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Abstrakt
Bakgrund: I Sverige finns idag ungefär 1,5 miljoner personer med hörselnedsättning. Av
dessa är cirka 56 000 bosatta i Örebro län. Hörselnedsättning är en fysiskt nedsatt förmåga
och kan därmed klassas som en funktionsnedsättning. Med denna funktionsnedsättning
uppkommer ett funktionshinder om individen inte får de rätta hjälpmedlen från omgivningen.
FN har utformat en konvention gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning i
samhället. Denna konvention innefattar en fundamental utgångspunkt som berör bland annat
fysisk tillgänglighet. Hörselskadades riksförbund (HRF) har utformat ett intressepolitiskt
program med mål som berör tillgänglighet.
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka tillgängligheten för personer med
hörselnedsättning på vårdcentraler i Örebro län avseende hörseltekniska hjälpmedel,
vårdpersonalens kunskaper, och lokalernas anpassning.
Metod: En egenkonstruerad webbenkät utformad efter HRF:s intressepolitiska program
skickades ut till tio vårdcentraler i Örebro län, där i snitt två distriktssjuksköterskor besvarade
enkäten. Sammanlagt svarade 18 personer av vårdpersonalen.
Resultat: Resultatet visade att samtliga vårdcentraler var anpassade till viss del, då lokalernas
akustik och belysning ansågs god enligt vårdpersonalen, men bristen var tydlig gällande
hörseltekniska hjälpmedel. Dessutom hade majoriteten av respondenterna inte fått utbildning
kring kommunikation med personer som har hörselnedsättning.
Slutsatser: Slutsatsen var att vårdcentralerna i Örebro län bör förses med anpassningar för
personer med hörselnedsättning i form av hörseltekniska hjälpmedel samt utbildning kring
dessa.
Abstract
Background: In Sweden approximately 1.5 million people have a hearing loss. About 56 000
of these live in Örebro County. Hearing loss is defined as a physically impaired ability and
therefore can be classified as a disability. If the disabled individual doesn’t get provided with
the right assistive aids, a functional disability occurs. The UN has formed a convention
regarding essential rights for individuals with disabilities in society. This convention contains
a fundamental premise which applies to for instance physical accessibility. The national
association of the hearing impaired (Hörselskadades riksförbund, HRF) has formed an interest
political program with aims regarding accessibility.
Aim: The aim of this study was to examine the accessibility for people with hearing loss in
health centers in Örebro county, regarding hearing assistive technology, knowledge of health
care staff, and the facilities accommodation.
Method: The study was accomplished by a web questionnaire constructed by the authors with
HRF’s political interest program as a basis, which was sent out to ten health centre in Örebro
County. On average two nurses answered the questionnaire. The questionnaire was
constructed by inspiration from HRF’s interest political program. In total, 18 people
responded of the health care staff.
Results: The results showed that all health centers were partially adjusted, since the acoustics
of the facilities and the light were considered well whereas there was a lack of hearing
assistive technology. Furthermore, the majority of the respondents lacked educations
regarding communication strategies with hearing impaired individuals.
Conclusions: In conclusion, the health centers in Örebro County should be provided with
hearing assistive technology and education in relation to these.
Sökord: Tillgänglighet, vårdcentraler, hörselnedsättning, hörseltekniska hjälpmedel
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1. Inledning
Tillgänglighet bör vara en självklarhet i ett inkluderande samhälle. Det finns redan flera olika
anpassningar i svenska samhället för att underlätta de flesta funktionshinder. En stor del av
anpassningarna rör rörelsehinder, med exempelvis ramper och speciellt designade hissar som
är tydligt tillgängliga i de flesta lokaler. Samhället har på så vis kommit långt i utvecklingen
för ett anpassat samhälle för många individer. Gullacksen (2002) påpekar att
hörselnedsättning kan ses som en dold funktionsnedsättning och är på så vis inte lika märkbar
utåt som andra former av funktionsnedsättningar.
Hörselskadades riksförbund (HRF, u.å.) är en ideell organisation som arbetar med upplysning,
stöd och påverkan för att underlätta samhällsdeltagandet för personer med hörselskada.
Statistik från HRF:s undersökning visar att allt fler människor i Sverige söker sig till
hörselvården för att få hjälp med sin hörselsituation (HRF, 2017). Trots att hörapparater kan
vara ett bra hjälpmedel, finns det situationer då man kan behöva ytterligare hjälpmedel.
Under de senaste åren har det skett en utveckling gällande hörseltekniska hjälpmedel för att
möta de behov som personer med hörselnedsättning har. Idag är de flesta offentliga lokaler,
som exempelvis biografer, kyrkor och teatrar, utrustade med hörslinga (Konradsson, 2011).
Dessa kräver dock kontinuerligt underhåll, vilket inte alltid omsätts i praktiken och kan
därmed resultera i att hörslingan inte blir funktionsduglig (Svensson, 2015). Vårdcentralen är
en inrättning som de flesta människor besöker. Det är då av vikt att dessa har anpassade
lösningar för att möta de behov som föreligger hos patienterna. Örebro kommun har på olika
sätt främjat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att ha
utarbetat en tillgänglighetsstrategi som ska gälla åren 2014 till 2019 (Örebro Kommun, 2013).
Ämnet tillgänglighet blir intressant då det sätts i ett perspektiv gällande personer med
hörselnedsättning och dess tillgänglighet i samhället. På vårdcentraler finns anpassningar för
personer med motoriska funktionshinder, men frågan är hur anpassningen ser ut för personer
med sensoriska funktionshinder.

