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Sammanfattning  
Studien riktar sig främst till audionomer, och andra med intresse av hörsel-
rehabilitering. 
 
Auditiv deprivering kan visa sig som en med tiden försämrad taluppfattning 
i örat som inte fått adekvat stimulering. Vad som karaktäriserar dem som 
drabbas är inte klarlagt. Inte heller vet man exakt orsak eller tidsförlopp. 
Genom att hörapparatanpassa det drabbade örat har effekten kunnat redu-
ceras och i vissa fall har fullständig återhämtning konstaterats. 
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa fenomenet och aspekter som bör 
beaktas i audionomens arbete med insatser av både förebyggande och re-
habiliterande karaktär. Metoden var att granska artiklar framtagna genom 
systematisk och manuell sökning, i databaser tillgängliga genom Örebro 
universitet. 
 
Resultatet visar att personer med hörselnedsättning av såväl sensorineural 
som konduktiv art drabbas. Hörselnedsättningens grad kan troligen påverka, 
liksom symmetrin mellan öronen. Den initiala taluppfattningen i örat som 
drabbas kan variera. Detta arbete visar också att en sensitiv metod för att 
konstatera effekten är den som i Sverige heter maximal taluppfattning, men 
objektiva mätmetoder välkomnas. Audionomens ställningstagande i val av 
en eller två hörapparater berörs, med utgångspunkt av auditiv deprivering 
och binaural interference. Resultat och diskussion lyfter viktiga aspekter att 
beakta för audionomen i det rehabiliterande arbetet. 
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BAKGRUND     
Hörselskador är idag ett av Sveriges vanligaste folkhälsoproblem. Av HRF:s års-
rapport (2007) framgår att antalet hörselskadade skulle stiga till 902 000 år 2012 
enligt beräkningar från statistiska centralbyrån (2000). Idag är ungefär 1,1 miljoner 
svenskar hörselskadade. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter beräknas siffrorna 
att stiga till 1,6 miljoner år 2012. Samtidigt står hörselvården inför en potentiell 
omstrukturering. En hög efterfrågan på hörselrehabilitering har lett till att allt fler 
landsting börjat köpa in hörapparatutprovningar från privat håll. På vissa orter ses det 
som en tillfällig lösning för att korta köer och hålla vårdgarantin, medan det på andra 
orter har blivit ett nytt sätt att sköta hörselvården (HRF, 2007).  
    
Landstingen är skyldiga enligt hälso- och sjukvårdslagen att erbjuda habilitering och 
rehabilitering (SFS 2000:356). Audionomer ansvarar för hörselrehabiliterande- och 
delar av det diagnostiserande arbetet inom landstingen. Den helhetssyn som sam-
verkan av medicinska, tekniska, psykosociala och pedagogiska insatser innebär, 
bidrar till en sammanhållen hörselvård som gynnar patienter och dessutom är resurs-
effektiv (HRF, 2007).            
         
Ett stigande antal hörselskadade har genererat att fler hörapparater provas ut. År 2006 
ökade antalet hörapparatutprovningar kraftigt enligt HRF: s sammanställda statistik 
från landets hörcentraler (HRF, 2007). En bidragande förklaring kan vara att fler får 
två hörapparater idag än för bara ett par år sedan. Två av tre hörapparatanvändare 
behöver binauralt anpassade hörapparater för att uppnå den bästa effekten. År 2006 
fick nästan 48 procent hörapparater på båda öronen, något som HRF (2007) ser som 
en stor framgång eftersom de länge drivit kravet på fler binaurala anpassningar (HRF, 
2007).              
        
För patienter med hörselnedsättning på båda öronen kan hörapparater binauralt bidra 
till ett flertal positiva akustiska följder. Genom binaural anpassning kan man till 
exempel lättare lokalisera ljud. Ljudet når öronen med olika intensitet och med en 
tidsskillnad som gör att ljudkällan i det horisontella planet kan lokaliseras. Den 
skuggeffekt som huvudet ger gör det lättare att höra tal i en bullrig omgivning, och 
om tal och brus är rumsligt separerade använder vi det örat som utsätts för minst 
buller. Lyssnandet med två öron ger också en summerad effekt som medför en för-
bättring med 3 dB vid hörtröskeln. Vid anpassning av två hörapparater kan förstärk-
ningen minskas något, med den positiva följden att återkopplingen minskar (Smeds & 
Leijon, 2000). Den totala ljudkvaliteten blir också ofta bättre med två hörapparater 
(Dillon, 2001).       
         
Inför valet av en eller två hörapparater finns det också andra aspekter att belysa. 
Äldre kan ha svårare att hantera två hörapparater och en del upplever sig mer 
handikappade (Köbler, 2006). Binaural interference som orsakar en störning i samm-
ansmältningen av signalerna från öronen, kan uppstå vid binaural anpassning. Patien-
ten får då en bättre hörsel med anpassning av enbart en hörapparat, speciellt vid 
lyssning som involverar tal i brus (Dillon, 2001). Dubbla hörapparater innebär också 
merkostnader, inte bara vid inköp utan också kostnader för exempelvis batterier och 
vaxfilter.  
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Personer med bilateral hörselnedsättning som anpassas med en hörapparat i stället för 
två, kan uppvisa en försämrad taluppfattning i örat som inte anpassas (Silman, Gel-
fand & Silverman, 1984). Den här effekten går under namnet auditiv deprivering. 
Effekten torde orsakas av att hjärnan får otillräcklig stimulering. Det kan möjligen 
bero på en neural omorganisation i hjärnan till följd av att insignalerna till auditiva 
systemet förändrats (Dillon, 2001). Någon exakt audiometrisk profil för dem som 
uppvisar auditiv depriveringseffekt är inte känd, men personer med måttlig till svår 
hörselnedsättning tycks löpa större risk än personer med lätt nedsättning. I vissa fall 
har återhämtning påvisas när monaural anpassning har ersatts med binaural (Arlinger 
et al. 1996). Ordet deprivation definieras som  ”undandragande eller undanhållande 
av stimulering som är av väsentlig betydelse för människans utveckling, välbefinnan-
de och funktionsförmåga (NE, 2008). Auditiv depriveringseffekt definieras på följ-
ande sätt:       
 

The auditory deprivation effect is a systematic decrease over time 
in auditory performance associated with the reduced availability of 
acoustic information (Arlinger et al. 1996, s. 87).         

 
Auditiv deprivering förekommer ofta i sammanhang med begreppet acklimatisering 
och enligt Silman, Silverman, Emmer & Gelfand (1992) har det av Gatehouse (1989) 
till och med använts synonymt med auditiv deprivering. Acklimatisering i samband 
med användandet av hörapparat förklaras som en perceptionsförändring som sker 
över tid hos patienten (Dillon, 2001). Definitionen för auditiv acklimatisering 
lyder:        
       

Auditory acclimatization is a systematic change in auditory 
performance with time, linked to a change in the acoustic 
information available to the listener. It involves an improvement in 
performance what cannot be attributed purely to task, procedural 
or training effects. (Arlinger et al. 1996, s. 87).           

       
Palmer (1999) framhåller att acklimatisering är en följd av auditiv deprivering och att 
acklimatisering inte kan påvisas om inte deprivering skett. Dillon (2001) beskriver att 
både deprivering och acklimatisering visar på plasticitet i det auditiva systemet. 
Plasticiteten är en neurologisk mekanism som beror på att nervcellernas förmåga att 
lära nya reaktionsmönster och utveckla nya nervkontaker (Huttunen et al. 2007).         
            
Efter att olika aspekter kring binaural och monaural anpassning presenterats, och med 
begrepp som auditiv deprivering, binaural interference samt auditiv acklimatisering i 
åtanke är inte valet av en eller två hörapparater självklart. Hur bör audionomen 
resonera och prioritera i det rehabiliterande arbetet för att nå den bästa möjliga 
lösningen för patienten? Genom att ta del av forskning vill vi lyfta fram metoder som 
kan möjliggöra konstaterandet av auditiv depriveringseffekt. Vi vill också under-
söka om det finns riskgrupper och om en audiometrisk profil kan urskiljas. Därför 
studeras betydelsen av hörselnedsättningens art, symmetri och grad samt initial över-
trösklig taluppfattning för effekten av auditiv deprivering. Audionomens roll är 
central i det hörselrehabiliterande arbetet och därför studerar vi också vilka rehabili-
terande insatser som kan vara aktuella i det kliniska arbetet i förhållande till effekten 
av auditiv deprivering. 
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SYFTE         
Syftet med detta arbete är att belysa fenomenet auditiv deprivering och dess betydel-
se i audionomens arbete.  
        
FRÅGESTÄLLNINGAR          
1. Vilken audiometrisk profil kan urskiljas hos dem som drabbas av en auditiv 

depriveringseffekt och kan riskgrupper konstateras?        
 

2. Hur kan effekten av auditiv deprivering konstateras?    
 

3. Vilka åtgärder kan audionomen vidta för att förebygga alternativt reducera 
effekten av auditiv deprivering?  

 
METOD             
Metoden som användes för att besvara uppställda frågeställningar var en systematisk 
litteraturstudie. Arbetet baseras på vetenskapliga artiklar som tagits fram genom både 
systematisk och manuell sökning. Litteratursökningen genomfördes med lämpliga 
sökord framtagna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det huvudsakliga verk-
tyget för den systematiska sökningen var databaser. Alla databaser var tillgängliga 
genom Örebro universitetsbiblioteks hemsida. Den manuella sökningen utgick från 
artiklars referenslistor.   
            
Datainsamling          
Den systematiska sökningen utfördes i ett urval databaser lämpliga inom det hörsel-
vetenskapliga området. Databaserna var Elin@Örebro, Medline Pub Med och 
Cinahl. Sökorden vi utgick från i sökningen var: Auditory deprivation, auditory 
acclimatization, binaural interference, monaural amplification, och binaural 
amplification.        
         
Den första sökningen resulterade i 5956 träffar. Det stora antalet träffar gjorde att an-
talet databaser eller sökord inte utökades ytterligare, utan istället förfinades sökning-
en. En begränsning genom att låta sökorden ingå i artiklarnas titel tillämpades. Träff-
arna reducerades till 281. Antalet träffar i de olika databaserna framgår av tabell 1.     
      
Tabell 1: Litteratursökning i alla fält och begränsning till enbart titeln.         

SÖKORD     Elin@Örebro   Medline Pub Med   Cinahl     

Auditory deprivation (all fields)    69     786    988    

Auditory deprivation (title)    17    119    75    

Auditory acclimatization (all fields)  1    46    783    

Auditory acclimatization (title)    1    7    1    

Binaural interference (all fields)    1    41    1403    

Binaural interference (title)    0    14    11    

Binaural amplification (all fields)    3    73    855    

Binaural amplification (title)    0    13    11    

Monaural amplification (all fields)    0    52    855    

Monaural amplification (title)    0    8    4    

Totalt antal träffar (all fields)     74     998     4884     

Totalt antal träffar (title)     18     161     102     
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Efter att ha studerat antingen enbart titel eller både titel och abstrakt utifrån uppsatta 
exklusionskriterier reducerades antalet artiklar.    
  
