket!individuellt!hur!och!om!de!fick!anpassa!sitt!
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kommunikationssätt!med!hörapparatbärande!brukare!beroende!på!den!enskilde!
individen.!Att!kommunikationsstrategier!bör!vara!anpassningsbara!beskriver!Williams!
(2013)!i!sin!artikel!som!en!förutsättning!för!god!kommunikation!mellan!brukare!och!
vårdpersonal.!!!
!
Hörselvård!angavs!som!en!väg!till!förbättrad!kommunikation.!Genom!att!ta!bort!
eventuella!vaxproppar!så!förbättrades!brukarens!hörsel!vilket!resulterade!i!förbättrad!
kommunikation.!Att!vaxborttagning!förbättrar!hörseln!bekräftas!av!Möller!(2013,!s.!
264)!som!menar!på!att!borttagning!av!vaxpropp!förbättrar!hörseln!med!20R30!dB.!!
!
Något!som!framkom!i!resultatet!var!att!informanterna!upplevde!att!en!utåtriktad!
personlighet!verkade!underlättande!i!kommunikationssituationen!för!brukaren.!
Författarna!har!inte!kunnat!bekräfta!att!den!här!typen!av!personlighet!underlättar!
kommunikationen!utifrån!litteraturen!men!det!här!antas!vara!av!positiv!karaktär!hos!
en!person!vilket!i!sin!tur!även!kan!inverka!positivt!på!kommunikationen.!!
!
Det!underlättar!om!man!förändrar!ljudmiljön!exempelvis!minskar!bakgrundsljud!
alternativt!flyttar!sig!till!en!lugnare!miljö!vid!samtal!med!en!person!som!har!
hörselnedsättning/hörapparat!(TyeRMurray,!2015,!s.!249).!Informanterna!har!
uppmärksammat!och!identifierat!det!här!som!ett!sätt!att!underlätta!kommunikation!
med!hörapparatbärande!brukare.!Det!fanns!en!tydlig!medvetenhet!bland!
informanterna!om!att!ljudmiljön!påverkade!kommunikationen.!Hur!ljudmiljön!
förbättrats!på!respektive!avdelning!framgick!dock!inte!i!den!här!studien.!Det!fanns!
dock!informanter!som!uppgav!att!man!vidtagit!åtgärder!för!att!förbättra!ljudmiljön.!
Det!här!innebar!att!de!inte!utförde!arbete!i!köket!medan!brukare!intog!sina!måltider.!
En!bullrig!miljö,!i!det!här!fallet!köksmiljön,!är!en!konstaterad!barriär!till!
kommunikation!(Pryce!&!GoobermanRHill,!2012).!Forskare!har!föreslagit!att!det!bör!
förekomma!en!öppen!diskussion!om!ljudmiljön!på!vårdboenden!(a.a.,!2012).!Om!det!
har!skett!en!diskussion!på!informanternas!respektive!arbetsplatser!är!för!författarna!
okänt.!
!
Hörapparatanvändande!upplevdes!av!informanterna!som!en!väg!till!kommunikation!
med!brukare.!Studien!av!Yamada,!Svejdíková!och!Kisvetrová!(2017)!menar!att!äldre!
personers!livskvalitet!ökar!med!hjälp!av!tillpassning!av!hörapparater.!Livskvaliteten!
verkar!öka!med!den!ökade!och!förbättrade!kommunikationen!som!hörapparater!ger!
(a.a.).!Således!går!informanternas!upplevelser!om!att!hörapparater!förbättrar!
kommunikationen!i!samma!spår!som!litteraturen!kommit!fram!till.!Det!har!beskrivits!
att!kommunikation!är!ett!sätt!för!människan!att!möta!andra!människor!(Nilsson!och!
Waldemarsson,!2007,!s.!11).!Hörapparater!beskrevs!av!informanterna!vara!en!väg!
för!att!göra!det!här!mötet!möjligt.!Att!det!här!i!slutänden!också!leder!till!en!ökad!
livskvalitet!gör!att!hörapparater!kan!hjälpa!den!enskilde!individen!på!ett!större!plan!
än!endast!med!att!förbättra!kommunikationen.!!
!
6.1.2$Barriärer$till$kommunikation!
!
Lupsakko,!Kautiainen!och!Sulkava!(2005)!menar!att!anledningar!till!att!inte!använda!
hörapparat!kan!vara!att!personen!har!en!kognitiv!nedsättning,!funktionsnedsättning!
eller!låg!inkomst.!Informanterna!som!intervjuades!i!den!här!studien!upplevde!att!flera!
kommunikationsbarriärer!förekom!utifrån!det!att!brukaren!hade!en!kognitiv!
nedsättning.!Brukarens!förhållningssätt!upplevdes!påverkas!av!den!kognitiva!
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nedsättningen.!Det!här!beskrevs!kunna!visa!sig!genom!oro!vilket!kunde!leda!till!att!
brukaren!tog!av!sig!hörapparaterna.!Oro!bekräftas!av!litteraturen!vara!en!
konsekvens!av!kognitiv!nedsättning!(Berg,!2007,!s.!131).!Vägran!till!att!använda!
hörapparat!och!att!hörapparater!försvann!eller!gick!sönder!upplevdes!av!
informanterna!ske!oftare!vid!kognitiv!nedsättning!hos!brukaren!vilket!bekräftas!av!
litteraturen!(Lupsakko!et!al.,!2005).!
!
Informanternas!upplevelse!(tema:!undersköterskans!förhållningssätt)!när!
kommunikationen!inte!fungerade!bra!var!att!situationen!upplevdes!jobbig.!Det!var!
också!tidskrävande!eftersom!arbetsmoment!tog!längre!tid!att!utföra.!Tidigare!
forskning!på!hur!undersköterskor!upplever!vårdsituationen!när!kommunikationen!inte!