2. Bakgrund
2.1 Statistik över hörselnedsättning i Örebro
Hörselskadades riksförbund (HRF, 2017) har i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB)
tagit fram statistik bland annat gällande prevalens av personer med hörselskada och
hörapparatutprovningar i Sverige. Totalt finns cirka 1 487 000 personer i åldrarna 16 år och
uppåt som har en hörselskada i Sverige, vilket motsvarar 18,5% av befolkningen.
Åldersgruppen 65–74 år är den största gruppen med hörselskada i landet, då den utgör
ungefär 360 000 personer av populationen vilket motsvarar 32,6%. Inom Örebro län finns
uppskattningsvis 56 000 individer med hörselskada varav 14 902 använder hörapparat. HRF
beskriver även ett markant ökat hörapparatbehov hos personer med hörselskada. Detta gäller
också invånare i Örebro län.
HRF menar att allt fler som är i behov av hörhjälpmedel söker sig till hörselvården. Vidare
hävdar de att detta kan bero på en förändring i attityder till hörhjälpmedel samt att
befolkningen är mer välinformerade avseende vilken hjälp som finns att få när det kommer till
hörseln och tar därför tag i sin situation tidigare.
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Andelen människor i Sverige som har hörselnedsättning har blivit allt större. I takt med att
populationen blir äldre, växer antalet personer med hörselnedsättning idag. Det blir också
vanligare att allt fler uppmärksammar sin hörselnedsättning i ett tidigare skede i samband med
att bland annat kommunikationskraven i arbetet blir större. Fler vågar idag också erkänna att
de har hörselnedsättning, vilket leder till att fler också uppger det när SCB frågar om nedsatt
hörsel (HRF, 2017).
2.2 Definitioner
2.2.1 Hörselnedsättning
Socialstyrelsen (u.å.) definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av psykisk, fysisk
eller intellektuell funktionsförmåga. Dessa kan uppstå exempelvis efter sjukdom eller vara
medfött. Det ska också nämnas att dessa sjukdomar och tillstånd kan vara permanenta eller
temporära (ibid.). Detta innebär att även en hörselnedsättning ses som en
funktionsnedsättning då den är av fysisk karaktär.
Det finns i regel två huvudgrupper av hörselnedsättningar beroende på skadans lokalisation.
Den första huvudgruppen som hindrar ljudets resa från ytterörat till innerörat kategoriseras
som ledningshinder eller konduktiv hörselnedsättning (Konradsson, 2011). En konduktiv
hörselnedsättning kan orsakas av abnormaliteter i ytterörat och/eller mellanörat. Exempel på
sådana typer av abnormaliteter inbegriper bland annat avsaknad av hörselgång, vätska i
mellanörat, perforerad trumhinna och trögrörliga hörselben. Beroende på vilken typ av
konduktiv hörselnedsättning som uppstår, påverkar den olika frekvensområden (Dillon, 2012;
Konradsson, 2011). Ett ledningshinder där vätska i mellanörat uppstått dämpar främst
basfrekvenserna medan ett ledningshinder i form av otoskleros (förbenade hörselben)
påverkar diskantfrekvenserna. Vid ledningshinder är ofta innerörat och hörselnerven intakta.
Det är angeläget att diagnostisera ledningshinder då det ofta finns möjlighet till kirurgisk
åtgärd (Hultcrantz et al., 2012).
Den andra huvudgruppen innefattar sensorineurala hörselnedsättningar vilket innebär att
skadan antingen är lokaliserad i cochlean (snäckan i innerörat) eller hörselnerven. Den
sistnämnda benämns som retrocochleär hörselnedsättning (Hultcrantz et al., 2012). Den
vanligast förekommande typen av hörselnedsättning är av cochleär art och kan uppträda i
olika diagnoser som exempelvis åldersrelaterad hörselnedsättning, bullerskada och ärftliga
hörselnedsättningar. En vanlig orsak till hörselnedsättningens uppkomst är att de yttre
hårcellerna i cochlean går förlorade eller har dålig funktion. Förlusten av dessa hårceller
påverkar i första hand uppfattningen av diskantfrekvenserna, vilket kan ses som ett typiskt
samband för det naturliga åldrandet (Konradsson, 2011). Skador förekommande på de yttre
hårcellerna resulterar i försvagning av de inkommande ljuden och medför en försämring av
bland annat taluppfattningen hos individen. Vid andra typer av skador finns även de som kan
angripa hörselstrukturen inne i hjärnan, vilket benämns som central hörselpåverkan
(Hultcrantz et al., 2012).
2.2.2 Funktionshinder
Ett funktionshinder uppstår då en individ med funktionsnedsättning inte kan medverka i
samhället på samma villkor som övriga befolkningen (Konradsson, 2011). Funktionshinder
beror på att samhället inte är anpassat för alla individer (Socialstyrelsen, u.å.). Det kan yttra
sig som bristande delaktighet i såväl sociala relationer som arbetsliv och kulturaktiviteter.
Detta betyder exempelvis att en lokal, som en biograf eller föreläsningssal, kan uppfattas
funktionshindrande för en person med hörselnedsättning om det inte finns en hörslinga
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installerad
Funktionshinderpolitikens inriktning handlar om att samhällsgemenskapen ska ha mångfald
som grund (Svensson, 2015). Som tidigare nämnts, menas detta att alla människor med
funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället, men även ha jämlika levnadsvillkor.
Funktionsnedsättningar ska ses som en naturlig variation hos befolkningen eftersom alla
människor har olika förutsättningar (ibid.).
2.3 Tillgänglighet
Vid benämning av funktionshinder och samhälle ingår begreppen tillgänglighet och
delaktighet som en central del (Carlsson, Burge och Bryngelhed, 2015) Detta är en väsentlig
del i medborgarnas rättigheter och skyldigheter när det kommer till svensk handikappolitik.
Dessa ord berör allas lika värde där “alla har rätt till samma deltagande i samhället” (Carlsson
et al., 2015, s. 110). Dock påpekar författarna att begreppen tillgänglighet och delaktighet är
två begrepp som inte kan tolkas på enbart ett sätt. I samband med dessa begrepp talar man om
den rationella, den medicinska- och den sociala modellen. Den rationella modellen menar att
samhällets utformning i samspel med personens funktionsnedsättning utvecklar ett
funktionshinder. I den medicinska modellen ligger fokus enbart på individen i relation till
funktionshindret. Man talar även då om rehabilitering, vård, behandling och individuella
anpassningar. Den sociala modellen belyser däremot hur ett funktionshinder uppstår i
samband med bristerna som finns i omgivningen, till exempel i fysiska miljöer, otillgängliga
arbetsplatser och transportmedel.
För fullständig delaktighet i samhället är tillgängligheten exempelvis framkomlighet och
kommunikation essentiell för människor med funktionshinder (ibid.). Enligt författarna kan
begreppet tillgänglighet delas in i fyra olika delar: kommunikativ, fysisk, psykosocial och
informativ, ibland används även begreppet användbarhet. Då är det inte individens
funktionsnedsättningar som står i fokus, utan själva produkten eller tjänsten som ska leda till
en bättre tillgänglighet.
2.3.1 FN:s konvention
Socialdepartementet (2008) beskriver en konvention grundat av de Förenta Nationerna (FN)
som handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar till
att tydliggöra hur mänskliga friheter och rättigheter ska praktiseras för att bemöta behovet hos
personer med funktionsnedsättning. Begreppet tillgänglighet är en fundamental utgångspunkt
i den internationella överenskommelsen, där både fysisk tillgänglighet samt tillgänglig
information ingår. I denna konvention beskrivs bland annat hur personen med
funktionsnedsättningar av motorisk, psykisk, intellektuell och sensorisk art ska få möjlighet
att delta i samhället på lika villkor. Detta deltagande kan innebära att personer med en
funktionsnedsättning har tillgänglighet till exempelvis framkomlighet och kommunikation.
Hörseln är ett sensoriskt sinne som exempelvis hjälper oss vid varseblivning (Hultcrantz et
al., 2012). Vidare beskriver socialdepartementet (2008) att kommunikation via tekniska
hjälpmedel är en del av tillgänglighetsdefinitionen och Sverige är ett av de länder som
förpliktat sig att följa konventionen. Detta innebär att Sverige på olika sätt bör anpassa
samhället för personer med en hörselnedsättning så att de kan få likvärdigt deltagande som
personer med normal hörsel.
2.3.2 Tillgänglighet för personer med hörselnedsättning – HRF:s intressepolitiska
program
HRF:s (u.å.) organisation har framställt ett intressepolitiskt program beträffande tillgänglighet
i vardagen för personer med hörselskada. Punkterna som HRF dokumenterat handlar till
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största del om hur tillgängligheten för personer med hörselnedsättning kan förbättras för ett
fungerande kommunikativt och inkluderande samhälle. HRF:s intressepolitiska program har
bland annat som mål att behoven för personer med hörselnedsättning ska uppmärksammas
och tas hänsyn till oavsett plats. Detta innebär att tillgängligheten ska tillgodoses i offentliga
lokaler såväl som andra informationsbärande platser.
2.3.3 Vård och omsorg
HRF:s tillgänglighetsprogram inriktar sig bland annat på vård, omsorg och trygghet. I
programmet beskrivs vad de önskar uppnå tillgänglighetsmässigt, på platser där vård och
omsorgsverksamhet bedrivs, för att underlätta kommunikationen för personer med
hörselnedsättning. Programmet beskriver att personal inom vård- och omsorgsverksamhet bör
ha grundläggande kunskaper om behov hos personer med hörselnedsättning. Inom detta
område anser HRF dessutom att personal inom vård och omsorgsyrken bör ha kännedom
kring grundläggande hantering av hörapparater, som exempelvis rengöring och batteribyte.
Personalen bör även kunna ge patienter och deras anhöriga information om vart de kan vända
sig för hörselvård samt vid övriga hörselrelaterade frågor (HRF, u.å.). HRF anser i sitt
program att även anställda inom äldreomsorgen bör ha fundamental utbildning om
hörselskador, hörselvård och även annat stöd.
Övriga punkter HRF önskar uppnå innefattar tillgång till kunnig hörselservicepersonal som
kan stödja personer med hörselnedsättning i patienternas hem i varje kommun. Slutligen anser
HRF (u.å.) att det ska finnas tillgång till en sammanhängande vårdkedja avsett för personer
med hörselskada, där gott samarbete ska råda mellan diverse vårdgivare och aktörer. HRF
menar generellt att ett inkluderande samhälle innefattar vårdpersonal som har kunskaper kring
bemötande med personer som har hörselnedsättning.
HRF menar vidare att alla lokaler i samhället, särskilt vårdlokaler bör vara tekniskt och
akustiskt utrustade. Svensson (2015) beskriver att förutom den basala planeringen av miljöns
utformning och byggnader ska man även ta hänsyn till produkter och tjänster av exempelvis
tekniska slag. Dessa ska förnyas och förbättras kontinuerligt i miljöer där tillgänglighet och
användbarhet är ett faktum. Detta kan innebära att man installerar hörslingor samt att
exempelvis samtalsförstärkare finns tillgängligt vid besök med patienter som har en
hörselskada, men inte har hörapparater. Det kan också innebära att lokalerna är utrustade med
tillräcklig belysning för att kunna läsa ansiktsuttryck och läppar.
2.4 Motiv till arbetet
Örebro är en ledande kommun i Sverige för personer med hörselnedsättning och dövhet med
deras utmärkande skolor inom både grundskola och gymnasium (Örebro kommun, 2016).
Kommunen har också utarbetat en tillgänglighetsstrategi som betonar vikten av ett tillgängligt
samhälle för personer med en funktionsnedsättning (Örebro kommun, 2013) i enlighet med
FN:s konvention för jämlikhet och delaktighet. Kommunen påpekar också att det inte enbart
behövs anpassade fysiska lokaler, utan också att begreppet tillgänglighet berör delaktighet på
ett kommunikativt plan. Med detta i åtanke var det intressant att den aktuella studien skulle
beröra tillgänglighet inom Örebro län. Detta genom att undersöka hur tillgängligheten för
personer med hörselnedsättning ser ut vid vårdcentraler.
Det är högst sannolikt att de flesta människor besöker vårdcentralen förr eller senare och då
bör vårdcentralen vara anpassad för alla besökande, även de med sensorisk
funktionsnedsättning.
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3. Syftet
Syftet med undersökningen är att kartlägga vårdcentralers tillgänglighet för individer med
hörselnedsättning i Örebro län.
3.1 Frågeställning
1. Är vårdcentralerna i Örebro län tillgänglighetsanpassade för personer med
hörselnedsättning?
2. Finns det ett samband mellan förekomst av hörseltekniska hjälpmedel på
vårdcentralen och vårdpersonalens kunskap i hur man använder dem?
3. Finns ett samband mellan vårdpersonalens upplevda kunskap om fördelaktiga
kommunikationsstrategier för personer med hörselnedsättning och deras upplevda
kunskap i hur befintliga hörseltekniska hjälpmedel används?
4. Finns ett samband mellan vårdpersonalens upplevda kunskap om hur man
kommunicerar med personer med hörselnedsättning och om de på arbetsplatsen har
fått utbildning i fördelaktiga kommunikationsstrategier för personer med
hörselnedsättning?