Exklusionskriterier   
Titel och/eller abstrakt med fokus på Cochlea implantat (CI), Barn, Cortiska nerv-
banor, Neurofysiologi, Plasticitet exkluderades. Det gjordes för att sammanhanget då 
var ett annat än det som ämnades undersökas. Även artiklar som studerade effekten 
av auditiv deprivering hos djur/genom djurförsök exkluderades av samma anledning. 
Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades.  
           
Efter att exklusionskriterierna hade applicerats återstod 37 tänkbara artiklar. Artiklar 
som innebar en kostnad uteslöts härefter. De fem artiklar som inte togs med på grund 
av ekonomiska skäl var Neuman (1996), Gatehouse (1989), Munro och Lutman 
(2003), Byrne och Dirks (1996) samt Gelfand, Silman och Ross (1987). Fullständiga 
referenser till dessa artiklar bifogas i bilaga nr 1. Efter alla exkluderingarna gav litt-
eratursökningen totalt 31 träffar, varav 13 var unika artiklar som inkluderades. 
Antalet träffar i databaserna efter exkluderingskriterierna framgår av tabell 2.  
 
Tabell 2: Litteratursökning efter exklusionskriterierna.       

SÖKORD          Elin@Örebro  
   

Medline Pub 
Med   

Cinahl           

Auditory deprivation (title)          17 träffar 
varav  
0 tänkbara        

119 träffar varav  
11 tänkbara, 8+1* 
inkluderades        

75 träffar varav  
9 tänkbara, 7+1* 
inkluderades       

Auditory acclimatization (title)          1 träff varav  
0 tänkbara         

7 träffar varav      
3 tänkbara,  
1 inkluderades    

1 träff varav  
1 tänkbar, 0       
inkluderades        

Binaural interference (title)          0 träff         14 träffar varav 2 
tänkbara, 2  
inkluderades     

11 träffar varav  
2 tänkbara, 2      
inkluderades       

Binaural amplification (title)          0 träff      13 träffar varav 3 
tänkbara, 3  
inkluderades        

11 träffar varav  
3 tänkbara, 3 
inkluderades        

Monaural amplification (title)          0 träff         8 träffar varav 1  
tänkbar, 1 
inkluderades         

4 träffar varav 
2 tänkbara, 2  
inkluderades        

Totalt antal träffar vid sökning på titel:         18         161         102        

Totalt antal tänkbara träffar efter  
exkludering enligt uppsatta kriterier:  

0         20        17                        
   

Antal träffar som inkluderades:         0        16        15        

*Ett undantag från att utesluta artiklar som innebar en kostnad gjordes.      
        
Genom inläsningen av artiklarna introducerades vidare forskning inom ämnesområd-
et via referenser och referenslistor. Artiklar som inkluderades genom manuell sök-
ning var Jauhiainen (2001), Walden och Walden (2005), Hurley (1993) och Sweetow 
och Palmer (2005).      
    
Efter att den systematiska och manuella sökningen genomförts inkluderades totalt 17 
artiklar i uppsatsen.     
 
Urvalsprocess och Analys        
Det första urvalet gjordes genom studerande av artiklars abstrakt och titel gällande 
relevans för vår uppsats syfte och frågeställningar. När exklusionskriterierna appli-
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cerats gjordes ett andra urval. De artiklar som bedömdes relevanta laddades ner i pdf-
format i fulltext alternativt beställdes i pappersformat via Örebros universitetsbiblio-
tek. Ett tredje urval utgjorde exkluderingen av artiklar som innebar en kostnad. 
Artikeln av Silman et al. (1984) var ett undantag från detta exklusionskriterium, 
eftersom den ansågs som grundläggande.        
  
Artiklarna lästes och kvalitetsgranskades slutligen var för sig i sin helhet. Kvalitets-
granskningen gjordes med hjälp av mallar vi utformat, som redovisas i bilaga nr 2. 
Mallarna skapades med inspiration från Forsberg & Wengström (2003). Gransk-
ningen omfattade artiklarnas syfte, metod, undersökningsgrupp och resultat. Artik-
larna värderades till hög, medel eller låg kvalitet beroende på hur frågorna besvar-
ades i mallen. För att en artikel skulle bedömas ha hög kvalitet besvarades sex till 
åtta av frågorna med ja, för att artikeln skulle anses ha medel kvalitet skulle fyra 
eller fem av frågorna besvaras med ja och slutligen för låg kvalitet skulle en till tre 
av frågorna besvaras med ja. En av frågorna gällde etiska överväganden. Veten-
skapsrådet (2007) har tagit fram riktlinjer för god medicinsk forskning vilka vi haft 
för avsikt att följa i detta arbete. Resultatet av kvalitetsgranskningen framgår under 
rubriken ”Kvalitetgransking av artiklar” (se tabell 3).       
  
När urval och kvalitetsgranskning slutförts kategoriserades det användbara materialet 
för få fram en grov struktur och bidra till överskådlighet. Systematiskt nåddes be-
skrivningar och fenomen som var intressanta. Artiklarna analyserades med syftet att 
besvara frågeställningarna som vi formulerat.  
 
RESULTAT     
Inledningsvis presenteras en matris där kvalitetsgranskning av artiklarna framgår 
(Tabell 3). Därefter följer sammanfattningar av artiklarna. Artiklar som handlar om 
effekten av auditiv deprivering återges först, sedan presenteras artiklar som berör 
binaural interference och auditiv träning. Under rubriken "Audiometrisk profil" redo-
visas svaret tillhörande den första frågeställningen genom redogörelser för art, 
symmetri och grad av hörselnedsättning samt initial övertrösklig taluppfattning hos 
de personer som drabbats av auditiv deprivering. Fråga två besvaras under rubriken 
”Metod för att konstatera auditiv deprivering”. Svaret redovisas genom en samman-
ställning av de metoder som använts vid konstaterandet, samt metoder som skulle 
kunna vara tillämpbara. Slutligen besvaras frågeställning tre under rubriken "Åtgärd-
er att vidta för audionomen". Där presenteras de rekommendationer vi funnit kring 
hur audionomen bör handla i det rehabiliterande arbetet för att förebygga och redu-
cera effekten, hos personer som riskerar att drabbas samt i de fall där auditiv depri-
vering har kunnat konstateras. Slutsatser som baseras på resultatet redovisas i slutet 
av arbetet.   
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Kvalitetsgranskning av artiklar  
 
Tabell 3: Presentation av inkluderade artiklar samt kvalitetsbedömning  
Artikel   Syfte   Metod   Undersökningsgrupp Resultat   Kvalitet 

   
Allen, Brady, 
Schwab, Cranford 
& Carpenter 
(2000)    

Undersöka preva-
lens av binaural 
interferece i olika 
grupper  

Prospektiv, 
experimentell 
design 

 48 personer   Äldre med hns  
drabbades av  
försämr taluppf  

 Medel 

Arlinger et al 
(1996)    

Skapa enighet 
genom framtagandet 
av definitioner för 
aud. depr. och ackl. 

Sammanställning 
av workshop,  
där flera forskare 
i ämnet deltagit.  

-   Generella 
definitioner.  
Förslag på 
forskning.   

Medel 

Dieroff (1993)       
      

Studera effekt av 
mon anp i icke anp 
öra hos pers med 
konduktiv hns  

Experimentell 
design  

46 monauralt anp 46 
bilat anp, alla yngre 
än 50 år   

Icke anpassat 
öra fick mer 
försämr än anp  

 Medel  

Gelfand (1995)      
      

Studera aud depr 
genom att kontrol-
lera återhämtningen 
med bilat. anp.   

Longitudinell 
fallstudie, retro-
spektiv och pro-
spektiv design.   

6 pers, 31-64 år.    
   

Återhämtningen 
skiljde mellan 
subjekten 
gällande både 
tid och grad.    

Hög  

Hurley (1993)    Beskriva försök att 
med binaural anp 
hindra aud depr i 
icke anp. örat.   

Prospektiv.   9 pers med bilat. sens 
hns. 5 med binaural 
anp 4 med  mon anp.   

Återhämtning 
konstaterades 
efter 6 mån 
med binaural.   

 Hög  

Hurley (1999)        Studera aud 
depr hos personer 
med sens hns.  

Experimentell 
design.   

77 pers mon anp och 
65 pers med binaural 
anp. 

Försämr av 
taluppf hos mon 
anp. Ingen sign 
försämr hos 
bilat anp. 

 Hög  

Jauhiainen (2001)  
      

Studera om det 
finns aud depr hos 
monauralt anp med 
sens hns   

Experimentell  
design 

500 mon anp personer Inget stöd för 
effekten 

 Medel  

Jerger, Silman, 
Lew & Chmiel 
(1993)   

Studera om pers 
med binaural inter-
ference har fördel 
av mon. anp  

 Fallbeskrivning  4 pers, 66-81 år med 
varierande 
hörselnedsättning  

Binaural 
interference 
kunde 
konstateras hos 
samtliga.  

 Medel  

Palmer   
(1994)  

Föreslå design till 
prospektiva studier 
av aud depr. vid 
monaural anp.    

Forsknings-
översikt   

-   Förslag på 
utformning av 
studier för aud 
depr.   

 Låg  

Silman, Gelfand & 
Silverman (1984)   

Studera om pers 
med sens bilat hns 
får försämr taluppf i 
icke anp öra och 
förstärkning kan 
reducera effekten. 
 

  Retrospektiv 67 personer varav 44 
monauralt anp och 23 
binauralt anp. 

Pers med bilat 
hns som anp 
monauralt 
visade försämr 
taluppf.  

  Hög 

Silman & 
Silverman (1993)   

Undersöka effekt av 
bristande förstärk-
ning i icke anp öra, 
och vilken effekt 
hörapp ger.  

Prospektiv     
   

19 monauralt anp, 28 
bilat anp med binaural 
sens hns. kontroll-
grupp av 19 pers med 
normal hörsel.   

Taluppf 
försämr mer i 
icke- försedda 
örat än den 
förbättrades i 
monauralt 
försedda öron.   

Hög   

Silman, Silverman, 
Emmer & Gelfand 
(1992)   

Studera effekten av 
aud depr. och åter-
hämtningen efter 
binaural anp.   

Prospektiv   1 person med bilat. 
sym sens hns.    

Aud depr. i icke 
anp öra hos 
monauralt anp. 
Återhämtning 
med binaural 
anp.   

  Medel 
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Silverman & 
Silman (1990)    

Undersöka om bilat 
anp kan återställa 
effekten av aud depr 
orsakad av mon-
aural anp.     

Retrospektiv    
    
   

2 personer med bilat 
sens hns.  

Försämr taluppf 
i icke anp öra 
hos monaural 
anp. 
Återhämtning 
med bilat anp.   

 Hög  

Silman, Silverman, 
Emmer, Schoepflin 
& Lutolf (2006)      

Undersöka om hörs-
eln förändras i anp 
och icke anp öra.    

Prospektiv.   
   