fungerar!med!brukare!har!inte!hittats!av!författarna.!Det!har!dock!i!tidigare!studier!
konstaterats!att!hörselnedsättning!inte!endast!påverkar!individen!med!
hörselnedsättning!utan!också!kommunikationspartnern!som!i!det!här!fallet!är!
undersköterskan!(Barker,!Leighton!&!Ferguson,!2017).!Flera!olika!kroppsliga!
funktionsnedsättningar!beskrevs!av!litteraturen!vara!en!barriär!för!kommunikation.!
De!här!funktionsnedsättningarna!är!bland!annat!hörselnedsättning!och!
synnedsättning!(Carlsson,!2009,!s.!515,!517).!Att!just!hörselnedsättning!men!också!
synnedsättning!var!en!barriär!till!kommunikation!beskrevs!av!informanterna!i!
studien.!!!
!
En!bullrig!ljudmiljö!uppgavs!av!informanterna!vara!en!barriär!till!kommunikation,!
vilket!inte!var!förvånande.!Litteraturen!bekräftar!att!en!bullrig!ljudmiljö!på!
vårdboenden!försvårar!möjligheten!för!kommunikation!(Pryce!&!GoobermanRHill,!
2012).!Litteraturen!talar!också!om!att!personal!på!vårdboenden!inte!är!medvetna!om!
hur!ljudmiljön!påverkar!kommunikationen!med!äldre!personer!med!
hörselnedsättning.!Informanterna!som!intervjuats!i!den!här!studien!visade!som!
tidigare!nämnts!en!medvetenhet!för!vad!som!borde!göras!för!att!förbättra!
kommunikationen!genom!att!påverka!ljudmiljön!till!skillnad!från!deltagarna!i!Pryce!
och!GoobermanRHills!(2012)!studie.!
!
6.1.3$Att$ta$del$i$samtal!
!!
För!att!underlätta!delaktigheten!i!samtal!för!brukare!med!hörapparat!påpekade!
informanterna!att!det!var!viktigt!att!hörapparaterna!underhölls!och!sköttes!om!för!att!
de!skulle!fungera!optimalt.!Williams!(2013)!menar!på!att!om!det!finns!brukare!på!
boendet!som!använder!hörapparat!behöver!personalen!kontrollera!att!hörapparaten!
sitter!ordentligt!på!plats!samt!att!den!är!rengjord!med!batteri!i!som!fungerar.!
!!
Hedman!et!al.!(2017)!beskriver!att!vårdpersonal!uppvisar!en!medvetenhet!för!att!
främja!brukarnas!delaktighet!på!äldreboenden.!Det!här!kunde!även!ses!i!resultatet!
där!en!av!informanterna!som!även!arbetade!som!hörselombud!påtalade!vikten!av!att!
använda!sig!av!kommunikationsstrategier!för!att!underlätta!delaktigheten!för!
brukarna.!Dels!handlade!det!om!skapa!möjlighet!för!enskilda!samtal!med!brukaren!
men!även!vara!en!hjälpande!hand!vid!samtal!mellan!två!brukare.!Författarna!ansåg!
att!det!här!handlade!om!en!medvetenhet!hos!undersköterskan,!att!brukare!med!
hörselnedsättning!blir!sedda!och!får!hjälp!även!fast!de!inte!alla!gånger!behöver!be!
om!det.!Eftersom!informanten!arbetade!som!hörselombud!och!har!fått!utbildning,!
kan!det!också!spela!en!stor!roll!varför!kommunikationsstrategier!var!en!viktig!del!för!
att!främja!delaktigheten!för!brukaren.!
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!!
Informanterna!beskrev!att!en!lugn!ljudmiljö!var!en!väg!för!delaktighet!hos!den!
hörapparatbärande!brukaren.!I!en!lugn!ljudmiljö!hade!brukaren!större!möjlighet!att!
höra!vad!som!sades!och!då!delta.!Att!en!lugn!ljudmiljö!bör!förekomma!för!att!främja!
kommunikationen!har!bekräftats!av!Pryce!och!GoobermanRHill!(2012).!
$!
Författarna!anser!att!en!utåtriktad!personlighet!underlättar!delaktigheten!i!sociala!
sammanhang!då!det!förmodligen!blir!lättare!att!ta!kontakt!med!andra!människor.!Det!
här!har!inte!kunnat!bekräftas!av!litteraturen.!Acceptans!av!hörselnedsättning!var!
även!något!som!framgick!i!resultatet!som!en!underlättande!faktor!för!delaktigheten.!
Manchaiah,!Molander,!Rönnberg,!Andersson!och!Lunner!(2013)!visar!på!att!om!en!
person!har!en!känslomässig!obalans!så!blir!det!svårare!att!acceptera!sin!
hörselnedsättning.!I!ett!specifikt!fall!gällande!accepterande!av!hörselnedsättning!
som!framgick!i!resultatet!var!brukaren!enligt!informanten!mycket!social!och!hade!lätt!
för!att!delta!i!samtal!med!andra!brukare.!Utifrån!vad!informanten!beskrev!upplevdes!
brukaren!vara!av!god!psykisk!hälsa!samt!tillfreds!med!tillvaron.!!
$
6.1.4$Barriärer$till$delaktighet!!
!
Tidigare!studier!har!berört!förhållandet!mellan!hörselnedsättning!och!mängden!
deltagande!hos!äldre!människor!och!sett!ett!negativt!mönster!där!delaktigheten!blir!
påverkad!(Hardin,!2012M!Pryce!&!GoobermanRHill,!2012M!Solheim!et!al.,!2016).!Det!
här!kunde!även!bekräftas!utifrån!resultatet!där!hörselnedsättning!hos!brukare!var!ett!
centralt!och!återkommande!tema!hos!alla!informanter!när!det!handlade!om!vad!som!