4. Metod
4.1 Studiedesign
Föreliggande studie är en webbenkätstudie av kvantitativ tvärsnittskaraktär. Enkäten har
konstruerats för att kartlägga tillgänglighet av bland annat hörseltekniska hjälpmedel på
vårdcentraler i region Örebro län.
4.2 Urval
Denna enkät har riktats till personal till samtliga 25 vårdcentraler i Örebro län. Via ett
informationsmail tillfrågades verksamhetschefen vid varje vårdcentral om två medarbetare
kunde besvara enkäten. Dessa två medarbetare skulle vara exempelvis sjuksköterskor
eftersom de under sin arbetsdag träffar många olika patienter.
Eftersökningen hos verksamhetscheferna resulterade i 19 deltagare som angav att de kunde
delta. Arton av dem besvarade enkäten och representerade därmed totalt tio vårdcentraler. Sju
vårdcentraler bidrog med två respondenter. Två bidrog med en respondent vardera och den
tredje bidrog med tre respondenter. Detta innebar att totalt tio vårdcentraler av 25 svarade på
det utskickade informationsmailet om studien.
4.3 Enkätkonstruktion
Då mätinstrument saknades som har HRF:s intressepolitiska program som utgångspunkt
konstruerades en ny enkät inom ramen för uppsatsen. Fokus har varit hörseltekniska
hjälpmedel, lokalutformning samt personalens kunskaper om tolktjänster och
kommunikationsstrategier. Enkätfrågornas konstruerades enligt Bryman (2011) och Ejlertsson
(2014).
Enkätens teoretiska variabel var “Tillgänglighet” som sedan operationaliserades i
undervariablerna personal, lokaler och hjälpmedel (se figur 1). Samtliga frågor utformades på
ordinalskalenivå. Sju frågor var ställda som ett påstående där respondenten fick svara med
graderingen “Instämmer helt” till “Instämmer inte alls”, “Ja, i stor utsträckning” till “Nej, inte
alls” eller “Bra” till “Dåligt”. Tre frågor som berörde tillgång till utbildning, hörseltekniska
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hjälpmedel samt visuella brandlarm krävde endast ”Ja-Nej-svar”. Fyra frågor bifogades med
svarsalternativet “Vet ej” då dessa möjligen kunde falla utanför respondentens vetskap.
Enkäten innehöll även fyra öppna frågor, där en av dessa utgjorde respondentens yrkestitel.
De andra tre öppna frågorna innefattade en följdfråga som krävde en längre kommentar.
Dessa rörde befintliga hjälpmedel (tekniska och tolktjänster), samt kommunikationsstrategier
vid försäkran av informationsutbyte. I enlighet med Bryman (2011) innefattade föreliggande
enkät ett litet antal öppna frågor för att undvika att frågor blir obesvarade. Omfånget av
frågorna begränsades till 14 stycken för att öka chanserna till en större svarsfrekvens (ibid.).
Enkäten utformades i Google formulär. Deltagarna fick tillgång till enkäten via en länk i ett
mail som skickats ut, med medföljande missivbrev (se bilaga 1).

Tillgänglighet

Personal
Fråga 1-8
Rutiner kring
frågor relaterade
till hörselskada
Utbildning kring
kommunikation

Kunskap om
tolktjänster

Hjälpmedel
Fråga 9-11
Vilka
hjälpmedel
finns
tillgängliga
Användning av
hörseltekniska
hjälpmedel