21 monauralt anp, 28 
utan hörapp.  Alla 
med asym sens hns.   

Utan 
förstärkning 
försämr taluppf 
i sämre örat.   

  Hög 

Silverman & 
Emmer (1993) 

Studera effekten av 
depr och ackl i 
sämre örat hos pers 
med asym sens hns. 

Retrospektiv 
studie    

16 personer, 8 mon 
anp och 8 utan anp. 
alla med asym sens 
hns.   

Minskad 
taluppf i sämre 
örat mon anp 
konstaterades. 
Förbättrad 
taluppf med 
hörapp. 

 Medel  

Sweetow & Palmer 
(2005).    

Undersöka om aud 
träning ger för-
bättrad kommunika-
tion hos vuxna 
hörselskadade.   

Systematisk 
litteraturstudie   
   

-   Det finns lite 
bevis för 
effekten av 
individuell 
auditiv träning. 
  

 Hög  

Walden 
& Walden (2005).   

Utvärderar 
möjligheten att 
bilat. förstärkning 
inte alltid är 
fördelaktig för äldre 

Systematiskt 
utvärderande 
prospektiv 
undersökning.   

28 personer.    
Medel 75,1 år.    
23 bilateralt vana 
hörapp-anv, 5 anp vid 
studiens början.    

Flertalet erhöll 
sämre taluppf i 
brus med två 
hörapp i jmf 
med en 
hörapp.   

 Medel  

Förklaring av förkortningar  
Anp.=anpassning, asym= asymmetrisk, aud depr=auditiv deprivering , bilat.=bilateral ,  sens.=sensorineural  
hns = hörselnedsättning, hörapp.=hörapparater, taluppf.=taluppfattning, sign.=signifikant, försämr.=försämring, 
sym.=symmetrisk 
 

Presentation av artiklar      
     
Report of the Eriksholm workshop on auditory deprivation and acclimatization 
Arlinger, Gatehouse, Bentler, Byrne, Cox, Dirks, Humes, Neuman, Ponton, 
Robinson, Silman, Summerfield, Turner, Tyler, & Willott (1996).     
1996 samlades 15 forskare till en workshop för att bland annat diskutera hörapparat-
nytta över tid. I rapporten från denna workshop beskrivs att man enats om att den 
forskning som finns tillgänglig indikerar att auditiv depriveringseffekt existerar. 
Effekten har påvisats hos personer som utsatts för deprivation av auditivt stimuli. 
Forskargruppen enades kring lämpliga definitioner av auditiva depriveringseffekt 
och acklimatisering (som har redogjorts för i bakgrunden). Författarna menar att 
det kan uppstå misstolkningar av forskningsresultat om dessa begrepp inte på ett 
tydligt sätt definieras.       
      
Enligt hittills tillgänglig forskning kan inte effekten av auditiv deprivering mätas 
förrän efter 2-3 års deprivering. Effekten kan fastställas med talaudiometri baserat på 
minst 50 test ord, samt statistiska beräkningar såsom vid binominal fördelning.   
      
Den audiometriska profilen hos dem som uppvisar auditiv depriveringseffekt är inte 
känd, men de med måttlig och grav hörselnedsättning anses vara i riskzonen. Mer 
forskning krävs för att fastställa om personer med mindre grad av hörselnedsättning 
också riskerar drabbas.  
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Tillgänglig forskning visar att i vissa fall kan förbättring av taluppfattning uppnås 
genom komplettering av monaural anpassning till binaural. Rapporten förespråkar 
mer forskning kring både auditiv depriveringseffekt och acklimatisering för att klar-
göra omfattning och tidsaspekter av fenomenen som bör beaktas i det kliniska arbet-
et.    
  
En bilateral hörselnedsättning av måttlig till grav grad kan indikera binaural anpass-
ning. Audionomer bör dokumentera en sådan rekommendation. Om patienten före-
drar monaural anpassning bör kontinuerliga ton och talmätningar utföras, för att vid 
tecken på depriveringseffekt kunna komplettera med ytterligare en hörapparat 
(Arlinger et al. 1996).        
 
 

Late-Onset Auditory Inactivity (Deprivation) in Per sons with Bilateral Essen-
tially Symmetric and Conductive Hearing Impairment – Dieroff (1993).   
Dieroff (1993) presenterar en experimentell retrospektiv studie med 92 personer med 
bilateral konduktiv hörselnedsättning. Urvalet baserades på försökspersonernas 
testresultat efter att de haft hörapparat i 10-12 år. Hos 46 personer med monaural 
hörapparatanpassning undersöktes det icke anpassade örat och hos lika många med 
bilateral anpassning undersöktes ett av de hörapparatanpassade öronen. Avsikten 
med att göra jämförelsen mellan två grupper var att minska risken för påverkan från 
oliksidig hörsel hos en och samma individ. Tonmedelvärdet (TMV³) matchades inom 
5 dB för både luft- och benledningströsklar mellan grupperna.          
         
En signifikant minskning i taluppfattningen i det icke anpassade örat hos gruppen 
med monaural anpassning kunde konstateras. Tonmedelvärdet överskred cirka 50 dB 
HL både hos gruppen med binaural, liksom i gruppen med monaural anpassning. 
Däremot tenderade den övertrösklig minskning i taluppfattning hamna under 50 % i 
icke anpassade öron i motsats till den binauralt anpassade gruppen, där taluppfatt-
ningen tenderade att stiga över 50 %. Skillnaden mellan grupperna i förlust av tal-
uppfattning låg genomsnittligt på 34,8 %.     
  
Long-Term Recovery and No Recovery from the Auditory Deprivation Effect 
with Binaural Amplification: Six Cases - Gelfand (1995).         
Gelfand (1995) undersökte återhämtningen hos sex personer som drabbats av en 
signifikant depriveringseffekt som slutligen anpassades med hörapparater binauralt. 
Sex försökspersoner, 31-64 år med bilateral, i huvudsak symmetrisk (en med a-
symmetrisk) hörselnedsättning. Alla, utom en anpassades monauralt i vänster öra. 
Resultatet visar hur hörtrösklar, tonmedelvärden, taltrösklar och taluppfattning vid 
monaural hörapparatanpassning studerats över tid. Efter den binaurala anpassningen 
kunde fortgående förändringar i den övertröskliga taluppfattningen konstateras lik-
som en återhämtningseffekt i en del av fallen. Ingen fick någon försämrad taluppfatt-
ning i det anpassade örat.        
 
Gelfand tog baserat på sin studie fram olika konfigurationer gällande återhämtning:    
     

• I de fall auditiv deprivering framträdde inom ca 2 år var återhämtningen total 
och skedde inom 2 år 

• I vissa fall sågs en signifikant men ej total återhämtning            
• Om auditiv deprivering tog flera år att utvecklas, skedde ingen återhämtning 

efter flera år med bilateral förstärkning      
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Sammanfattningsvis utvecklades en signifikant depriveringseffekt i förhållande till 
övertrösklig taluppfattning mellan 0,6-9,5 år och så gott som full återhämtning kunde 
ske efter 10 månader. Två av de fall som studerades fick en total återhämtning, två 
kunde uppvisa en signifikant återhämtning, medan det i två fall inte förekom någon 
återhämtning.   
    
Monaural hearing aid effect: Case presentations – Hurley (1993).    
Syftet med rapporten var att beskriva försök att förbättra taluppfattningen hos nio 
personer med bilateral sensorineural hörselnedsättning som sedan tidigare var 
monauralt anpassade. Åldern på deltagarna var 56-63 år och alla hade god till mycket 
god bilateral taluppfattning initialt. Om taluppfattningen försämrats signifikant i det 
icke anpassade örat hos informanterna anpassades en andra hörapparat.      
      
Tontrösklarna mellan 500-4000 Hz ändrades inte mer än +/- 5 dB under pågående 
studie, men vid 8000 Hz visade sig några personers trösklar sjunka mellan 5-10 dB.   
        
Initialt test av övertrösklig taluppfattning visade i medeltal 89,7 % i det anpassade 
örat. Motsvarande siffror i icke hörapparatförsedda öron var 87,3 %. I de slutliga 
testerna visade anpassade öron i medeltal på 88,9 % i övertrösklig taluppfattning och 
initialt icke hörapparatanpassade örat 75,6 %.      
 
Tre deltagare avstod binaural anpassning efter 30 dagar och en person avstod efter 
åtta månader, och återgick till monaural anpassning. Deltagarna kommenterade att 
deras förutsättningar till kommunikation inte hade förbättrats med två hörapparater. 
Två av dem som återgick till monaural anpassning visade viss förbättring i 
kommande talmätning. Författarna menar att det troligen orsakas av en medfödd 
dominans i det ena örat, något som inte framkommer av mätningen som gjorts 
av taluppfattningen. Möjligen skulle en initialt binaural anpassning i stället för mon-
aural kunnat ha förhindrat effekten. Frågan kvarstod om det handlade om effekt 
av auditiv deprivering eller om inte tiden inte var tillräcklig för acklimatisering. Det 
kan också orsakas av än ännu inte identifierad faktor. De som behöll binaural 
anpassning förbättrade sin taluppfattning signifikant.  
    
Resultaten visar att auditiv depriveringseffekt kan uppkomma redan efter 1 års 
monaural anpassning hos personer med bilateral sensorineural hörselnedsättning, 
men också så sent som 5 år. Binaural anpassning kan inte alltid återställa eller 
hämma effekten men denna studie visade att taluppfattningen förbättrades inom sex 
månaders hos dem som valde två hörapparater.  
  
Onset of Auditory Deprivation – Hurley (1999).    
I en undersökning av Hurley (1999) deltog totalt 142 informanter, varav 77 var mon-
auralt anpassade och 65 binauralt anpassade. I studien ingick tonaudiometri och 
övertrösklig taluppfattning både initialt och fortlöpande efter ett, tre och fem år. 
Analysen av mätningarna visade att de monauralt anpassade som hade signifikant 
förändring i taluppfattning hade ett genomsnittligt TMV¹ (500, 1000, 2000 Hz) och 
TMV² (1000, 2000, 4000 Hz) på 46.2 dB HL respektive 58.1 dB HL. Hos de mon-
auralt anpassade som inte uppvisade någon signifikant skillnad var TMV¹ genom-
snittligt 35.1 dB HL och TMV² 46 dB HL.    
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Ett år efter anpassningen visades en signifikant försämring i taluppfattningen i det 
icke anpassade örat hos 1 % i den monauralt anpassade gruppen, efter tre års anpass-
ning hade antalet stigit till 6 %, för att vid den slutliga mätningen vara 20 %. Hos den 
binauralt anpassade gruppen var det ingen av deltagarna som föll under gränsen för 
signifikant försämring efter ett och/eller tre år. Men vid den slutliga undersökningen 
var det 6 % som uppvisade en signifikant försämring av taluppfattningen.    
  