försvårade!brukarens!delaktighet!i!samtal,!vilket!var!väntat.!Vidare!förklarar!
litteraturen!(Hardin,!2012M!Pryce!&!GoobermanRHill,!2012)!att!en!bullrig!ljudmiljö!
gjorde!det!ännu!svårare!för!personen!med!hörselnedsättning!att!delta!i!samtal.!
Resultatet!visade!på!att!vid!större!samtalsgrupper!kunde!det!bli!en!bullrig!ljudmiljö!
vilket!försvårade!delaktigheten!för!de!brukare!med!hörselnedsättning.!Carlsson!
(2009,!s.!516R517)!menar!på!att!kommunikationen!kan!försvåras!om!en!person!har!
en!funktionsnedsättning!som!drabbar!språket,!rösten!och/eller!talet.!Det!här!sågs!
även!i!resultatet!där!en!av!informanterna!beskrev!en!brukare!med!den!här!typen!av!
funktionsnedsättning!som!i!det!här!fallet!påverkade!brukarens!delaktighet!i!samtal!
med!andra!brukare.!Utifrån!informantens!berättelse!förstod!författarna!det!som!att!
brukaren!var!medveten!om!sin!funktionsnedsättning!som!försvårade!delaktigheten!
vilket!i!sin!tur!fick!brukaren!att!göra!ett!aktivt!val!genom!att!inte!delta.!Det!kan!även!
bekräftas!av!litteraturen!där!Lanyon,!Worrall!och!Rose!(2018)!studerade!
delaktigheten!hos!människor!med!afasi!där!det!framkom!att!exkludering,!hjälplöshet!
och!ett!reducerat!förtroende!för!att!kommunicera!var!påtagbara!erfarenheter!för!de!
här!människorna.!Hur!brukaren!upplevdes!vara,!dess!personlighet,!var!något!som!
återkom!bland!informanterna!gällande!delaktighet.!En!tillbakadragande!personlighet!
var!något!som!försvårade!delaktigheten!för!brukare.!Författarna!har!inte!hittat!
litteratur!som!stödjer!att!en!tillbakadragande!personlighet!försvårar!delaktigheten.!!
!
Demenssjukdomens!påverkan!var!en!väntad!försvårande!faktor!gällande!
delaktigheten!hos!brukarna!då!flera!informanter!arbetade!med!demenssjuka!brukare!
på!demensboende.!Något!som!var!intressant!var!att!samtliga!informanter!påtalade!
det!här!trots!att!hälften!av!informanterna!arbetade!på!vårdboenden.!Lood!et!al.!
(2017)!visade!på!att!det!inte!fanns!någon!statistisk!signifikant!skillnad!gällande!
delaktigheten!mellan!de!människor!som!bodde!på!demensboende!och!de!som!
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bodde!på!vårdboende!utan!diagnostiserad!demenssjukdom.!Lin!et!al.!(2011)!har!
studerat!sambandet!mellan!hörselnedsättning!och!demens!där!de!bekräftade!i!sin!
studie!att!risken!för!att!drabbas!av!demenssjukdom!ökade!i!och!med!en!ökad!grad!
av!hörselnedsättning.!Deltagarna!i!studien!som!var!äldre!hade!generellt!sett!en!
svårare!grad!av!hörselnedsättning.!Författarna!menar!på!att!det!kan!finnas!ett!möjligt!
samband!mellan!hörselnedsättning!och!demens!genom!bland!annat!social!isolering,!
skador!på!de!afferenta!kopplingarna!in!till!hjärnan!och!försvagning!av!den!kognitiva!
förmågan!(a.a.).!En!stigande!ålder!medför!en!ökad!risk!att!drabbas!av!
demenssjukdom!och!cirka!50%!av!de!människor!som!är!i!90Rårsåldern!har!
sjukdomen!(Socialstyrelsen,!2018).!På!två!av!boendena!som!inkluderades!i!studien!
var!medelåldern!på!brukarna!84!respektive!90!år.!Av!de!människor!som!bor!på!
äldreboenden!så!förväntas!det!vara!mer!än!hälften!av!dem!som!också!är!drabbade!
av!en!demenssjukdom!(Berg,!2007,!s.!130).!Flera!informanter!beskrev!att!det!var!
demenssjukdomen!och!inte!hörselnedsättningen!i!sig!som!var!den!främsta!
påverkande!faktorn!för!delaktigheten!hos!brukarna.!Hörapparaterna!skulle!verka!
underlättande!för!brukarna!men!enligt!informanterna!var!det!många!gånger!något!
som!försvårade!istället.!Berg!(2007,!s.!130)!menar!på!att!vid!demenssjukdom!sker!
försämring!av!flera!mentala!funktioner!bland!annat!inlärning,!minne!samt!att!kunna!
vänja!sig!vid!och!hantera!nya!intryck.!Det!här!bekräftar!det!flera!informanter!beskrev!
till!exempel!att!brukarna!inte!förstod!sig!på!hörapparaterna!och!tappade!bort!dem.!!!
!
!
Utifrån!resultatet!visade!det!sig!att!om!brukaren!hade!ett!annat!modersmål!än!
svenska!kunde!det!påverka!delaktigheten!negativt.!Det!här!är!även!något!som!Lood!
et!al.!(2017)!beskriver!har!varit!en!bidragande!faktor!till!att!delaktigheten!påverkats!
för!brukare!på!äldreboenden.!Det!visade!sig!att!det!fanns!en!statistisk!signifikant!
skillnad!i!delaktighet!mellan!brukare!som!hade!svenska!som!modersmål!och!de!
brukare!som!hade!ett!annat!språk!som!sitt!modersmål!(a.a.).!
!
6.1.5$Upplevelser$av$hantering$och$skötsel$av$hörapparater$!