Lokaler
Fråga 12-14
Ljus

Larm

Akustik

Kunskap om
hantering av
hörapparat

Figur 1. Operationalisering av variabler
4.4 Validitet och reliabilitet
Face validity, eller ytvaliditet, är den process där man ber andra personer som är erfarna inom
ett speciellt ämne att validera och “avgöra om måttet utifrån ett första intryck verkar kunna
spegla det begrepp det handlar om” (Bryman, 2011, s. 163). Det vill säga att andra personer
med kunskap inom området hörselvetenskap har kontrollerat huruvida enkätens frågor
verkligen fångade begreppet som var tänkt att mätas. Inför enkätkonstruktionen genomfördes
en teoretisk genomgång av litteratur, i detta fall även HRF:s intressepolitiska program (u.å.),
för att konstruera frågor som berör studiens teoretiska variabel. Till skillnad från
intervjuundersökningar kan inte enkätundersökningar klargöra eventuella otydligheter under
besvarandets gång (Bryman, 2011). Pilotstudier kan vara lämpliga att utföra då de som utför
studien får en chans att korrigera eventuella oklarheter kring frågor, svarsalternativ och
information. Bryman menar vidare att en pilotstudie kan ge respons kring frågornas logik,
ordningsföljd samt kring instruktioner som medföljer enkäten.
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En pilotstudie har utförts i denna studie i avseende att kontrollera om frågorna är tillräckligt
tydliga samt om det behövs fler svarsalternativ. Pilotstudien lades upp i en facebookgrupp
bestående av 29 audionomstudenter vid Örebro universitet. Av de 29 medlemmarna i gruppen
svarade åtta stycken på pilotstudien, varav sex lämnade förslag på förbättringar i enkäten.
Dessa förslag innefattade bland annat att korrigera språk överlag samt frågeformuleringar.
Fyra frågor ändrades till ett påstående och en fråga lades till gällande akustik. Dessa
kommentarer anammades och vissa av frågeställningarna blev justerade för att klargöra
otydligheter.
4.5 Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes under tre veckor (februari månad till början av mars 2018). För
att bekräfta respondenternas deltagande skickades en förfrågan till respektive vårdcentral
innan enkäten blev utskickad. Detta mail skickades ut i februari 2018 och innehöll ett
informationsbrev där det förklarades vad studien handlade om.
Enkäten skickades ut i form av webbformulär som var utformad i Google-formulär.
Respondenterna svarade löpande under tre veckor på enkäten. En vecka senare blev en
påminnelse utskickad då enbart 11 svar kommit in. Efter påminnelsemailet registrerades
ytterligare fem nya svar. Ytterligare en påminnelse skickades ut och denna gång inkom
ytterligare ett svar. Efter ungefär en veckas tid sändes ännu ett påminnelsemail ut till samtliga
respondenter, vilket resulterade i att en till respondent svarade. Det slutgiltiga antalet
respondenter var 18 stycken.
4.6 Dataanalys
Enkätdata matades in manuellt i SPSS version 24. Univariata analyser utfördes av varje fråga
i enkäten, öppna frågor exkluderat. I första hand var det av intresse att redovisa frekvens, det
vill säga hur ofta ett variabelvärde uppträder. Även variationen och typvärdet var av intresse
att överskåda i denna studie. Vidare genomfördes även bivariata analyser av fyra frågor från
enkäten. Vid bivariata analyser bör man ha kausalitet i åtanke (Djurfeldt, Larsson &
Stjärnhagen, 2010).
I den aktuella studien är enbart samband av större intresse att mäta än kausalitet då kausalitet
inte ingår i studiens syfte. Totalt genomfördes tre bivariata analyser, med hjälp av korstabell,
för att besvara studiens frågeställningar.
4.7 Etiska överväganden
Vid genomförande av enkätstudier är det nödvändigt att ta hänsyn till fyra forskningsetiska
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Ejlertsson, 2014). För att bemöta samtyckeskravet fick respondenterna ett bifogat missivbrev
i mailet tillsamman med enkäten, som klargjorde att deras deltagande var frivilligt och att de
kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan krav på anledning. I missivbrevet framgick
även att respondenterna, genom att besvara enkäten, samtyckte till användande av uppgifterna
i uppsatssyfte. I enkäten efterfrågades inga andra personuppgifter än respondenternas
yrkestitel.
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5. Resultat
Resultatdelen inleds med att presentera studiens deltagare. Vidare redovisas univariata och
bivariata analyser samt sammanställning av svaren på de öppna enkätfrågorna.
5.1 Vårdcentralerna i Örebro län
Totalt tio vårdcentraler medverkade i undersökningen varav åtta var belägna i Örebro stad. De
två resterande vårdcentralerna återfanns i länets södra respektive nordvästra del.
I tabell 5.1.1 uppvisas den univariata analysen där det framgick att samtliga respondenter,
bortsett från en, svarat på alla de slutna frågorna. Detta medförde ett internt bortfall på en
deltagare. På frågan om vårdpersonalen försäkrat sig om att patienten med hörselnedsättning
har hört och uppfattat vad som sagts under besöket, redovisades det mest förekommande
värdet (typvärde) “Ja, alltid”. På samma fråga kunde även medianen utläsas som samma
värde.
Det mest förekommande svaret på frågan angående om det fanns befintliga hörseltekniska
hjälpmedel var “Vet ej”. Samma typ av mest förekommande svar återfanns under frågan om
det fanns visuellt brandlarm på vårdcentralen.
På frågan om det fanns personal som har kunskap om hantering av hörapparater var typvärdet
“Vet ej”. Medianen visade däremot “Nej, inte alls”. Svaret på frågan, om personalen har fått
utbildning kring hur man bör kommunicera med en person som har hörselnedsättning, var
”Nej”.
Utöver enkäten bifogade även en deltagare ett mail där hen påpekade att hantering av
hörapparat ligger utanför personalens kunskapsområde.
“Ingen av oss här på vårdcentralen har kunskap om hörapparater och handhavande kring
detta. Detta tillhör audiologens [Audiologiska klinikens] arbetsuppgifter då vi är specialister
inom så många andra områden.”
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Tabell 5.1.1. Sammanställning av enkätsvaren i median och typvärde.

Fråga

”Jag vet hur man
använder
befintliga
hörseltekniska
hjälpmedel som
finns på min
arbetsplats”

”Jag tycker att
belysningen är
tillräckligt bra för
att se varandras
ansikten i alla
besöksrummen”

Finns visuellt
brandlarm på
er
vårdcentral?

Hur upplever du
akustiken på din
arbetsplats i
väntrummet/
väntrummen?

Hur upplever du
akustiken på din
arbetsplats i
besöksrummet/
besöksrummen?

Frekvens

18

18

18

18

17

Saknad

0

0

0

0

1

Median

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Vet ej

Ganska bra

Ganska bra

Typvärde

Ej tillämpligt

Instämmer helt

Vet ej

Ganska bra

Ganska bra

Har ni på din
arbetsplats
fått
utbildning
kring hur
man bör
kommunicera
med någon
som har
HNS*?

”Det finns
personal på min
arbetsplats som
har kunskap om
hantering av
HA** (som t.ex.
rengöring eller
batteribyte) och
kan bidra med
information till
den patient eller
medarbetare som
har frågor”

Försäkrar
du dig om
att en
patient med
HNS* har
hört och
uppfattat
vad som
sagts under
besöket?

18

18

18

0

0

0

”Jag upplever
att jag har
tillräckliga
kunskaper i hur
man
kommunicerar
med någon som
hör dåligt”

Har ni på
arbetsplatsen
samtalat om hur
man på bästa sätt
bör kommunicera
med personer som
har HNS*?

18

18

0

0

Median

Instämmer i
hög grad

Varken stor eller
liten utsträckning

Nej

Nej inte alls

Ja, alltid

Typvärde

Instämmer i
hög grad

Varken stor eller
liten utsträckning

Nej

Vet ej

Ja, alltid

Fråga

Frekvens
Saknad

Finns
hörseltekniska
hjälpmedel
(såsom
hörslinga eller
samtalsförstärka
re) på din
vårdcentral?

18
0
Vet ej

Vet ej

* HNS = Hörselnedsättning
** HA = Hörapparater
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I tabell 5.1.2 redovisar korstabellen sambandet mellan om det finns hörseltekniska hjälpmedel
och om personalen har kunskap om hur man använder dessa. Sex respondenter svarar ”Vet ej”
om det finns hörseltekniska hjälpmedel, men instämmer samtidigt i låg, delvis eller hög grad
att de vet hur man använder befintliga sådana. Två respondenter har svarat att det finns
hörseltekniska hjälpmedel, varav en respondent angett “Ej tillämpligt” och en angivit
“instämmer i låg grad”. En respondent har angett svarsalternativet “Nej”. Samma respondent
har även angivit att hen instämmer i hög grad hur man använder befintliga hjälpmedel.
Sammanfattningsvis vet inte en stor del av personalen om det finns hörseltekniska hjälpmedel
på deras arbetsplats och svarar därför inte på om de vet hur man använder befintliga
hörseltekniska hjälpmedel.
Tabell 5.1.2. Kunskapen om användandet av hörseltekniska hjälpmedel i relation till om
hörseltekniska hjälpmedel finns på vårdcentralen.
Finns hörseltekniska hjälpmedel (såsom hörslinga eller samtalsförstärkare) på din vårdcentral?
”Jag vet hur
man använder
befintliga Ej tillämpligt
hörseltekniska
Instämmer inte
hjälpmedel som
alls
finns på min
arbetsplats”
Instämmer i låg
grad

Vet ej

Nej

Ja

Total

5 (62,5 %)

2 (25,0 %)

1 (12,5 %)

8 (100 %)

2 (100 %)

0 (0,0 %)

0 (0,0 %)

2 (100 %)

2 (66,7 %)

0 (0,0 %)

1 (33,3 %)

3 (100 %)

Instämmer
delvis

1 (100 %)

0 (0,0 %)

0 (0,0 %)

1 (100 %)

Instämmer i hög
grad

3 (75,0 %)

1 (25 %)

0 (0,0 %)

4 (100 %)

Total

13 (72,2 %)

3 (16,7 %)

2 (11,1 %)

18 (100 %)