Totalt drabbades 25 % av en auditiv depriveringseffekt. I en studie utförd av Silman 
et al. (1984) konstaterades effekten hos 39 %. Hurley (1999) föreslår att skillnaden 
mellan studierna kan bero på olikheter i undersökningens storlek och urval. Men han 
menar också att en troligare anledning är skillnaden i grad av hörselnedsättning hos 
informanterna mellan undersökningarna. Kopplingen mellan auditiv deprivering och 
grad av hörselnedsättning stöds av att de som fick en signifikant minskning i talupp-
fattning hade ett betydligt högre genomsnittligt TMV¹ (46 dB HL) och TMV² (52 dB 
HL) än de som inte fick någon minskning. Författaren drar slutsatsen att en bidrag-
ande faktor för en auditiv depriveringseffekt är TMV¹ ≥ 46 dB HL och TMV² ≥ 58 
dB HL i det icke hörapparatanpassade örat.   
  
Progression of sensorineural hearing impairment in aided and unaided ears- 
Jauhiainen (2001).    
Jauhiainen (2001) undersökte tontrösklar och övertrösklig taluppfattning hos 500 
personer med symmetrisk sensorineural hörselnedsättning. Informanterna var anpass-
ade monauralt och uppföljningstiden varierade mellan 5-24 år (i genomsnitt 10 år). I 
studien inkluderades inte information om typ av hörapparat som användes, omfatt-
ningen av daglig användning, resultat från hörselgångsmätningar, hörapparattrösklar, 
graden av trösklarnas lutning i audiogram eller information om dynamikområdet.  
  
Både det anpassade och icke anpassade örat studerades. I genomsnitt kunde samma 
försämring ses i båda öronen oavsett anpassning. Därmed kunde inget stöd för audi-
tiv deprivering konstateras. Varken övertrösklig taluppfattning eller tontrösklar 
visade någon signifikant skillnad mellan anpassade och icke anpassade öron. Ge-
nomsnittliga siffror visar att försämringen av taluppfattningen var 25 % i det anpass-
ade örat och 17 % i det icke anpassade örat. Hos majoriteten (58 %) kunde en lik-
sidig försämring påvisas.    
  
Jauhiainen studerade också hur försämringen stod i proportion till åldern hos infor-
manterna. Slutsatsen blev att det finns en tendens till försämring i antingen ena eller 
andra örat för olika åldersgrupper med ökad ålder. Däremot visade sig inte att dessa 
skillnader var signifikanta. Den årliga försämringen i taldiskrimination var 0,5 % 
under 65 år och ökande därefter till 1,8 % vid 90 års ålder. Motsvarande förändring i 
hörtrösklar var ungefär 1,2 dB i åldergruppen 50-80 år med en ökning till 1,7 dB 
därefter. Författaren diskuterar också att en binauralt anpassad kontrollgrupp troligen 
hade bidragit till att auditiv deprivering hade kunnat konstateras.  
  
Late-onset auditory deprivation: Effects of monaural versus binaural hearing 
aids -Silman, Gelfand & Silverman (1984)   
Forskarna hade tidigare upptäckt att vissa personer med sensorineural hörselned-
sättning, med monaural anpassning med tiden fick en sämre taluppfattning i det icke 
anpassade örat. Ytterligare en hypotes fanns att hörapparatanpassning i det försämr-
ade örat skulle kunna förhindra den negativa utvecklingen. Därför görs en studie av 
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personer med sensorineural hörselnedsättning varav 44 personer anpassats monauralt 
och 23 personer binauralt. Man jämförde tontrösklar och talmätningar vid den initiala 
anpassningen med resultat som fanns mellan fyra och fem år senare. Vid den senare 
kontrollen kunde en försämrad taluppfattning urskiljas i relation till ton- och taltrösk-
lar, i det icke anpassade örat hos de monauralt anpassade. Försämringen var i genom-
snitt 18.5 % i det icke anpassade örat och 2.6 % i det anpassade örat. Försämringen i 
det anpassade örat förklaras som en naturlig försämring med tiden, likaså förklaras 
förändringen hos dem med binaural anpassning.   
  
De underliggande mekanismerna är ännu okända och man bör undersöka hur grad av 
hörselnedsättning, ålder och initiala talmätningar påverkar uppkomsten av fenomen-
et. Man föreslår vidare att longitudinella studier krävs för att se om effekten kan 
reduceras med förstärkning.  
 
Adult-Onset Auditory Deprivation - Silman, Silverman, Emmer & Gelfand (1992).  
I en fallstudie följdes en monauralt anpassad man med bilateral symmetrisk 
sensorineural hörselnedsättning under fem år. Mannen var vid studiens början 64 år, 
med TMV³ 75 dB HL på höger öra och 78 dB HL på vänster. Den interaurala 
skillnaden hos den övertröskliga taluppfattningen översteg inte 10 procent. Höger öra 
anpassades initialt. Efter ungefär tre år hade den övertröskliga taluppfattningen 
minskat signifikant i det icke anpassade örat, från 84 % till 52 %. Tonaudiogrammet 
och taltröskeln i det sämre örat och det anpassade örats samtliga värden höll sig i 
stort sett oförändrade. Författarna menar att i detta fall kunde auditiv deprivering 
påvisas i det sämre örat efter tre års monaural anpassning, och genom binaural kom-
plettering kunde en signifikant förbättring ses från 52 % till 78 %. En fullständig 
återhämtning uppmättes efter två års binaural anpassning.        
 
Effects of prolonged lack of amplification on speech-recognition performance: 
Preliminary findings - Silman & Silverman (1993).       
Studien visar effekten av en längre tids brist av adekvat stimulering i det icke 
anpassade örat hos personer med bilateral sensorineural hörselnedsättning. Man 
önskade belysa vilken effekt hörapparatförstärkning hade för taluppfattningen hos 
monauralt och binauralt anpassade personer.        
      
Deltagarna var 19 monauralt anpassade,(23 och 84 år) och 28 binauralt anpassade 
(40-80 år). Bägge gruppernas TMV³ var minst 25 dB HL. I studien ingick även en 
kontrollgrupp bestående av 19 personer med normal hörsel.      
      
Talmätningsmaterialet bestod av W-22 listor, tal i brus och CUNY/NST (nonsens 
ord), som presenterades vid 40 dB SL i relation till taltröskeln. De som tidigare inte 
använt hörapparat rekommenderades binaural anpassning, med dem som föredrog en 
hörapparat istället ingick i experimentgruppen med monaural anpassning. Den första 
kontrollen efter anpassning utfördes mellan 6 och 12 veckor. En slutlig kontroll 
gjordes efter ytterligare ett år.         
  
En jämförelse av luftlednings- och taltrösklarna hos de båda experimentgrupperna 
visar nästan ingen skillnad mellan kontrollerna. När det gäller talmätningar visar W-
22 och CUNY/NST en signifikant förbättring i de anpassade öronen och en 
signifikant försämring av de icke anpassade öronen hos de monauralt anpassade. Tal 
i brus mätningen visade ingen signifikant förändring, men man såg dock en 
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försämring i de icke anpassade öronen samt en förbättring i de anpassade öronen. 
Författarna drar slutsatsen att W-22 och CUNY/NST mätningarna var mer sensitiva 
för depriveringseffekt och acklimatisering, men menar också att tal i brus mätningen 
kanske i ett längre perspektiv kunde visa större sensitivitet. Sammanfattningsvis 
kunde man se att försämringen av de icke anpassade öronen var förhållandevis större 
än förbättringen hos de monauralt anpassade.       
  
Auditory Deprivation in Adults with Asymmetric, Sensorineural Hearing 
Impairment   -Silverman, Silman, Emmer, Scoepflin & Lutolf (2006).             
I en prospektiv undersökning deltog 21 monauralt anpassade personer och en 
kontrollgrupp på 28 personer som inte var hörapparatanpassade. Alla deltagarna hade 
asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning. För att undersöka förändringar över tid 
kontrollerades luftledningströsklar, taltrösklar och övertrösklig taluppfattning efter 
ett respektive två års monaural anpassning.     
    
Sammantaget visade resultaten en försämrad övertrösklig taluppfattning redan efter 
ett år hos gruppen utan anpassning, och efter två år var försämringen signifikant. 
Ingen signifikant försämring sågs hos gruppen som hade anpassats monauralt. I den 
gruppen konstaterades istället en förbättring av övertrösklig taluppfattning i örat som 
anpassats, och förbättringen var signifikant efter två år. Förbättringen tros ha sam-
band med den hörapparatförstärkning som tillförts.     
       
Ytterligare slutsatser som dras är att depriveringseffekten åskådliggörs bättre vid 
övertrösklig talmätning än vid mätning av ton- eller taltrösklar och att hörapparatför-
stärkning förhindrar utvecklingen av auditiv depriveringseffekt hos vuxna personer 
med asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning.    
     
Auditory Deprivation and Recovery in Adults with Asymmetric Sensorineural 
Hearing Impairment - Silverman & Emmer (1993).          
Genom en retrospektiv studie undersöktes om effekten av auditiv deprivering kunde 
ses i det sämre örat hos vuxna personer med asymmetrisk sensorineural hörselned-
sättning. Hörselmätningar som hade utförts mellan 2 och 13 år efter initiala mät-
ningen studerades.    
  
16 personer med asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning inkluderades i 
undersökningen. Sex av deltagarna var initialt monauralt anpassade, två anpassades 
monauralt vid ett senare tillfälle och åtta var inte hörapparatanpassade. Förutom de 
åtta personer som tillhörde den icke anpassade gruppen ingick inledningsvis också de 
två som anpassades vid ett senare tillfälle i den gruppen. Dessa två personer ingick 
senare i den anpassade gruppen.    
  
Vid jämförelser av initial och slutlig test hade den övertröskliga taluppfattningen 
signifikant försämrats hos 80 % av de sämre öronen och 20 % av de bättre öronen i 
den icke anpassade gruppen. Resultatet av den här undersökningen indikerar att 
auditiv deprivering är mer markerad hos de med asymmetrisk hörselnedsättning i 
jämförelse med dem som anpassats monauralt trots bilateral hörselnedsättning som 
andra studier visat. Det noterades också att av dem som uppvisade auditiv depri-
vering var det vänster öra som oftast drabbades.   
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Hos gruppen med hörapparatanpassning visades en liten förbättring, dock inte 
signifikant, av taluppfattningen i det anpassade örat. Fall 10 och 15 (se tabell 4) 
anpassades senare än de andra i denna grupp. Fall 10 anpassades då det övertröskliga 
värdet var 66 % och fall 15 då värdet var 28 %. Deras resultat (fall 10 och 15) pekar 
på en eventuell återhämtning i det anpassade örat menar författarna. Studien ger stöd 
för att personer med tontrösklar som är nära normalt i det bättre örat bör anpassas i 
det sämre örat.   
  
Apparent Auditory Deprivation from Monaural Amplifi cation and Recovery 
with Binaural Amplification: Two Case Studies - Silverman & Silman. (1990).      
I en retrospektiv fallstudie undersöktes om binaural förstärkning kunde återställa 
konsekvenserna av auditiv deprivering orsakad av monaural hörapparatanpassning. 
Två personer med bilateral symmetrisk sensorineural hörselnedsättning deltog i stud-
ien. En förutsättning för deltagande var att inga ytterligare hörselrelaterade åkommor 
än nämnd hörselnedsättning fanns. En annan förutsättning var signifikant minskning 
i övertrösklig taluppfattning samt åtföljande binaural hörapparatanpassning.         
      