När!det!gällde!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!upplevde!informanterna!att!det!
kunde!vara!svårt!till!följd!av!bristande!kunskap!om!ämnet.!Det!var!förväntat!att!
kunskapen!om!hörapparater!på!vårdboenden!var!bristfällig!då!det!här!även!beskrivs!
av!litteraturen!(Solheim!et!al.,!2016).!Informanterna!upplevde!att!det!fanns!brister!i!
deras!utbildning!vilket!författarna!förstod!var!en!mycket!viktig!fråga!för!dem.!Att!ha!
ett!hörselombud!på!boendet!ansågs!underlättande!för!hanteringen!och!skötseln!av!
hörapparater.!Om!det!fanns!ett!hörselombud!på!arbetsplatsen!var!det!endast!en!eller!
två!personer!som!var!det!på!hela!boendet.!Det!var!en!mycket!liten!del!av!personalen!
som!hade!fått!utbildning!i!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!som!tilltron!sattes!till!
för!att!lösa!problem!som!uppstod!med!hörapparater.!Den!litteratur!författarna!tagit!
del!av!nämner!inte!undersköterskor!som!är!hörselombud!eller!liknande.!Litteraturen!
talar!dock!om!att!det!endast!är!en!mycket!liten!del!av!undersköterskorna!på!ett!
äldreboende!som!har!tillräcklig!kunskap!om!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!
(a.a.)!vilket!hörselombuden!i!den!här!studien!har.!Eftersom!det!är!så!få!som!har!
tillräcklig!kunskap!om!hörapparater!på!en!arbetsplats!skulle!det!eventuellt!kunna!
vara!sårbart!vid!exempelvis!semester!eller!sjukskrivning!av!de!här!personerna.!
!
Vad!gällde!förhållningssättet!till!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!beskrev!
informanterna!att!det!var!deras!ansvar!att!hjälpa!till!med!det!här!om!brukarna!inte!
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själva!kunde.!Att!äldre!personer!har!rätt!att!få!hjälp!med!skötsel!och!hantering!av!
sina!hörapparater!bekräftas!av!Örebro!kommun!som!studien!utförts!i!(Örebro!
kommun,!u.å.).!Det!här!är!värdighetsgarantier!som!varje!kommun!har!skyldighet!att!
utforma!enligt!socialtjänstlagen!(Socialstyrelsen,!2012).!Enligt!Örebro!kommuns!
värdighetsgarantier!ska!äldre!personer!få!hjälp!med!skötsel!och!hantering!av!sina!
hörapparater!(Örebro!kommun,!u.å.).!Det!är!dock!okänt!för!författarna!till!den!här!
studien!hur!Örebro!kommun!arbetar!för!att!kunna!garantera!det!här!med!tanke!på!
den!bristande!kunskap!som!råder!bland!undersköterskor!idag.!Informanterna!till!
studien!har!beskrivit!att!det!överlag!förekommer!bristande!kunskap!inom!ämnet!vilket!
skulle!kunna!ses!som!en!barriär!till!att!värdighetsgarantierna!uppnås.!Informanterna!
beskrev!att!brukare!till!största!del!behövde!hjälp!med!hanteringen!och!skötseln!av!
sina!hörapparater.!Att!stor!del!av!de!hörapparatbärande!brukarna!på!vårdboenden!
behöver!hjälp!med!det!här!bekräftas!av!Solheim!et!al.!(2016).!
!
Något!som!upplevdes!intressant!utöver!resultatet!var!antalet!hörapparatbärande!
brukare!på!varje!avdelning.!På!avdelningarna!där!informanterna!arbetade!var!det!
mellan!8R14!brukare.!Endast!1R3!av!brukarna!använde!sig!av!hörapparater.!I!relation!
till!SCB:s!(2016)!statistik!där!det!beräknas!vara!46,6!%!av!befolkningen!mellan!75R84!
år!som!har!en!hörselnedsättning!och!55,7%!av!de!som!är!85!år!eller!äldre!ses!det!
som!en!låg!andel!som!har!hörapparat.!Det!har!dock!visat!sig!att!av!befolkningen!som!
är!75R84!år!är!det!endast!23,4!%!som!använder!hörapparater!och!av!befolkningen!
som!är!85!år!eller!äldre!är!det!35,5%.!Det!här!informerar!oss!om!att!antalet!
hörapparatbärande!brukare!på!informanternas!arbetsplats!är!vad!man!kan!förvänta!
sig.!Det!är!dock!en!oroväckande!låg!siffra!då!hörapparatbärande!kan!vara!positivt!för!
personer!med!hörselnedsättning!exempelvis!genom!förbättrad!livskvalitet!(Yamada!
et!al.,!2017)!men!även!genom!förbättrade!kognitiva!funktioner!och!ett!förbättrat!
psykiskt!mående!(Acar!et!al.,!2011).!!
!
6.2$Metoddiskussion!
!
Författarna!till!studien!har!i!nära!samarbete!diskuterat!sina!olika!perspektiv!
angående!det!insamlade!datamaterialet.!Handledaren!till!studien!har!också!varit!
delaktig!i!diskussionen!vilket!ökar!studiens!trovärdighet!eftersom!flera!personers!
uppfattningar!har!funnits!med!angående!tillvägagångssättet!och!bedömning!av!olika!
delar!(Graneheim!&!Lundman,!2004).!Trovärdigheten!för!studien!ökar!ytterligare!
eftersom!det!av!författarna!anses!vara!den!mest!lämpliga!datainsamlingsmetod!som!
har!använts!(a.a.).!Eftersom!det!var!en!upplevelse!som!avsågs!undersökas!ansågs!