I tabell 5.1.3 visar korstabellen huruvida det finns ett samband mellan om respondenten vet
hur befintliga hörseltekniska hjälpmedel används och om de upplever sig ha tillräckliga
kunskaper i hur man kommunicerar med någon som hör dåligt. Av de åtta respondenterna
som har svarat “Ej tillämpligt” på om det vet hur befintliga hörseltekniska hjälpmedel
används, är det sju stycken som anser sig ha tillräckliga kunskaper i hur man kommunicerar
med någon som hör dåligt. Fyra respondenter instämmer i hög grad att de vet hur man
använder befintliga hörseltekniska hjälpmedel. Samt att de delvis eller i hög grad upplever sig
ha tillräckliga kunskaper i hur man kommunicerar med någon som har hörselnedsättning.
Sammanfattningsvis upplever de flesta att de i hög grad har tillräckliga kunskaper gällande
kommunikation med personer som har hörselnedsättning, samtidigt som de svarar ”Ej
tillämpligt” hur befintliga hörseltekniska hjälpmedel används på arbetsplatsen.
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Tabell 5.1.3. Användandet av befintliga hörseltekniska hjälpmedel i relation till
vårdpersonalens kunskap om kommunikation.
”Jag vet hur man använder befintliga hörseltekniska hjälpmedel som finns på min arbetsplats”
Ej
tillämpligt
1 (100 %)

Instämmer
inte alls
0 (0,00 %)

Instämmer i
låg grad
0 (0,00 %)

Instämmer
delvis
0 (0,00 %)

Instämmer i
hög grad
0 (0,00 %)

Total

Instämmer
delvis

1 (16,7 %)

2 (33,3 %)

1 (16,7 %)

0 (0,00 %)

2 (33,3 %)

6 (100 %)

Instämmer i
hög grad
Instämmer
helt

5 (55,6 %)

0 (0,00 %)

1 (11,1 %)

1 (11,1 %)

2 (22,2 %)

9 (100 %)

1 (50,0 %)

0 (0,00 %)

1 (50,0 %)

0 (0,00 %)

0 (0,00 %)

2 (100 %)

Total

8 (44,4 %)

2 (11,1 %)

3 (16,7 %)

1 (5,6 %)

4 (22,2 %)

18 (100 %)

Instämmer
inte alls
”Jag upplever
att jag har
tillräckliga
kunskaper i hur
man
kommunicerar
med någon som
hör dåligt”

1 (100 %)

I tabell 5.1.4 framgår det att 11 av 18 respondenter instämmer antingen delvis, i hög grad eller
helt att de har tillräckliga kunskaper i hur man kommunicerar med någon som har
hörselnedsättning. Samtliga av dessa har inte fått utbildning på arbetsplatsen kring hur man
bör kommunicera med någon som har hörselnedsättning. Två av respondenterna instämmer i
hög grad respektive helt att de upplever sig ha tillräckliga kunskaper i kommunikation med
någon som hör dåligt. Dessa respondenter har även angivit att de fått utbildning på
arbetsplatsen kring hur man bör kommunicera med någon som har hörselnedsättning. Fyra
respondenter vet inte om de har fått utbildning på arbetsplatsen kring kommunikation med en
person som har hörselnedsättning och instämmer i någon grad att de upplever ha tillräckliga
kunskaper i ämnet. Sammanfattningsvis svarar den största andelen att de har tillräckliga
kunskaper gällande kommunikation med personer som har hörselnedsättning, samtidigt som
de uppgav att de inte har fått utbildning kring denna typ av kommunikation på deras
arbetsplats.
Tabell 5.1.4. Utbildning på arbetsplats i relation till kunskap om kommunikation.
Har ni på din arbetsplats fått utbildning kring hur man bör kommunicera med någon som har HNS?
”Jag upplever att jag har
tillräckliga kunskaper i
hur man kommunicerar
med någon som hör
dåligt”

Instämmer inte
alls
Instämmer
delvis
Instämmer i hög
grad
Instämmer helt
Total

Vet ej
0 (0,0 %)

Nej
1 (100 %)

Ja
0 (0,0 %)

Total
1 (100 %)

3 (50,0 %)

3 (50,0 %)

0 (0,0 %)

6 (100 %)

1 (11,1 %)

7 (77,8 %)

1 (11,1 %)

9 (100 %)

0 (0,0 %)

1 (50,0 %)

1 (50,0 %)

2 (100 %)

4 (22,2 %)

12 (66,7 %)

2 (11,1 %)

18 (100 %)
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5.2 Sammanställning av kommentarer från öppna frågor
Enkäten innefattade fyra öppna frågor, varav en rörde yrkestitel som samtliga svarat på.
Samtliga respondenter besvarade även frågan rörande vilka tolkalternativ som de kände till
(Tabell 5.2.1). På de två resterande frågorna svarade 17 (Tabell 5.2.2) respektive 12 (Tabell
5.2.3) respondenter.
Nedan följer tabeller med de öppna frågorna samt utdrag av de vanligaste svaren.
Tabell 5.2.1. Tolkalternativ vårdpersonalen känner till.
Tolkalternativ
Frekvens
Tolk (teckentolk på plats eller i en
18 st. (100 %)
surfplatta)
Använder papper och penna/lappar
5 st. (27,7 %)
Vid frågan kring tillgängliga tolkalternativ angav majoriteten teckentolk på plats eller med
hjälp av en surfplatta där de kunde ringa upp en tolk.
Den sista kommentaren skiljde sig från resterande kommentarer i det avseende att
respondenten uppgav att hen tillämpade kommunikationsstrategier. Detta genom att ta hänsyn
till placering gentemot patienten samt genom att se till att undvika störningsmoment i
ljudmiljön runt om.
Tabell 5.2.2. Hur man försäkrar att patienten har hört och uppfattats vad som sagts
Hur man försäkrar att patient uppfattat
Frekvens
Ber patienten upprepa det som sagts
10 st. (58,8 %)
Vårdpersonal repeterar själv vad som sagts

3 st. (17,6 %)

Skriver ner viktig information

4 st. (23,5 %)

Rörande frågan hur man försäkrade sig om att patienten har hört och uppfattat vad som sagts,
uppgav de flesta respondenter att de brukade be patienten att upprepa de som sagts under
besöket. En respondent svarade att hen använde den motsatta taktiken genom att själv upprepa
för patienten vad som har sagt under besöket. Denna respondent antecknade även till
patienten vad som bestämts under besöket.
Tabell 5.2.3. Hörseltekniska hjälpmedel som finns tillgängliga på vårdcentralen.
Angivna hörseltekniska
Frekvens
hjälpmedel
Hörslinga
2 st. (16,6 %)
Surfplatta/iPad
4 st. (33,3 %)
Vet ej
3 st. (25 %)
Inga
1 st. (8,3 %)
Övrigt
2 st. (16,6 %)
Vid den sista frågan skulle respondenten ange vilka hörseltekniska hjälpmedel som fanns
tillgängliga på vårdcentralen. Här svarade 12 av 18 personer. Två av de som lämnade
kommentarer på denna fråga uppgav att det fanns hörslinga på deras vårdcentral medan en
stor andel av resterande respondenter uppgav tillgänglighet till surfplatta med kontakt till
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tolkcentralen, främst kopplat till teckenspråkstolkning.
Tre respondenter angav att de inte kände till om det fanns hörseltekniska hjälpmedel på
arbetsplatsen, och en respondent svarade att det inte fanns alls.