Hos båda försökspersonerna kunde en signifikant försämring i taluppfattning ses i 
det icke anpassade örat efter monaural anpassning, vid ca 6.5 respektive 1.8 år. En 
signifikant återhämtning kunde ses sedan de anpassats binauralt efter 2.5 respektive 2 
år. Författarna föreslår att försämringen delvis är ett övertröskligt fenomen som ses i 
relation till en komplex signal som talsignalen. Resultaten tyder på att binaural 
förstärkning kan vara en effektiv rehabiliterande strategi hos personer som initialt 
anpassats med en hörapparat och sedan uppvisar en auditiv depriveringseffekt.    
  
Variables To Consider When Interpreting the Impact of Monaural Amplifica-
tion – Palmer (1994).           
I en översiktlig studie ges förslag på design av prospektiva långt pågående studier 
som ämnar studera effekten av monaural hörapparatsanpassning. Olika aspekter som 
rör urval av försökspersoner, hörapparater och testvariabler tas upp.       
  
Graden av hörselnedsättning är väsentlig för att studerandet av hörselbanorna ska ge 
valida resultat. Därför föreslås deltagarna ha TMV³ mellan >40 och <50 dB HL vid 
hjärnstamsaudiometri (ABR) och Staggered Spondaic Word Test. Vid asymmetriska 
hörselnedsättningar bör tidigare dokumentation noga studeras innan monaural 
anpassning, för att framtida resultat ska kunna ses som tillförlitliga. Omfattningen av 
tid som hörapparaten används är också relevant. Ett sätt att kontrollera det skulle 
vara att ta hjälp av hörapparater med ett minne som kan lagra tiden som hörapparaten 
används.       
    
Förändringar i hörselsystemet i relation till åldrandet tycks ske bilateralt. Vikten av 
att kunna urskilja ålderrelaterade förändringar så att de inte förväxlas med föränd-
ringar till följd av monaural anpassning betonas också. Språkfaktorn är en annan 
viktig aspekt att beakta. Ett stabilt inlärt språk som modersmålet bör användas vid 
talmätningar, även om störningar gällande språkkunskapen naturligtvis skulle ge sig 
till känna i bägge öronen.   
 
Idag finns det inget som styrker att det finns skillnader mellan män och kvinnor som 
anpassats monauralt. Däremot framhålls att en skillnad troligtvis finns i binaural 
representation på central nivå och därför bör urvalet fördelas jämnt mellan könen. 
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Vidare föreslås att koncentrera urvalet till enbart högerhänta, eftersom 95 % domi-
nans hos vänster hemisfär i hjärnan konstaterats, till skillnad från vänsterhänta och 
ambidexter där ingen sida har visat sig mer dominant.    
    
För att underlätta hörbarheten för patienten och för att få ett säkert resultat bör sig-
nalen presenteras vid normal konversationsnivå genom hörapparatens frekvens-
respons vid inställd användarförstärkning. På så sätt kan patientens hörbarhet liknas 
vid den som han/hon är van. Det går att åstadkomma genom att använda DAI kom-
ponenten i hörapparaten.          
       
Palmer summerar sin studie med att hävda att vi inte kommer att kunna få en 
väldefinierad syn på betydelsen av monaural stimulering förrän ett urval av försöks-
personer, hörapparat- och testvariabler kontrollerats i prospektiva studier. För att en 
långt pågående prospektiv studie ska vara meningsfull bör urvalet följa parametrarna 
ovan och valet mellan bilateral och monaural anpassning bör ske slumpmässigt. För 
att utesluta inverkan från hörapparaten bör hörbarheten med förstärkning matchas 
med ett minimiresultat för artikulationsindex.         
       
Unilateral versus Bilateral Amplification for Adult s with Impaired Hearing -
Walden & Walden (2005).        
Walden & Walden (2005) föreslår att bilateral anpassning inte alltid är det bästa 
alternativet i alla lyssningsmiljöer när bakgrundsljud är närvarande. Förslaget baseras 
på en studie där taluppfattningen i brus studerades hos 28 personer, varav 23 var 
hörapparatanpassade binauralt. Personernas medelålder var 75,1 år. Taluppfattningen 
utvärderades med hjälp av två olika taltest i brus i enlighet med följande anpassning: 
ingen hörapparat, hörapparat höger öra, hörapparat vänster öra, samt hörapparater 
binauralt. Det visade sig att ett övervägande antal hade lättar att uppfatta tal i brus 
med hjälp av en hörapparat i stället för med två. Förslagsvis har åldersaspekten med 
resultatet att göra, men det indikerar också att effekten av binaural interference tycks 
närvara.      
  
Case Studies in Binaural Interference: Converging Evidence from Behavioral 
and Electrophysiologic Measures -Jerger, Silman, Henry, Lew & Chmiel (1993)       
I den här fallstudien ingick fyra personer som var mellan 66-81 år. Binaural inter-
ference konstaterades genom psykoakustiska och elektrofysiologiska mätmetoder.  
  
I det första fallet studerades psykoakustiska mätmetoder i form av ton- och tal-
audiometri. Den 71-åriga kvinnan som deltog hade en svår symmetrisk bilateral sen-
sorineural hörselnedsättning och hon hade haft hörapparat i vänster öra sedan tio år 
tillbaka. Den övertröskliga taluppfattningen på vänster öra var 50 % och på höger 0 
%. Vid jämförelse av hörtrösklarna med enbart hörapparat i vänster (64 %) respek-
tive höger (0 %) samt binauralt (22 %) framkom att patienten hade bäst taluppfatt-
ning i vänster öra. Det talar för att en trolig binaural interference uppstått.     
      
I fall två kunde binaural interference konstateras hos en 66-årig man som återhämtat 
sig från viral encephalitis (inflammation i hjärnan orsakad av virus). Konstaterandet 
gjordes genom Middle-latency Response (MLR), som är en elektrofysiologisk mät-
metod.    
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I det tredje fallet kunde binaural interference ses genom övertrösklig talmätning och 
den elektrofysiologiska mätmetoden MLR. Mannen var 80 år med en sjukdoms-
historia av vänstersidig stroke (cerebrovascular insult). Mannens hörselnedsättning 
visade sig vara mild i vänster öra, med mer påtaglighet i höger vid låga frekvenser 
och brant fallande i båda öronen i diskanten.    

      
Den fjärde försökspersonen var 81 år och undersöktes med övertrösklig talmätning 
(Hö 100 % Vä 60 %), SSI, MLR, topografi och Cued-listening task. Bevis för 
binaural interference kunde inte konstateras genom MLR, men däremot indikerade 
topografin (topographic brain map) på störningar från vänster öra som inverkade på 
den normala responsen/svaret från stimulering av höger öra, vilket författarna menar 
tyder på binaural interference. För att få ytterligare bekräftelse för binaural inter-
ference användes Cued-Listening Task. Slutsatsen blev att binaural hörapparatan-
passning verkade hämma förmågan att framgångsrikt lateralisera till vänster-höger 
lokalisering.   
    
Investigation of Binaural Interference in Normal-Hearing and Hearing-Impair-
ed Adults -Allen, Schwab, Cranford & Carpenter (2000).        
Syftet med studien var att undersöka om binaural interference förekommer hos 
normalhörande och hos hörselskadade personer oavsett förstärkning eller ålder. Fyra 
grupper bildades med 12 personer i varje. Gruppindelningen var yngre normalhöran-
de, äldre normalhörande, äldre med hörapparat och äldre med hörselnedsättning utan 
hörapparat. 
 
Den binaurala taltröskeln var signifikant bättre än den bästa av de monaurla tal-
trösklarna hos alla grupper förutom i gruppen äldre med hörselnedsättning utan hör-
apparat.  
 
För grupperna äldre med hörselnedsättning, med och utan hörapparat, var den 
övertröskliga taluppfattningen signifikant sämre i vänster öra, i jämförelse både med 
monauralt höger och binauralt. Men mellan monauralt höger och binauralt sågs ingen 
signifikant skillnad.    
  
Av dessa totalt 48 personer uppvisades två ha en signifikant skillnad beroende av 
binaural interference. Dessa två personer var äldre, 73 respektive 85 år, en var 
normalhörande och en hade hörapparat binauralt. Baserat på studiens resultat kan 8-
10 % av äldre individer uppvisa binaural interference oavsett hörselns status.  
  
Efficacy of Individual Auditory Training in Adults:  A Systematic Review of the 
Evidence -Palmer & Sweetow (2005).            
Syftet med den här studien var att besvara frågan om bevis finns för en bättre 
kommunikation till följd av auditiv träning hos vuxna med hörselnedsättning. Det är 
en systematisk litteraturstudie. Studien koncentrerades till artiklar som antingen 
undersökte analytisk träning, syntaktisk träning eller en kombination av båda i 
samma artikel. Författaren förklarar analytiskt träning och syntaktisk träning som 
följer:          
       

Analytic (or bottom up) training implies that the individual will 
practice identifying the sounds of speech rather than work at the 
word, sentence, or meaning level. Most commonly, analytic training 
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includes consonant recognition. Synthetic (top down) training 
focuses on gaining the meaning of a message through various 
communication strategies including improved hearing, attention, 
use of context, repair strategies, and so on. (Sweetow & Palmer, 
2005, s. 496)         

           
Trender som kunde urskiljas var att syntaktisk träning förslagsvis kan förbättra 
hörselskadades psykosociala situation genom att lära ut bättre sätt att använda aktiva 
lyssningsstrategier. Studierna tog också upp att taluppfattningen främst i brus, kunde 
förbättras genom syntaktisk träning. Genomgående var det en större osäkerhet gäll-
ande effekten av analytisk träning och det finns flertal anledningar till brist på resul-
tat. Man ställer sig frågande inför om sensitiviteten hos mätningarna som använts för 
att studera effekten och för att dra slutsatser, kan anses adekvata samt om de 
optimala parametrarna för analytisk tränig i dagsläget verkligen har arbetats fram.    
  
Audiometrisk profil     
I det här avsnittet besvaras frågan om det finns en audiometrisk profil som 
karaktäriserar dem som drabbas av en auditiv depriveringseffekt och om riskgrupper 
kan urskiljas. Tabell 4 presenterar art, symmetri och initial grad av hörselnedsätt-
ningen hos försökspersonerna, samt initial taluppfattning i örat som har drabbats av 
en auditiv depriveringseffekt. Endast artiklar som undersökt effekten av auditiv 
deprivering experimentellt redovisas i det här avsnittet. Syftet med tabell 4 är att visa 
vad som karaktäriserar örat som drabbas av nedsättning i övertrösklig talupp-
fattning. I åtföljande avsnitt berörs resultatet i text. Som avslutning sammanfattas av-
snittet innan resultatet tillhörande fråga två inleds.   
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Tabell 4: Hörselskadans art, symmetri, initial grad och initial övertrösklig talupp-
fattning. 