en!kvalitativ!ansats!vara!den!mest!lämpliga.!Vidare!så!ansågs!intervjuer!vara!den!
mest!optimala!metod!för!insamling!av!data!eftersom!det!av!författarna!ansågs!ge!
mest!utförliga!svar!angående!”upplevelser”.!!
!
Författarna!har!i!det!här!arbetet!fokuserat!på!att!detaljerat!redogöra!hur!varje!steg!i!
arbetsprocessen!har!genomförts.!Det!här!ökar!möjligheten!till!överförbarhet!av!
studien!(Graneheim!&!Lundman,!2004).!Författarna!arbetade!mycket!med!att!på!ett!
tydligt!sätt!redovisa!för!läsaren!vad!informanterna!faktiskt!hade!för!upplevelser.!Det!
här!bearbetades!genom!att!kontextualisera!vad!informanterna!berättade!vilket!kan!
läsas!i!resultatet!i!den!här!studien.!Vidare!har!citat!från!informanterna!använts!för!att!
på!så!vis!ge!läsaren!en!möjlighet!att!själva!kunna!avgöra!och!möjligheterna!för!
överförbarhet!av!resultatet.!Citat!valdes!att!användas!från!intervjuerna!med!
informanterna!för!det!ansågs!att!de!skulle!ge!en!mer!beskrivande!uppfattning!om!hur!
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informanterna!upplevde!vårdsituationen!med!brukarna.!Citat!beskrivs!av!Bryman!
(2011,!s.!642)!som!ett!stöd!när!det!gäller!att!dra!slutsatser!men!även!att!det!visar!på!
att!forskaren!har!en!förmåga!att!kunna!få!de!som!intervjuas!att!öppna!upp!sig.!Det!
ansågs!att!både!möjligheten!till!överförbarhet!och!pålitligheten!av!studien!skulle!
förstärkas!ytterligare!genom!att!ha!med!citat!från!intervjuerna.!!
!
Begreppet!pålitlighet!ansågs!av!författarna!uppfyllas!genom!att!de!detaljerat!
redovisat!hur!samtliga!steg!i!arbetsprocessen!har!utförts.!Förutom!att!de!båda!
författarna!till!studien!har!granskat!de!olika!delarna!i!arbetet!flertalet!gånger!både!
tillsammans!och!var!för!sig!har!även!handledare!kontrollerat!vad!som!gjorts!och!
skrivits.!Granskningen!av!författare!och!handledare!har!skett!löpande!under!arbetets!
gång.!Bryman!(2011,!s.!355)!beskriver!att!fortlöpande!granskning!av!arbetet!och!
detaljerad!redovisning!av!arbetsprocessen!stärker!pålitligheten!i!en!studie.!Vidare!
anser!författarna!att!tabell!1!bidrar!till!ökad!pålitlighet!för!studien!eftersom!den!också!
visar!prov!på!transparens.!Här!anser!sig!författarna!på!ett!tydligt!sätt!visat!hur!de!har!
tänkt!under!analysprocessen.!!!
!
Författarna!har!inte!medvetet!låtit!sig!påverkas!av!personliga!erfarenheter!eller!
uppfattningar!under!studiens!gång.!Det!är!dock!möjligt!att!det!författarna!kallar!sin!
förförståelse!som!kommer!från!deras!personliga!erfarenheter!samt!läst!litteratur!kan!
ha!påverkat!någon!del!i!arbetet.!Enligt!Nationalencyklopedin!(u.å.)!definieras!
förförståelse!som!följande!“den!bakomliggande!tanken!är!att!varje!tolkning!förutsätter!
en!föregående!förståelse”.!Exempelvis!valde!författarna!att!använda!sig!av!kvalitativ!
innehållsanalys!vid!analys!av!intervjumaterialet!med!stöd!utifrån!Graneheim!och!
Lundmans!(2004)!redogörelse!av!metoden.!Den!här!analysmetoden!påverkades!av!
författarnas!subjektiva!tolkning!av!materialet.!Denscombe!(2016,!s.!413R414)!menar!
på!att!all!forskning!påverkas!på!något!sätt!av!de!personer!som!är!inblandade!i!
genomförandet!av!forskningen.!När!det!gäller!analys!av!kvalitativ!data!handlar!det!
huvudsakligen!om!hur!forskaren!tolkar!det!insamlade!datamaterialet!(a.a.).!
Tolkningsprocessen!genomfördes!tillsammans!av!författarna!och!under!tiden!fanns!
en!diskussion!med!handledare!vilket!ansågs!vara!positivt!då!flera!personers!
perspektiv!framkom!vilket!i!sin!tur!stärkte!pålitligheten.!Kristensson!(2014,!s.!36R37)!
menar!på!att!förförståelsen!hos!forskaren!spelar!en!viktig!roll!och!är!högst!nödvändig!
när!det!handlar!om!att!finna!själva!innebörden!av!fenomenet!som!studeras.!
!
Undersköterskor!är!inte!förstahandskällan!till!att!berätta!vad!som!upplevs!
underlättande!för!kommunikationen.!Förstahandskällan!skulle!vara!de!
hörapparatbärande!brukarna.!Dock!är!det!konstaterat!att!undersköterskans!
förhållningssätt!kan!påverka!kommunikationen!med!den!hörapparatbärande!
brukaren!(Pryce!&!GoobermanRHill,!2012).!Författarna!är!som!framkommer!genom!
studiens!syfte!intresserade!av!undersköterskors!perspektiv,!tankar!och!känslor!runt!
situationen!med!den!hörapparatbärande!brukaren.!Då!studier!också!visat!att!
undersköterskor!är!en!stor!social!kontakt!för!brukare!på!äldreboenden!anses!det!här!
perspektivet!vara!relevant!(Williams,!2013).!
!
 