6. Diskussion
Studiens syfte var att kartlägga tillgängligheten för personer med hörselnedsättning på
vårdcentraler i region Örebro län. Diskussionen inleds med metoddiskussion, och följs av
resultatdiskussion där studiens frågeställningar diskuteras.
6.1 Metoddiskussion
6.1.1 Studiedesign och enkätkonstruktion
För att kunna göra om denna studie krävs bra reliabilitet. Bryman (2011) påpekar att
reliabilitet är närapå synonymt med replikation. Han menar då att en bra studie kan göras om
ett flertal gånger och ändå få samma resultat från respondenterna. Författaren menar att denna
stabilitet kan mätas genom ett “test-retest”, som går ut på att en grupp får göra exempelvis en
enkät och sedan göra samma enkät en gång till för att kontrollera om svaren blir detsamma
varje gång. På grund av tidsramen för denna studie fanns inte möjligheten för denna typ av
säkerställning för reliabiliteten. Dock kunde precisionen kontrolleras bättre med hjälp av
pilotstudien, då audionomstudenterna dels kunde använda sin erfarenhet för att öka
förståelsen av frågorna i enkäten.
I och med att denna enkät var fullt egenkonstruerad utifrån HRF:s intressepolitiska program
som inspiration och riktlinje, ökade det risken för att frågorna kunde misstolkas (Ejlertsson,
2014). Detta trots att validering- och reliabilitetsutredning har gjorts i den mån som är möjligt
inom aktuell tidsram. Misstolkningen blev också tydlig i respondenternas svar, då de
besvarade flera av frågorna med svar som inte stämde överens med varandra. Ett exempel är i
den öppna frågan som uppmanade respondenten att ange vilka tolkalternativ som finns.
Kommentarerna motsvarade tolkalternativet där patienten var döv och behärskade
teckenspråk. Detta missförstånd kan innebära att enkäten kanske hade fått mer konsekventa
svar om alla frågor var slutna. Samtidigt var de öppna frågorna menade att lämna frihet åt
respondenterna att svara samt för att se vilken vetskap de hade kring hörseltekniska
hjälpmedel och tolkalternativ (Bryman, 2011). I enkäten skedde även ett internt bortfall på de
öppna frågorna som var konstruerade som en slags följdfråga. För att minska detta interna
bortfall kanske ett alternativ kunde vara att göra alla frågor obligatoriska att besvara.
Alternativt använda svarsalternativ där respondenten fick markera i sitt svar istället för öppna
frågor. Å andra sidan behöver det inte innebära att svaren skulle blir mer meningsfulla med
denna lösning.
Bryman (2011) redovisar för- och nackdelar med öppna frågor. Att bland annat lämna
utrymme för respondentens egna ord och kanske ovanliga respons är vad som talar för dessa
typer av frågor. Vid öppna frågor får man även reda på deltagarnas kunskapsnivå kring ett
visst ämne samt deras sätt att uttyda en fråga. Bryman menar att även forskaren får
upplysning om hur pass angelägen frågan är för respondenten. Detta blev tydligt inom denna
enkät då frågan som handlade om tillgängliga hörseltekniska hjälpmedel innehöll oväntade
svar från majoriteten av deltagarna. Frågan fick dessutom inte hög svarsfrekvens i jämförelse
med de andra öppna frågorna. Detta förmodas ha samband med att respondenterna antingen
inte har vetskap om hjälpmedlen finns tillgängligt, alternativt att de undvek skriva ett svar på
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grund av att de i tidigare fråga angett “Nej” (Om det finns hörseltekniska hjälpmedel). Vad
det gäller de bivariata analyserna förekommer till synes ologiska svarssamband i
korstabellerna. Det är exempelvis ologiskt att svara att det finns hörslinga eller
samtalsförstärkare men att det är ej tillämpligt att besvara om respondenten vet hur man
använder dessa. Detta kan bero på frågornas konstruktion, då de möjligtvis kan ha
missuppfattats.
6.1.2 Urvalsmetod
En nackdel med denna studie kan vara det lilla urvalet som inte kan ge samma möjlighet till
statistisk signifikans. Å andra sidan beror urvalets storlek på den population man har valt att
undersöka (Bryman, 2011). Med det sagt har urvalet i denna studie varit just vårdcentralerna i
region Örebro län där det endast är 25 befintliga vårdcentraler. En stor anledning till att endast
tio av 25 vårdcentraler medverkade i studien, beror troligtvis på att verksamhetscheferna inte
svarade på mailet då de blev tillfrågade att medverka. Visserligen skulle telefonsamtal
möjligen ha ökat detta antal. Det var dock inget som togs i bruk på grund av tidsbrist. En
annan risk är att mailet blev skickat till fel adress och skapat ett bortfall på det sättet.
Dessutom angav två chefer att de skulle bortprioritera denna studie på grund av tidsbristen på
deras enhet. De två enheterna som bidrog med en respondent hade också angett många
sjukskrivningar och tidsbrist som motivering.
Gällande valet av respondenter valdes vårdpersonal då dessa sannolikt träffar patienter som
har en hörselnedsättning. HRF (u.å.) menar också att den hälso- och sjukvårdspersonal som
allmänheten möter mest bör ha en grundläggande kunskap inom hörselnedsättning och en
enklare kunskap i rengöring av hörapparater. Sjukvårdspersonal vid vårdcentraler besitter
kunskap på många olika områden och denna bör självfallet förmedlas till patienten som söker
hjälp.
Anledningen till att just två individer från vårdpersonalen vid varje vårdcentral skulle
tillfrågas, var en förhoppning om att fler svar skulle genereras. Två medarbetare kan
exempelvis bära på olika mycket kunskaper kring bemötande med personer som har en
hörselnedsättning och kan därför vara av intresse att undersöka.
Föreliggande studie betraktas som en ansats till en totalundersökning för Örebro län om man
ser till att inbjudan gick till samtliga vårdcentraler i länet. Emellertid var det enbart ett mindre
antal distriktssjuksköterskor som bjöds in. Ejlertsson (2014) påpekar att totalundersökningar
oftast inte kan genomföras då det innebär att alla i populationen studeras, vilket innebär att
man inte gör detta för stora populationer. I denna studie utgör en undersökningsenhet ett
begränsat antal, nämligen de 25 vårdcentralerna i region Örebro län.
6.1.3 Datainsamling
På grund av kostnads- och tidseffektiviteten valdes att utforma enkäten som ett webbformulär.
Genom denna datainsamling kunde respondenten besvara enkäten i lugn och ro samt att det
sparade på utgifterna för enkätdistributionen (Ejlertsson, 2014). Tanken med utsändning
genom webbformulär var att få in ett snabbt svar av enkäten efter att ha fått klartecken på
vilka personer som kunde deltaga. Dock dröjde det längre än förväntat att få svar, därför
skickades påminnelser ut för att kunna behålla tidsramen för studien. På grund av
anonymiteten i enkäten var det inte möjligt att avgöra vilka som hade svarat och inte. Därför
blev påminnelsemailet utskickat till alla deltagare. Å andra sidan var troligen en webbenkät
det säkraste sättet att få in svar då det troligtvis hade varit svårt att ta tid från sköterskorna om
en fysisk enkät hade delats ut.
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6.1.4 Dataanalys
Då värdena kunde rangordnas var median i detta fall det centralmått som var ett ytterligare
alternativ för att redovisa resultat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).
Bryman (2011) beskriver att kausalitet kan ses som en betydande faktor inom kvantitativ
forskning, då förklaring varför är av intresse. Att förklara varför saker och ting är på ett visst
sätt istället för att redovisa antalet personer som har en viss åsikt anses mer väsentligt i ett
kausalt sammanhang. Med andra ord utforskas och undersöks orsaker. Djurfeldt, Larsson &
Stjärnhagen (2010) påpekar att vid giltigheten för ett kausalt samband måste orsak komma
före verkan i tid. I studier med tvärsnittsdesign finns otydligheter angående orsaksriktningen.
Det är därför mer benäget att tala om kausalitet i relation till longitudinella studie, då samma
grupp undersöks under en längre tid. Här kan istället slutsatser dras med teoretiska idéer och
så kallat sunt förnuft, om när variabeln uppträder i tid (Bryman, 2011). Till skillnad från
kausalitet handlar förhållandet mellan variabler i första hand om samband, ”inte orsak och
verkan” (Bryman, 2011, s.326). Detta samband är ofta svårt att bevisa då det alltid kan finnas
ytterligare en faktor som ger upphov till ett synbart samband (ibid.).
6.1.5 Bortfall
Bortfall av deltagare vid denna studie var oundvikligt då enkäten skickades ut i en månad där
sportlov var aktuellt, vilket kan resultera i att många tar semester. Ejlertsson (2014) menar att
enkäter bör skickas ut under en tidpunkt som inte sammanfaller med helgdagar och lov för att
få en högre svarsfrekvens. En mer optimal tid hade varit att skicka ut enkäten cirka två eller
tre veckor senare för att dels vänta ut de mest omfattande sjukdomstiderna samt helgdagarna.
En annan möjlighet till fler svar kan också ha samband med hur lång tid respondenterna har
på sig att besvara enkäten. I denna studie hade respondenterna cirka tre veckor på sig, men
troligen hade svarsfrekvensen ökat om de hade haft lite längre tid på sig att besvara den med
tanke på deras pressade tidsschema. På grund av tidsramen blev det antagligen därför ett
externt bortfall på en deltagare. Dock var det tack vare de tre utskickade påminnelserna som
resulterade i att det externa bortfallet inte blev större än det var.