Artikel          
   

ART & SYMMETRI 1         INITIAL 
GRAD (TMV³ i 
dB HL i 
depriverat öra)       

INITIAL 
GRAD2    

INITIAL 
ÖVERTRÖSKLIG 
TALUPPFATTNING    
(i depriverat öra)        

Dieroff 
(1993)             

Bilateral huvudsakligen 
symmetrisk konduktiv              

Majoriteten hade 
>50     

Majoriteten     
måttlig-
svår    

Framgår inte           

Gelfand 
(1995)             

Bilateral symmetrisk (Fall 3: 
asymmetrisk) sensorineural   
        

Fall 1: Hö 37      
Fall 2: Hö 58    
Fall 3: Hö 47    
Fall 4: Hö 43     
Fall 5: Vä 58    
Fall 6: Hö 57      

Mild      
Måttlig-svår 
Måttlig  
Måttlig 
Måttlig-svår 
Måttlig-svår   

Fall 1: 96 % (hö)       
Fall 2: 92 % (hö)        
Fall 3: 86 % (hö)        
Fall 4: 88 % (hö)        
Fall 5: 64 % (vä)        
Fall 6: 76 % (hö)        

Hurley (1993) 
            

Bilateral symmetrisk 
sensorineural                         
        

Medelvärde 46     
          

I genomsnitt 
Måttlig     

God, till mycket god      
   

Hurley (1999) 
            

Bilateral symmetrisk 
sensorineural           

Medelvärde 46      
   

I genomsnitt 
Måttlig      

Från ca 50 % -100 %     
   

Jauhiainen 
(2001)             

Bilateral symmetrisk 
sensorineural           

Framgår inte         -   Framgår inte       

Silman, 
Gelfand & 
Silverman 
(1984)      

 Bilateral sensorineural  Medelvärde 51   Måttlig  Från ca 40-100 %  

Silman, 
Silverman, 
Emmer & 
Gelfand 
(1992)           

Bilateral symmetrisk 
sensorineural           

Fall 1: Vä 78        Svår     84 % (vä)       

Silman & 
Silverman 
(1993)      

Bilateral symmetrisk 
sensorineural      

Medelvärde 32      Mild   Medelvärde hos 
monaural anp 
grupp 84 %     

Silman, 
Silverman, 
Emmer, 
Scoepflin & 
Lutolf (2006)  

Asymmetrisk           
sensorineural         

Framgår inte     -   Medelvärde av sämre 
öron initialt (i gruppen 
utan hörapparat) 74,2 % 
              

Silverman 
& Emmer 
(1993)             

Asymmetrisk sensorineural, 9 
pers med bilateral och en 
med unilateral (fall: 16)         
     
*Fall 10 och 15 anpassades 
senare och ingick då i den 
anpassade gruppen.     

Fall 1: Vä 63      
Fall 2: Vä 48    
Fall 3: Vä 83   
Fall 4: Vä 43   
Fall 5: Vä 40    
Fall 10*: Hö 47    
Fall 11: Vä 33    
Fall 13: Vä 67    
Fall 15*: Hö 52   
Fall 16: Hö 62       

Måttlig-svår 
Måttlig      
Svår    
Måttlig    
Mild    
Måttlig     
Mild    
Svår    
Måttlig   
Svår    

Fall 1: 80 % (vä)       
Fall 2: 100 % (vä)      
Fall 3: 44 % (vä)        
Fall 4: 80 % (vä)        
Fall 5: 80 % (vä)        
Fall 10*: 78 % (hö)     
Fall 11: 92 % (vä)      
Fall 13: 44 % (vä)     
Fall 15*: 96 % (hö)    
Fall 16: 78 % (hö)      

Silverman & 
Silman (1990)  

Bilateral symmetrisk 
sensorineural           

Fall 1: Vä 33      
Fall 2: Hö 28         

Mild      
Mild      

Fall 1: 88 % (vä)          
Fall 2: 90 % (hö)        

 
Hörselnedsättningens art                
Bilateral symmetrisk sensorineural hörselnedsättning     
Auditiv deprivering har konstaterats hos bilateralt symmetriskt sensorineuralt hörsel-
skadade personer som anpassats med hörapparat monauralt (Arlinger et al. 1996; 

                                                 
1 En hörselnedsättning anses asymmetrisk om hörtrösklarna mellan öronen skiljer med mer än 15 dB 
för varje frekvens eller 10 dB för tonmedelvärdet på tre frekvenser (SAME, 1990). 
2 Hörselnedsättningens grad baserat på Tmv 3. Normal: 0-25 dBHL, Mild: 26-40 dBHL, Måttlig 41-
55 dBHL, Måttlig till svår: 56-70 dBHL, Svår: 71-90 dBHL, Grav: 91+ dBHL (Roeser, Buckley & 
Stickney, 2000).  
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Gelfand, 1995; Hurley, 1993; Hurley, 1999; Silman et al. 1984; Silman, Silverman, 
Emmer & Gelfand, 1992; Silman & Silverman, 1993; Silverman & Silman, 1990.) 
Effekten består av en nedsatt övertrösklig taluppfattning i det icke anpassade örat och 
sker inte i överensstämmelse med förändring i tontrösklar eller taltröskel (Silman et 
al. 1992). I en studie av Silman et al. (1984) observerades effekten av auditiv depri-
vering i det icke anpassade örat hos 39 % av dem som anpassades monauralt. Hurley 
(1999) konstaterade effekten hos 25 %.     
      
Jauhiainen (2001) kunde inte konstatera en signifikant försämring i det icke anpass-
ade örat hos monauralt anpassade med symmetrisk sensorineural hörselnedsättning. 
Han föreslår att försämringen i övertrösklig taluppfattning lika gärna kan ske i det 
anpassade örat som i det icke anpassade. Tendenser pekar på att förändringen skulle 
kunna vara åldersrelaterad, däremot kan det inte beläggas med statistisk signifikans.   
   
  
Asymmetrisk hörselnedsättning   
En auditiv depriveringseffekt har konstaterats hos personer med asymmetrisk senso-
rineural hörselnedsättning (Emmer & Silverman, 1993; Silman, Silverman, Emmer, 
Schoepflin & Lutolf, 2006). Dieroff (1993) påpekar att risken för auditiv deprivering 
finns hos personer med konduktiv hörselnedsättning som opereras i ena örat med 
asymmetri som följd.    
  
Silman et al. (1984) studerade auditiv deprivering hos monauralt anpassade personer 
med symmetriskt sensorineural hörselnedsättning. Vid jämförelse med Emmer och 
Silverman (1993) som studerade det sämre örat hos personer med asymmetrisk sen-
sorineural hörselnedsättning visade sig förekomsten av auditiv deprivering vara van-
ligare än hos de med symmetrisk hörselnedsättning (Silman et al 1984). Förekomsten 
av auditiv deprivering hos personer med symmetrisk hörselnedsättning var 39 %, och 
hos personer med asymmetrisk hörselnedsättning utan hörapparat 80 %. Förslagsvis 
menar Silverman och Emmer (1993) att skillnaden beror på graden av asymmetri. 
    
Effekten av auditiv deprivering har konstateras i det sämre örat hos personer med 
asymmetrisk hörselnedsättning som inte anpassats med hörapparat. Effekten före-
kom inte hos personer med asymmetrisk hörselnedsättning som hade anpassats 
monauralt. I stället kunde en förbättring ses i det sämre örat hos dem som anpassats 
monauralt (Silverman & Emmer, 1993) och i studien av Silman et al. (2006) var den 
förbättringen signifikant.  
  
Konduktiv symmetrisk hörselnedsättning      
I en jämförande studien av Dieroff (1993) konstateras auditiv deprivering i det icke 
anpassade örat hos en monauralt anpassad grupp med konduktiv hörselnedsättning. 
Försämringen i övertrösklig taluppfattning skiljde i genomsnitt 34 % mellan den 
hörappratanpassade och icke anpassade gruppen med konduktiv symmetrisk hörsel-
nedsättning (Dieroff, 1993).    
  
Av dem som fick nedsatt taluppfattning i icke anpassat öra fick flertalet en försämr-
ing med 61-80 %, motsvarande försämring var 0-20 % för flertalet anpassade med en 
hörapparat (Dieroff, 1993).   
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Hörselnedsättningens grad     
Arlinger et al. (1996) beskriver att tidigare forskning visar att personer med måttlig 
till grav hörselnedsättning tycks vara mer utsatt för auditiv depriveringseffekt. Hur-
ley (1999) menar att graden hörselnedsättning har betydelse för vilka som drabbas av 
en auditiv depriveringseffekt. Slutsatsen lyder att om tonmedelvärdet är > 46 dB 
HL för frekvenserna 500, 1000, 2000 Hz och > 58 dB HL för frekvenserna 1000, 
2000 och 4000 Hz i det icke hörapparatanpassade örat ökar risken för att effekten av 
auditiv deprivering utvecklas.     
  
Studien av Dieroff (1993) visar att försökspersonerna i genomsnitt hade hörselned-
sättning över 50 dB HL (TMV³) både i den anpassade och icke anpassade grupp-
en. Eftersom resultaten av den övertröskliga taluppfattningen var olika mellan grupp-
erna menar Dieroff (1993) att graden hörselnedsättning, som var lika mellan grupp-
erna, inte kan ha varit en faktor som påverkade resultatet. Därför dras slutsatsen att 
personer med måttlig till svår konduktiv hörselnedsättning kan drabbas av depriver-
ing, men det återstår ännu att ta reda på om de som har mild till måttlig hörselned-
sättning också kan drabbas.    
  
Effekten av auditiv deprivering har konstaterats hos enskilda personer som haft mild 
hörselnedsättning (Gelfand, 1995; Silverman & Emmer, 1993; Silverman & Silman, 
1990). Effekten har också konstaterats hos personer med måttlig, måttlig till svår och 
svår hörselnedsättning (Dieroff, 1993; Hurley, 1993; Hurley, 1999; Silman et al. 
1992; Silverman & Emmer, 1993). Graden hörselnedsättning i icke anpassat öra 
varierar från (TMV³) 28 dB HL till 83 dB HL (Gelfand, 1995; Silman et al. 1984; 
Silman et al. 1992; Silverman & Emmer, 1993; Silverman & Silman, 1990). Den 
initiala graden hörselnedsättning hos dem som drabbats av deprivering framgick inte 
i exakta siffror av Dieroff, (1993); Hurley (1993); Hurley, (1999); Silman et al. 
(1984); Silman och Silverman (1993) samt Silman et al. (2006). 
    
Initial övertrösklig taluppfattning      
Silman och Silverman (1992) konstaterar att försämrad övertrösklig taluppfatt-
ning kan ses hos personer som hade hög övertrösklig taluppfattning vid första testet. 
Liknande fynd förekom i Silman et al. (1984). Försämringen i övertrösklig talupp-
fattning har konstateras i det icke anpassade örat hos vuxna personer med bilateral 
symmetrisk sensorineural hörselnedsättning med en initial övertrösklig taluppfatt-
ning >80 % (Silman et al. 1984; Silman et al., 1992; Silman & Silverman, 1993; 
Silverman & Silman, 1990).     
 