7.$Slutsatser$
Syftet!med!den!här!studien!var!att!undersöka!hur!undersköterskor!på!äldreboende!
upplevde!vårdsituationen!gällande!brukare!med!hörapparat.!Vårdsituationen!
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innefattade!dels!hur!de!upplevde!kommunikationen!och!delaktigheten!med!brukarna!
men!även!hur!de!upplevde!hantering!och!skötsel!av!hörapparater.!Slutsatser!som!
kan!dras!utifrån!resultatet!var!att!kommunikationssituationen!upplevdes!påverkas!
både!positivt!och!negativt!av!flera!viktiga!faktorer.!Undersköterskans!förhållningssätt!
hade!en!stor!roll!i!hur!kommunikationssituationen!utvecklades!för!den!
hörapparatbärande!brukaren.!Informanterna!valde!att!använda!sig!av!flertalet!
kommunikationsstrategier!för!att!underlätta!kommunikationssituationen!för!den!
hörapparatbärande!brukaren.!Även!de!tekniska!hjälpmedel!som!användes!
upplevdes!viktiga!för!kommunikationen.!Det!som!påverkade!kommunikationen!
negativt!berodde!främst!på!brukarens!förhållningssätt!men!även!på!brukarens!
kroppsliga!och!kognitiva!funktion.!!
!!
Det!som!påverkade!delaktigheten!positivt!för!den!hörapparatbärande!brukaren!var!
främst!undersköterskans!förhållningssätt!gentemot!brukaren!vilket!kan!ses!som!en!
viktig!roll!i!sammanhanget.!Det!visar!på!att!undersköterskan!besitter!förmågan!att!
vårda!och!bemöta!andra!människor.!Precis!som!tekniska!hjälpmedel!upplevdes!
underlättande!för!kommunikationen!gjorde!de!det!även!för!delaktigheten.!Det!som!
påverkade!delaktigheten!negativt!var!främst!brukarens!förhållningssätt!men!även!
brukarens!kroppsliga!och!kognitiva!funktion.!!
!!
Slutsatsen!som!drogs!utifrån!det!här!var!att!kommunikation!och!delaktighet!hörde!
samman.!Det!eftersom!de!faktorer!som!upplevts!mest!underlättande!för!
kommunikation!även!gjort!det!för!delaktighet.!Samma!sak!gällde!för!faktorer!som!
försvårade!kommunikation!respektive!delaktighet.!!!
!!
Utifrån!deras!upplevelser!av!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!var!det!främst!
bristen!på!kunskap!som!var!det!centrala!och!som!hade!en!negativ!inverkan!på!deras!
arbete!med!den!hörapparatbärande!brukaren.!En!underlättande!faktor!som!visade!
sig!var!att!det!fanns!hörselombud!på!arbetsplatsen!vilken!andra!undersköterskor!
kunde!vända!sig!till.!Dock!var!de!här!hörselombuden!väldigt!få!i!antal.!
!
8.$Förslag$till$framtida$forskning$
$
Under!studiens!gång!uppkom!andra!frågor!som!författarna!ansåg!intressanta.!
Ljudmiljön!var!något!som!samtliga!informanter!upplevde!som!en!barriär!till!
kommunikation!och!delaktighet,!vilket!tidigare!nämnts!också!har!stöd!i!litteraturen!
(Pryce!&!GoobermanRHill,!2012).!Frågan!som!uppkom!i!samband!med!det!här!var!
vad!som!faktiskt!görs!för!att!förbättra!ljudmiljön!på!olika!äldreboenden.!Det!här!
ansågs!intressant!att!undersöka.!Vidare!uppkom!funderingar!runt!de!utbildade!
hörselombuden!som!förekom!på!vissa!boenden.!Det!här!skulle!kunna!ses!som!ett!
steg!mot!att!upprätthålla!Örebro!kommuns!(u.å.)!värdighetsgaranti!som!fastslår!att!
äldre!personer!ska!få!hjälp!med!hantering!och!skötsel!av!sina!hörapparater.!Men!
med!tanke!på!den!lilla!andel!undersköterskor!som!hade!någon!utbildning!inom!det!
här!området!frågar!sig!författarna!hur!man!faktiskt!arbetar!för!att!uppfylla!en!sådan!
garanti.!Hur!man!arbetar!för!att!hjälpa!äldre!personer!med!hantering!och!skötsel!av!
sina!hörapparater!skulle!även!vara!intressant!att!undersöka!ur!ett!större!perspektiv!
med!fler!kommuner,!förslagsvis!genom!en!enkätundersökning.!
$