6.2 Resultatdiskussion
Vi inleder med att diskutera första frågeställningen, om vårdcentraler i Örebro är
tillgänglighetsanpassade för personer med hörselnedsättning.
6.2.1 Tillgänglighetsanpassning på vårdcentralerna i Örebro län
Det framgick i studien att det finns två skilda resultat gällande tillgänglighet, vilket gör att
svaret på denna frågeställning blir tvetydigt. Gällande lokaler finns god belysning och akustik
på samtliga vårdcentraler, vilket betyder att denna anpassning kan anses tillfredsställd. I en
studie av Best, Marrone, Mason, Kidd Jr. och Shinn-Cunningham (2008) undersöktes hur
visuella ledtrådar påverkar normalhörande och personer med hörselnedsättning. Här kom
författarna fram till att personer med hörselnedsättning fick en fördel av att kunna se den man
talar med eller det man lyssnar på. Generellt framgick att dessa ledtrådar är fördelaktiga för
både normalhörande och personer med hörselnedsättning, men för en person med
hörselnedsättning var det av större fördel. Därmed kan god belysning vara ytterst viktigt för
att uppfatta information från samtalspartnern. I den föreliggande studien uppgav majoriteten
att det fanns en god belysning i samtliga lokaler på vårdcentralen. I den här aspekten uppfylls
tillgängligheten för personer med hörselnedsättning som HRF:s intressepolitiska program
lyfter fram (HRF, u.å.). Tye-Murray (2015) hänvisar till konstruktiva strategier som går att
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tillämpa vid samtal med personer som har hörselnedsättning. Bland annat är en bra strategi att
samtalspartnerns ansikte är väl synligt och detta genom god belysning. Däremot finns, som
resultatet antyder, en brist i hörseltekniska hjälpmedel och innebär att denna aspekt inte är
tillfredsställd med tanke på HRF:s intressepolitiska program (u.å.). Både HRF (u.å.) och
Svensson (2015) påpekar vikten av att ha en utrustad lokal för personer med
funktionsnedsättning (hörselnedsättning inkluderat) för att främja tillgängligheten. Som
resultatet i denna studie visar är det dock en brist på hörseltekniska hjälpmedel i form av
hörslinga eller samtalsförstärkare på vårdcentralerna. Detta baserat på vad respondenterna har
uppgett. På grund av att majoriteten svarat “Vet ej”, är det svårt att veta om det faktiskt finns
hörseltekniska hjälpmedel eller inte. Det kan alltså finnas fler hörseltekniska hjälpmedel på
vårdcentralerna än vad som framgår. Oavsett detta så har inte vårdcentralen gett information
om de möjligtvis befintliga hörseltekniska hjälpmedlen. Örebro kommun (2013) har då inte
tagit sitt ansvar fullt ut genom att göra vårdinrättningarna tillgängliga för personer med
hörselnedsättning som de eftersträvar att göra enligt sin tillgänglighetsstrategi. Det ska dock
poängteras att resultaten utgår från vårdpersonalens egen kunskap och upplevelse.
Johansson (2002) påpekar att ljudmiljön blir behagligare om buller i omgivningen minskas
genom ljudabsorberande åtgärder. Både HRF (u.å.) och Svensson (2015) påpekar vikten av att
ha en utrustad lokal för personer med funktionsnedsättning (hörselnedsättning inkluderat) för
att främja tillgängligheten. Som resultatet i denna studie visar är det dock en brist på
hörseltekniska hjälpmedel i form av hörslinga eller samtalsförstärkare på vårdcentralerna.
Detta baserat på vad respondenterna har uppgett. På grund av att majoriteten svarat “Vet ej”,
är det svårt att veta om det faktiskt finns hörseltekniska hjälpmedel eller inte. Det kan alltså
finnas fler hörseltekniska hjälpmedel på vårdcentralerna än vad som framgår. Oavsett detta så
har inte vårdcentralen gett information om de möjligtvis befintliga hörseltekniska
hjälpmedlen. Örebro kommun (2013) har då inte tagit sitt ansvar fullt ut genom att göra
vårdinrättningarna tillgängliga för personer med hörselnedsättning som de eftersträvar att göra
enligt sin tillgänglighetsstrategi.
Till följd av detta, underlättas kommunikationen i lokalen och det blir enklare att lokalisera
ljud, vilket i sin tur ökar trivseln. Respondenterna angav att akustiken i lokalerna var bra,
vilket tyder på att vårdcentralerna sannolikt har anpassats vid konstruktion.
I och med att Örebro ses som en ”hörselstad” och att kommunen även skrivit en
tillgänglighetsstrategi (Örebro kommun, 2013), kan det tyckas att kommunen har ett visst
ansvar att bidra med utbildning till vårdcentralerna och sina anställda kring ämnet. I synnerhet
kan utbildningen gälla hörseltekniska hjälpmedel och att öka medvetenheten rent allmänt,
vilket också är ett av HRF:s önskemål i deras intressepolitiska program (HRF, u.å.). HRF har
som tidigare nämnt även önskemål att vårdpersonal ska ha grundläggande kunskap i
hörapparathantering. Med tanke på mailet som en respondent skickat utöver enkäten, där
personen påpekat att hörapparathantering ligger utanför deras arbetsområde, kan det
diskuteras vad HRF kräver av primärvården i Sverige. Å ena sidan kan Örebro län anses
tillgänglig för personer med hörselnedsättning med tanke på att det finns en jourmottagning
på Audiologiska kliniken i Örebro som är öppen fyra dagar i veckan (Region Örebro län,
u.å.). Å andra sidan riktar sig HRF:s intressepolitiska program till hela Sverige och alla län
har troligen inte samma tillgång till en jourmottagning.
I stycket 6.2.2 diskuterar vi frågeställning 2.
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6.2.2 Samband mellan förekomst av hörseltekniska hjälpmedel och vårdpersonalens
kunskap i användning av dessa
Resultatet visar att det finns ett visst samband mellan dessa variabler, på så sätt att
vårdpersonalen inte vet om hjälpmedel finns på deras arbetsplats och att de angett ”Ej
tillämpligt” på frågan ”Jag vet hur man använder befintliga hörseltekniska hjälpmedel som
finns på min arbetsplats”. Det kan tyda på att de inte anser sig behöva veta om det finns
hörseltekniska hjälpmedel på arbetsplatsen. Ett annat samband förekommer då personalen inte
vet om det finns hörseltekniska hjälpmedel, men vet i hög grad hur de använder befintliga
hörseltekniska hjälpmedel. Detta resultat kan tyda på att vårdpersonalen antingen har tolkat
ett hörseltekniskt hjälpmedel som något annat än angivet i enkäten, eller att de har
missuppfattat själva frågan. De vet till exempel inte om hörseltekniska hjälpmedel
förekommer på arbetsplatsen, men vet generellt hur de används.
Den sista öppna frågan som rörde befintliga hörseltekniska hjälpmedel visar tydligt att
majoriteten av respondenterna som svarade, enbart hade vetskap om tolktjänster eller genom
en surfplatta eller iPad. Här går det också spekulera i om respondenterna missuppfattar vad ett
hörseltekniskt hjälpmedel är. En anledning kan vara att de inte har fått information från sin
arbetsplats om vilka hjälpmedel som finns på vårdcentralen eller hur de används. HRF:s
intressepolitiska program anser ”att alla lokaler för vård- och omsorg ska vara tillgängliga och
användbara för hörselskadade” (HRF, u.å.). Att de inte har kunskap om det finns
hörseltekniska hjälpmedel på arbetsplatsen visar även det på en brist i tillgänglighet för
personer med hörselnedsättning.
Tredje och fjärde frågeställningen diskuteras under 6.2.3.
6.2.3 Samband mellan vårdpersonalens kunskap om kommunikationsstrategier och
deras kunskap om befintliga hjälpmedel samt samband mellan kunskap om
kommunikationsstrategier och utbildning på arbetsplats
En stor andel som har svarat ”Ej tillämpligt” på om de vet hur man använder befintliga
hörseltekniska hjälpmedel används, har även svarat ”Instämmer i hög grad” på om de
upplever sig ha tillräckliga kunskaper i kommunikation med någon som hör dåligt. Enligt
detta tyder det på att vetskapen kring användning av hörseltekniska hjälpmedel inte är
avgörande för respondentens egna kunskap i hur man kommunicerar med någon som hör
dåligt. Eftersom frågan gäller befintliga hörseltekniska hjälpmedel som i vissa fall inte finns
på arbetsplatsen, är det svårt att dra en slutsats om ett samband finns. Om samtliga
respondenter hade uppgett att det fanns hörseltekniska hjälpmedel och att de har goda
kunskaper i hur man använder dessa, är det inte säkert att deras upplevda kunskap i hur man
kommunicerar med någon som hör dåligt skulle ha påverkats. Deras upplevelse kan tänkas
vara oföränderlig.
Det fanns inget samband mellan att ha fått utbildning på arbetsplatsen kring hur man
kommunicerar med någon som har hörselnedsättning och vårdpersonalens upplevda kunskap
om kommunikation med någon som hör dåligt. Detta för att en stor andel hade angett att de
inte fått utbildning på arbetsplatsen, men att de ändå upplevde sig ha god kunskap. Det ska
påpekas som tidigare nämnt att detta är en upplevd kunskap.
I en studie av Ruesch (2017) mättes sjuksköterskors kunskap om hörselskada och
kommunikationsstrategier. Här kom författaren fram till att det fanns en bristande kunskap
hos personalen i hur man kommunicerar med någon som har hörselnedsättning samt att
sjuksköterskorna inte hade försetts med utbildning inom detta område. Liknande resultat kan
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återfinnas i den aktuella studien där det också framgår att vårdpersonalen inte hade fått
utbildning på sin arbetsplats. Däremot skattade vårdpersonalen på vårdcentralerna att de hade
god kunskap kring kommunikation med personer som har hörselnedsättning. Detta kan
antingen tyda på att de övervärderar sin kunskap eller att de har fått utbildning från annat håll.
Alternativt utgår respondenterna från sin erfarenhet som yrkesverksam eller från privatlivet.
Respondenternas upplevelse kan betyda en sak, men fallet kan vara något annat, vilket gör
svaren svåra att tolka. Ruesch (2017) menar att ju mer kunskap som föreligger kring
hörselnedsättning och tillhörande kommunikationsstrategier, desto bättre vård kan ges till
patienten. Dessutom menar författaren att patienternas uppskattning ökar gentemot
vårdpersonalen. Detta är även något som HRF:s intressepolitiska program antyder (HRF,
u.å.).
Med resultaten som framkommer i föreliggande studie kan det vara av fördel att
vårdcentralerna utbildar sin personal i fundamental kunskap om bemötande med personer som
har hörselnedsättning. Visserligen kan det också vara en stor fördel att ta upp detta ämne
under utbildningen för sjuksköterskor, vilket även Ruesch (2017) påpekar i sin studie.
Det kan tänkas att de som vet hur man använder hörseltekniska hjälpmedel också upplever att
de har tillräcklig kunskap i hur man kommunicerar med en person med hörselnedsättning,
eftersom de informerar sig om möjligheterna som finns. Dock är det bara en liten andel som
ger antydning till detta samband i tabellen (Tabell 5.1.3). De befintliga tekniska hjälpmedel
som vårdpersonalen hade vetskap om var tolkning via exempelvis iPad. Detta hjälpmedel
kommer inte att underlätta vid besök med personer som har hörselnedsättning och som inte
kan teckenspråk.
För att återknyta till de öppna frågorna, innehöll många frågor likadana svar från
respondenterna. Under frågan där respondenterna skulle ange tolkalternativ, svarade de flesta
teckenspråkstolk. Detta kan tyda på att respondenterna inte har vetskap om graderna av
hörselskada. Det tydliggjordes att frågan rörde personer med hörselnedsättning, ändå blev det
troligen tolkat som att personer med hörselnedsättning har teckenspråksfärdigheter. Frågan är
om en ren missuppfattning har skett kunskapsmässigt eller om det har skett en förväxling
mellan begreppen hörselnedsättning och dövhet. Det kan även diskuteras om vårdpersonalen
inte tror att personer med hörselnedsättning också kan behöva tolk, dock av annat slag än
tecken. Detta kan också kopplas till bristande utbildning kring hörselskadades behov.