Även hos personer med asymmetrisk hörselnedsättning utan hörapparat har en initial 
övertrösklig taluppfattning på >80 % konstaterats (Silverman & Emmer, 1993).  
  
I artiklarna där den initiala övertröskliga taluppfattningen framgår hos enskilda fall 
hade 14 av 19 fall en övertrösklig taluppfattning på >80 % (Gelfand, 1995; Silman et 
al. 1992; Silverman & Emmer, 1993; Silverman & Silman, 1990). Hos de fem fall 
som taluppfattningen var lägre varierade den från 44 % till 78 %. Vid studerandet 
av övertrösklig taluppfattning >70 % har 16 av 19 fall en taluppfattning över 70 %. I 
artiklarna av Silman et al. (2006) och Silman och Silverman (1993) framgår 
medelvärdet av initial övertrösklig taluppfattning. I två av artiklarna är medelvärdet 
för taluppfattningen >70 % och i en även >80 %. I två studier framgick enbart att den 
initiala övertröskliga taluppfattningen var mellan ca 40-100 % (Hurley, 1999; Silman 
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et al. 1984). Den initiala övertröskliga taluppfattningen hos dem som drabbats av 
deprivering framgick inte eller gick inte att precisera i artiklarna av Dieroff (1993), 
Hurley (1993) och Jauhiainen (2001).   
     
Sammanfattning audiometrisk profil      
Personer med symmetrisk, asymmetrisk sensorineural eller konduktiv hörselnedsätt-
ning kan drabbas av auditiv depriveringseffekt. Eventuellt drabbas de med asymmet-
risk hörselnedsättning i större utsträckning av auditiv deprivering än vad personer 
med symmetrisk hörselnedsättning gör. Graden kan vara mild, måttlig, måttlig-svår 
och svår, med en troligt ökad risk i samband med ökad grad hörselnedsättning. Hos 
dem som drabbas är den övertröskliga taluppfattningen initialt varierande, men för-
slagsvis övervägande god (>80 %). Effekten av deprivering verkar också uppträda i 
både vänster och höger öron, även om det också framgått att vänster öra kan vara 
mer drabbat. Åldern hos dem som drabbas av auditiv deprivering varierar och även 
om det finns tendenser som pekar på att förändringarna skulle vara åldersrelaterade 
så kan det inte beläggas med signifikans.  
  
Metod för att konstatera auditiv deprivering      
Övertrösklig taluppfattning är tal som presenteras på en väl hörbar nivå, lagom för 
den som lyssnar (SAME 1990; 1996). Den metod som har använts för att konstatera 
effekten av auditiv deprivering är övertrösklig talmätning (Dieroff, 1993; Gelfand, 
1995; Hurley, 1993; Hurley, 1999; Jauhiainen, 2001; Silman et al. 1984; Silman et 
al. 1992; Silman & Silverman, 1993; Silman et al. 2006; Silverman & Emmer, 1993; 
Silverman & Silman, 1990).  
  
Talmätningar kan utföras på flera sätt. Vanligast är att antal rätt upprepade ord 
räknas och redovisas i procent. I engelskan används termerna Speech Recognition 
Score (SRS) och Word Recognition Score (WRS). Gelfand (2001) anser att benämn-
ingen SRS är att föredra eftersom det framgår att tal uppfattas eller identifieras. I 
artiklarna har SRS eller WRS förekommit, vi har inte gjort skillnad på dessa begrepp 
utan vi har konsekvent använt ordet taluppfattning.  
   
Mätmaterialet som använts är övervägande W-22 och NU-6, vilka i grunden är 
mycket lika. De bygger på att lyssnaren hör en inledande fras som ” say the word…” 
innan ord som till exempel ”knee”, ”jump” eller ”poor” presenteras. Den inledande 
frasen är alltid likadan och tillför ingen information till det kommande ordet. 
Ordmaterialet är vanligt förekommande enstaviga ord som är fonetiskt balanserade. 
Av alla artiklarna som använde W-22 användes CID W-22, utom i en artikel där den 
äldre varianten W-22 användes. CID står för Central Institute for the Deaf och be-
tecknar en något omarbetad version av originalet W-22 (Gelfand, 2001). I Sverige 
motsvaras dessa övertröskliga talmätningar av maximal taluppfattning.    
    
Silman och Silverman (1993) använde förutom CID W-22 också ett material av non-
sensord, CUNY/NST. Materialet består av sju deltest, där mellan sju och nio stavel-
ser av konsonant/vokal eller vokal/konsonant presenterades.    
  
En av artiklarna beskriver en studie utförd i Finland (Jauhiainen, 2001). Eftersom 
finska språket på grund av ordprosodin har ett alltför begränsat antal enstaviga ord 
för att göra 50-ordlistor bygger finsk talaudiometri på två eller flerstaviga ord. Därför 
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används samma tallistor för hörtröskel för tal och maximal taluppfattning (Arlinger 
et al. 2007).    
  
Talmätning i brus utfördes i en studie av Silman och Silverman (1993). Mätningen 
utfördes med ett material med ”High predicability”. Med hög-prediktiva fraser är den 
som undersöks inte lika beroende av att uppfatta hela ordet som ska upprepas, efter-
som sammanhanget bidrar med mer redundans. Exempel på svenska fraser där sista 
ordet ska upprepas är ”Jag satte mig på stolen” att jämföras med lågprediktiv ”Jag 
hittade inte stolen” (Arlinger et al. 2007).    
    
En sammanställning av vilka mätmetoder som använts för att konstatera effekten av 
auditiv deprivering med övertröskligt taluppfattning framgår av tabell 5.       
 
Tabell 5: Mätmetoder för att konstatera auditiv deprivering med övertröskligt 
taluppfattning. 

Artikel           Använd metod för att konstatera effekten av auditiv deprivering           
Dieroff (1993)         Tyska PB ord. Hahlbrock PB-test, motsvarande CID W-22, bestående av 10 

listor med 20 enstaviga ord. Inspelat material presenterades vid 60, 80 och 100 
dB HL och den maximala nivån var identifierad. Det ej testade örat maskerades 
med rosa brus.    

Gelfand (1995)         CID W-22 och/eller NU-6, 50-ordlistor vid 40 (±5dB) dB SL re: taltröskel (SRT).   
Hurley (1993)          50-ordlista av NU-6 material, vid 40 dB re: taltröskel (SRT).       
Hurley (1999)          50-ordlista av NU-6 material, vid 40 dB re: taltröskel (SRT).         
Jauhiainen (2001) Maximal taluppfattning med tvåstaviga Finska ord. Antal ord eller 

presentationsnivå framgår inte av artikeln.  

Silman et al. (1984)    CID -W22 PB 50-ordlista, vid 40 dB SL i relation till taltröskel (SRT)  
Silman et al. (1992)        CID W-22 PB 50-ordlista, vid 40 dB SL i relation till taltröskel (SRT).        
Silman & Silverman (1993)  
       

CID W-22 PB 50-ordlista och CUNY/ NST (nonsens ord), vid 40 dB SL i 
relation till taltröskel (SRT).  Antal nonsens ord framgår inte.      

Silman et al. (2006)         W-22 PB 50-ordlista, vid 40 dB SL i relation till taltröskel (SRT).        
Silverman & Emmer (1993)  CID W-22 PB 50-ord presenterade vid 40dB SL i relation till taltröskel (SRT).       
Silverman & Silman (1990)  CID W-22 PB 50-ordlista, vid 40 dB SL i relation till taltröskel (SRT).         

 

I fem av nio artiklar användes CID W-22 PB 50-ordlista, varav Gelfand (1995) 
alternerade mellan nämnd metod och NU-6. Hurley (1993;1999) använde i båda sina 
studier 50-ordlista av NU-6. Den vanligaste presentationsnivån för att mäta över-
trösklig taluppfattning var 40 dB SL re: taltröskeln (SRT). I en av studierna varierade 
den nivån med +/- 5 dB (Gelfand, 1995). Både metoden att mäta övertrösklig talupp-
fattning och använd presentationsnivå var annorlunda i en av studierna (Dieroff, 
1993). I artikeln av Jauhiainen (2001) framgick varken antal ord som presenterades 
eller presentationsnivå. I samtliga artiklar (Dieroff, 1993; Gelfand, 1995: Hurley, 
1993; Hurley 1999, Jauhiainen, 2001; Silman et al. 1984; Silman et al. 1992; Silman 
& Silverman, 1993; Silman et al. 2006; Silverman & Emmer, 1993; Silverman & 
Silman, 1990) undersöktes om skillnaden i övertrösklig taluppfattning var signifi-
kant.     

Silman och Silverman (1993) drar slutsatsen att W-22 och CUNY/NST var mer sen-
sitiva för depriveringseffekten och acklimatisering än det tal i brus test som användes 
i studien.      

Arlinger et al. (1996) menar att talaudiometri är ett sätt att fastställa effekten av audi-
tiv depriveringseffekt, förslagsvis genom att använda ordlistor med 50-100 ord till-
sammans statistiska beräkningar av fördelningsegenskaper.       
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Palmer (1994) uttrycker att det behövs nya metoder för att utöka kunskapen om 
effekten av auditiv deprivering, exempelvis skulle Auditory Brainstem Response 
(ABR) och Staggered Spondaic Word Test (dikotiskt tal) kunna användas. Författ-
aren beskriver att man bör ha ett mer konsekvent upplägg av studierna. Bland annat 
bör hänsyn tas till skilda försökspersoners optimala nivå för talmätningar, benämnt 
golv-tak effekten, och till den inlärningseffekt som kan uppkomma. Det vore också 
önskvärt att personer med hörapparatanpassning vid talmätningen får stimuli 
presenterat i normal konversationsnivå, med den signalbehandling och nivå som de 
är vana att lyssna med i sin hörapparat.      
  
Silman et al. (1992) föreslår impedansmätningar och ABR för att kunna fastställa 
anatomiska och fysiologiska mekanismen hos effekten av auditiv deprivering och 
mer fullständigt kunna beskriva om det är ett perifiert och/eller ett centralt feno-
men. Författarna föreslår också djurförsök för att bringa klarhet i hur anatomiska 
strukturer påverkas av fenomenet. Vidare ges också förslag på forskning om personer 
med symmetrisk hörselnedsättning utan anpassning drabbas. Och hur effekten yttrar 
sig vid öppet fält, vid icke anpassat, monauralt anpassat och binauralt anpassat läge 
till följd av monaural förstärkning.      
         
Gelfand (1995) instämmer också i att det tycks behövas fler metoder än talaudiometri 
för att beskriva och förklara effekten av auditiv deprivering.        
    
Silman och Silverman (1993) konstatera att CID W-22 och CUNY/NST visade mer 
sensitivitet gällande effekten av både auditiv deprivering och acklimatisering än med 
tal i brus. De framhåller att det var preliminära resultat och att möjligen tal i brus 
mätning också skulle kunna visa signifikant skillnad mellan initialkontroll och åter-
kontroll i ett längre perspektiv än de två år som deras rapport återspeglar.       
    