!
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Bilaga$1.$Samtyckesdokument$
 
Informerat samtycke för en intervjustudie om undersköterskors 
upplevelser i vårdsituationen gällande brukare med hörapparat 
  
Vi vill fråga dig om du vill delta i en kvalitativ intervjustudie som ingår i vårt examensarbete. 
Vi som utför studien är två audionomstudenter som går på på Örebro universitet.  
 
Bakgrund till vårt examensarbete 
Ett stort antal av den äldre befolkningen har en hörselnedsättning. Detta kan påverka 
kommunikationen mellan personen med hörselnedsättning och samtalspartnern.  Syftet är att 
undersöka hur undersköterskor upplever vårdsituationen gällande brukare med hörapparat. 
Det vi vill undersöka med den nämnda vårdsituationen är undersköterskans upplevelse av 
hantering av hörapparater, kommunikationen med brukaren samt hur brukarens delaktighet 
eventuellt påverkas trots hörapparatanvändande. 
 
Genomförande av intervjuer 
Vi vill intervjua dig som arbetar som undersköterska på äldreboende i Örebro kommun. Vi 
planerar att intervjun beräknas pågå i cirka 60 minuter och vi avser att komma till din 
arbetsplats då vår tanke är att detta är det enklaste sättet för både dig och oss. Intervjun 
kommer att spelas in och all insamlad information kommer att avidentifieras, skrivas ut och 
analyseras. När arbetet är avslutat kommer allt inspelat material att raderas. Utskrivna 
intervjuer som presenteras i studiens resultatdel kommer ej att kunna härledas tillbaka till den 
enskilde intervjupersonen. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av det inspelade 
materialet. Detta kommer endast att granskas av undertecknade samt eventuellt handledare 
för examensarbetet.  
 
Deltagande krav  

•! Du skall vara färdigutbildad undersköterska. 
•! Du skall arbeta på ett äldreboende som innefattar vårdboende eller demensboende (ej 

korttidsboende).  
 