7. Slutsats
Följande slutsatser kan dras utifrån studien:
•
•
•
•

Vårdpersonalen vid samtliga undersökta vårdcentraler vet generellt inte om det finns
hörseltekniska hjälpmedel på deras arbetsplats.
Det behövs mer information och utbildning till vårdpersonalen vid vårdcentralerna om
hörseltekniska hjälpmedel.
Det behövs mer utbildning till vårdpersonalen kring olika tolkalternativ för personer
som har hörselnedsättning.
Örebro kommuns tillgänglighetsstrategi bör anpassas bättre för personer med
hörselnedsättning.
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8. Förslag på vidare forskning
För vidare forskning kan det vara av intresse att jämföra olika län i avseende om tillgänglighet
för personer med hörselnedsättning, då föreliggande studie enbart inriktar sig på Örebro län.
Vid nästkommande projekt kan en större grupp undersökas, samt i en större utsträckning
regionalt sett.
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Bilaga 1. Enkäten
Missivbrev
Hej!
Vi är två studenter som studerar vid Audionomprogrammet vid Örebro universitet. Vi skriver
vårt examensarbete rörande tillgänglighet på vårdcentraler för patienter med
hörselnedsättning.
Tillgänglighet för personer med hörselnedsättning är en förutsättning för ett inkluderande
samhälle. HRF har en intressepolitisk agenda där de tar upp åtgärder som är väsentliga för
personer med en hörselskada. De menar på att samhället bör vara, bland annat, tekniskt
utrustat för att kunna bli ett inkluderande sådant för personer med hörselskada och
hörselnedsättning. Detta är också utgångspunkten för denna enkät.
Syftet med denna studie är därför att kartlägga tillgängligheten på vårdcentralerna runt om i
region Örebro län för patienter med hörselnedsättning. I det vardagliga arbetet träffar ni på
patienter som i vissa fall har någon form av funktionsnedsättning, hörselnedsättning
inkluderat.
Vi önskar att du besvarar vår enkät då du arbetar på vårdcentral.
Enkäten innehåller 14 frågor och beräknas ta maximalt 10 minuter att fylla i.
Vid utförandet av denna studie kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men eftersom svaret från dig inte kan
ersättas av någon annan hoppas vi att du är villig att delta och att du svarar så fullkomligt som
möjligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange en anledning. Ditt svar
kommer att hanteras konfidentiellt och kommer enbart redovisas på gruppnivå samt endast i
forskningssyfte. Genom att besvara enkäten samtycker du till att vi använder innehållet.

Klicka på följande länk och besvara frågorna. Om det kommer upp en ruta som säger att
du måste skicka för att kunna fortsätta eller dylikt, är det bara att klicka på “ok”/”skicka”.
Länken till enkäten:
Detta brev syftar till att informera om vår studie, vid vidare frågor är ni välkomna att kontakta
oss via mail:
Kontakt:
Lisette Molin
Tel: xxx-xxxxxxx
Mail: xxxxxx

Hanna Nilsson
Tel: xxx-xxxxxxx
Mail: xxxxxxx

Handledare:
Sarah Granberg, med.dr., leg. audionom, lektor
Tel: xxx-xxxxxx
Mail: xxxxxx
Tack på förhand för din medverkan!
Med vänliga hälsningar,
Lisette Molin och Hanna Nilsson
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