Ditt deltagande i studien 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst 
utan förklaring. Om du avbryter ditt deltagande vill vi att du uppger detta muntligt eller 
skriftligt till oss. Vid ett eventuellt tillbakadragande av ditt samtycke kommer den inspelade 
intervjun att raderas och kommer inte att användas i studien.  
 
Vid vidare frågor eller anmälan om deltagande är ni välkomna att kontakta oss:  
Linda Fransson: cdkfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfjfj telnr: 070-663 34 18 
Amanda Wrang: kgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkg telnr: 070-532 24 48 
Handledare: Johanna Gustafsson, telnr: 019-30 39 48 
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Informerat samtycke:  
•! Jag bekräftar att jag tagit del av skriftlig information angående denna intervjustudie. 
•! Jag vet att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan förklaring. 
•! Jag ger mitt godkännande till att den intervju jag deltar i spelas in och transkriberas 

för att användas som datamaterial i ett examensarbete.  
•! Jag ger mitt godkännande att den insamlade informationen kan komma att användas i 

framtida forskning.  
 

 
�

Datum Deltagarens namnteckning   Namnförtydligande 
 
Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 
samt erhållit deltagarens samtycke. Deltagaren har även fått en kopia av informationen.  
 
 
�

Datum Namnteckning   Namnförtydligande 
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Bilaga$2.$Intervjuguide$
$
Intervjuguide$
$
Inledande$frågor$om$undersköterskan$

•! Hur!länge!har!du!arbetat!som!undersköterska?�
!

•! Hur!länge!har!du!varit!verksam!på!den!här!arbetsplatsen?!
!
Inledande$frågor$om$brukare$med$hörapparater$och$hörapparater$
$

•! Hur!stor!del!av!brukarna!har!hörapparat/hörapparater!på!denna!avdelning?!
!

•! Vilka!av!dessa!typer!av!hörapparater!känner!du!igen!som!hörapparater!
brukarna!på!detta!boende!har?!(Bilder!på!hörapparater!visas!för!
undersköterskan)!

$
Frågor$om$kommunikation$
$
•! Hur!upplever!du!kommunikationssituationen!med!de!brukare!som!har!
hörapparat?!

-! !Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Upplever!du!att!du!får!förändra!ditt!kommunikationssätt!när!du!arbetar!med!en!
brukare!med!hörapparat!jämfört!med!andra!personer!som!inte!har!hörapparat?!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!!
!

•! Om!en!brukare!med!hörapparat!inte!hör,!på!vilka!sätt!kan!du!ge!förutsättningar!
för!ett!bra!samtal/för!att!kunna!ha!ett!samtal?!

!
Frågor$om$delaktighet$
$

•! Hur!upplever!du!den!hörapparatbärande!brukarens!delaktighet!i!samtal!med!
dig!som!undersköterska?!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Hur!upplever!du!att!den!hörapparatbärande!brukarens!delaktighet!är!i!samtal!
med!andra!brukare!på!boendet?!!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Ser!delaktigheten!olika!ut!för!olika!hörapparatbärande!brukare?!
-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!!

!
Frågor$om$hantering$och$skötsel$av$hörapparater$
$

•! Sätter!du!i!och!tar!ur!hörapparater!på!brukare?!!
-! Uppmanas!att!utveckla!svar!exempelvis!hur!ofta!detta!sker!eller!varför!
detta!ej!utförs.!
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!
•! Utför!du!påR!och!avslagning!på!hörapparater?!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!!
!

•! Byter!du!några!förbrukningsdelar!på!hörapparaten?!(batterier,!vaxfilter,!slang,!
domer!mm)!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Rengör!du!någon!eller!några!av!hörapparatens!olika!delar?!(insats,!domer,!
generell!rengöring!av!den!tekniska!apparaten)!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Har!ni!rutiner!angående!hantering!av!hörapparater!på!boendet?!Det!vill!säga!
både!iR!och!urtagning!samt!påR!och!avslagning!av!hörapparater.!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Har!ni!rutiner!angående!skötsel!av!hörapparater!på!boendet?!Det!vill!säga!
byte!av!förbrukningsdelar!på!hörapparater!(t.ex.!byte!av!batterier,!slang)!

-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Vad!gör!du!om!du!märker!att!brukaren!inte!hör!trots!batteribyte?!!
-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!
!

•! Hur!har!du!fått!kunskap!om!hantering!och!skötsel!av!hörapparater!som!vi!
diskuterat?!(t.ex.!genom!utbildningen!från!skolan,!kurs!på!jobbet)!!
!

•! Upplever!du!att!det!är!någon!kunskap!du!saknar!angående!detta?!
-! Uppmanas!att!utveckla!svar.!

!
Avslutande$fråga$
$

•! Är!det!något!mer!du!vill!berätta!angående!det!vi!har!pratat!om!idag?$
!

!

!

!

!

!

!

!

!

$
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Bilaga$3.$Bild$av$hörapparatmodeller$$
!

$$
$
$
$
$
$
!

!

!

!

!

!

!
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