Jauhiainen (2001) visar att övertrösklig talmätning påvisade både fall av försämring i 
icke anpassade örat, liksom fall av mer försämring i det anpassade örat. På grund av 
förekomsten av försämring i båda öronen oavsett anpassning kunde inte enhälligt 
stöd ges åt auditiv deprivering. Författaren diskuterar dock att om en binauralt an-
passad kontrollgrupp hade ingått i studien skulle troligen effekten auditiv depriv-
ering möjligen konstaterats.    
   
Sammanfattning av metod att konstatera auditiv deprivering    
Arlinger et al, (1996) beskriver att en samlad bild av att forskningen hittills tyder på 
att effekten auditiv depriveringseffekt troligen kan fastställas med talaudiometri, 
något som också blir tydligt i vårt resultat. Metoderna som använts för att konstatera 
nedsättningen i övertröskligt tal motsvaras i Sverige av metoden maximal taluppfatt-
ning. Nya metoder välkomnas, som objektivt kan påvisa effekten.        
    
Åtgärder att vidta för audionomen  
Bästa sättet att behandla auditiv deprivering är att undvika att effekten inträffar 
(Gelfand, 1995). Författarna till artiklarna i denna studie uppmanar till mer forskning 
kring hur hörselnedsättningens art, grad, och ålder påverkar prevalensen av auditiv 
deprivering. Likaså uppmanas till mer forskning för att tydligare påvisa hos vilka och 
inom vilka tidsramar återhämtning av effekten kan ske. Trots att allt ännu inte är 
kartlagt finns flera förslag på konkreta åtgärder för audionomen i det kliniska arbetet, 
och nedan presenteras råd för anpassning av en eller två hörapparater med auditiv 
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deprivering i åtanke. Vid anpassning av två hörapparater kan ibland effekten binaural 
interference uppkomma, något som också bör beaktas i rehabiliteringsarbetet då man 
står inför val av en eller två hörapparater. Även gällande detta fenomen presenteras 
förslag på åtgärder som audionomen kan vidta i det hörselrehabiliterande arbetet.     
    
Binaural anpassning      
För att förebygga att effekten av auditiv deprivering inträffar indikeras binaural 
anpassning för personer med bilateral sensorineural hörselnedsättning (Arlinger et al 
1996; Gelfand 1995; Hurley, 1993; Hurley, 1999; Silman et al. 1984; Silman & 
Silverman 1993; Silverman & Silman 1990). Av samma skäl bör även personer med 
konduktiv symmetrisk hörselnedsättning anpassas binauralt (Dieroff, 1993). 
   
Walden & Walden (2005) föreslår att binaural anpassning inte alltid är det bästa 
alternativet i alla lyssningsmiljöer när bakgrundsljud är närvarande och föreslår där-
för att framförallt äldre patienter som anpassas binauralt ska informeras om att det 
kan vara förmånligt att stänga av en hörapparat, vanligtvis den vänstra, i bullriga 
miljöer.     
    
Binaural interference     
En binaural anpassning är däremot inte gynnsam för alla. För en del kan två hörappa-
rater ge sämre taluppfattning än en hörapparat, det vill säga binaural interference. 
Fenomenet har konstaterats genom både psykoakustiska mätmetoder och fysiolog-
iska genom Middle Latency Responce (MLR). Den bakomliggande mekanismen till 
binaural interference är inte klarlagd, men den beror troligtvis inte på asymmetri 
mellan öronen (Jerger, 1993).     
      
Även Allen et al. (2000) beskriver fenomenet och menar att audionomen redan innan 
föreskrivning av två hörapparater bör kontrollera hur den binaurala taluppfattningen 
är i förhållande till den monaurala. Det skulle ta något mer tid i anspråk i jämförelse 
med den ofta rutinmässigt utförda kontrollen av monaural taluppfattning skriver 
författarna, men pekar på framtida fördelar för patienter. I studien framgår beräk-
ningar där uppskattningsvis mellan 8-10% av äldre hörapparatbrukare drabbas av 
binaural interference, och att fenomenet bidrar till att många äldre inte använder sina 
hörapparater. Audionomens rehabiliterande insatser skulle kunna bestå i att erbjuda 
en omfattande försöksperiod med uppföljande talmätningar, och genom counseling-
insatser uppmuntra till användning av hörapparaterna (Allen et al. 2000).     
 
Monaural anpassning     
Personer med asymmetrisk sensorineural hörselnedsättning bör anpassas med hör-
apparat i det sämre örat eftersom det kan förebygga och reducera effekten av auditiv 
deprivering (Silverman et al. 2006; Silverman & Emmer 1993). Vid asymmetrisk 
konduktiv hörselnedsättning kan monaural anpassning också vara att rekommendera. 
Efter en operation av mellanörat kan asymmetri bli ett faktum, och i dessa fall kan 
monaural anpassning av det sämre örat förebygga auditiv depriveringseffekt menar 
Dieroff (1993). Vid operation av det bättre örat blir patienten beroende av sitt sämre 
öra. En operation medför dessutom alltid viss risk för permanent negativ påverkan på 
hörseln och därför måste patienten kunna förlita sig på det sämre örat under i bästa 
fall enbart återhämtningen från operationen, men också i vissa fall permanent 
(Dieroff, 1993).    
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Om patienter med bilateral hörselnedsättning föredrar monaural anpassning trots 
rekommendationer att bära hörapparater binauralt bör detta dokumenteras (Arlinger 
et al. 1996).     
    
Då en hörapparat anpassas hos dem som har hörselnedsättning på båda öronen bör 
kontinuerliga ton- och talmätningar utföras, för att vid tecken på depriveringseffekt 
kunna komplettera med ytterligare en hörapparat (Arlinger et al. 1996; Gelfand, 
1995; Silverman & Silman, 1990).      
    
En alternering mellan öronen vid användningen av en hörapparat kan vara ett 
lämpligt alternativ för personer som har monaural anpassning (Gelfand, 1995).  
    
Aspekter att beakta  
Tidsaspekt    
Den tid efter monaural anpassning som det tar för effekten av auditiv deprivering att 
utvecklas, om den utvecklas varierar (Gelfand, 1995; Hurley, 1993; Hurley, 1999; 
Silverman & Silman, 1990). Det kan ta mellan 1-12 år för effekten att framträda, 
med ett genomsnitt på 4 år (Silman et al. 1992).   
  
Effekten av auditiv deprivering är en systematisk försämring av övertrösklig tal-
uppfattning (Arlinger et al. 1996). Effekten kan utvecklas progressivt efter två år av 
monaural anpassning hos personer med symmetrisk sensorineural hörselnedsättning 
(Silverman & Silman 1990; Hurley, 1993; Hurley, 1999; Gelfand, 1995).  
  
Återhämtning    
När det gäller återhämtning eller acklimatisering som Silman och Silverman (1993) 
uttrycker det, sker det i olika utsträckning. Arlinger et al. (1996) beskriver att man 
inte kan säga vad som gör att vissa får en återhämtning med förstärkning och andra 
inte, inte heller kan något exakt sägas om tidsaspekten.    
    
En signifikant förbättring av den övertröskliga taluppfattningen har kunnat påvisas 
efter 6 månaders binaural anpassning efter att en auditiv depriveringseffekt konsta-
terats (Hurley, 1993) En så gott som fullständig återhämtning har konstaterats efter 
10 månaders anpassning (Gelfand, 1995). Hos två patienter med svår hörselnedsätt-
ning som inte återhämtades från depriveringseffekten trots binaural anpassning 
framhåller Gelfand (1995) att de troligen upplevde andra fördelar med två hör-
apparater eftersom de ändå fortsatta använda hörapparaterna binauralt.     
    
Counseling     
Counselinginsatser är nödvändiga för att se till att patienter som en gång drabbats av 
auditiv deprivering och återhämtats, ska fortsätta användandet av hörapparater bin-
auralt (Gelfand, 1995).     
    
Auditiv träning     
Auditiv träning bör erbjudas för att förebygga och minimera auditiv deprivering eller 
inaktivitet i det oanpassade örat menar Dieroff (1993). I Palmer & Sweetow (2005) 
tas betydelsen av auditiv träning för hörselskadades kommunikationsförmåga upp. 
Syntaktisk träning i form av lyssningsstrategier har visat sig ha positiv effekt för hör-
selskadade i allmänhet, medan det råder större osäkerhet om effekten av analytisk 
träning (Palmer & Sweetow, 2005).    



 

    25 

    
Sammanfattning av åtgärder att vidta för audionomen  
Audionomen bör rekommendera binaural anpassning för personer med bilateral sens-
orineural eller konduktiv hörselnedsättning. En kontraindikation gäller framförallt 
för äldre där binaural anpassning inte alltid är gynnsam och för de som uppvisar bi-
lateral interference. Hos dessa krävs mer uppföljande insatser och counselinginsatser. 
Personer med asymmetrisk hörselnedsättning bör anpassas monauralt i sämre örat. 
Monauralt anpassade med bilateral hörselnedsättnings bör kontinuerligt kontrolleras 
med övertrösklig taluppfattning och rekommenderas alternera hörapparaten mellan 
öronen. Tidsaspekten av auditiv deprivering är inte fullständigt klarlagd, liksom det 
är osäkert vem som återhämtas och hur lång tid återhämtningen tar. Både counseling 
och auditiv träning kan vara adekvata insatser vid auditiv depriveringseffekt.    
  

DISKUSSION    
Metoddiskussion    
Vår systematiska litteratursökning grundades på sökningar i tre databaser. Eftersom 
sökningarna genererade cirka 6000 träffar valde vi att inte utöka antalet sökord eller 
söka i fler för ämnet relevanta databaser. Eventuellt skulle vi ha fått tillgång till 
ytterligare användbart material om antalet databaser varit flera.   
  
Spekulativt skulle också en analys av de artiklar vi uteslutit genom våra exklusions-
kriterier kunna utgöra att väsentligt material. Eftersom vi fått ett så stort antal träffar 
var det nödvändigt att begränsa vår sökning. Vi valde därför att våra sökord skulle 
ingå i titeln hos de artiklar vi studerade, övriga exkluderingar gjordes manuellt. Att 
studera titel och abstrakt manuellt tog mycket tid i anspråk. Ett alternativ skulle ha 
varit att göra fler exkluderingar direkt i databaserna. Men eftersom de olika 
databasernas möjligheter att begränsa sökningar varierade valde vi att göra våra 
exkluderingar manuellt istället.    
    
Även den sökning av litteratur som gjordes manuellt hade kunna göras mer omfatt-
ande och därmed också kunnat bidra med ytterligare intressant information till vårt 
arbete, men den begränsade tid vi hade till förfogande gjorde att vi inte utökade 
sökningen ytterligare.   
  
Fenomenet auditiv deprivering har vi i efterhand konstaterat också benämnts som 
exempelvis ”the unaided ear effect” och ”the nonstimulated ear effect” i artiklarna. 
Hänsynstagandet till sådana varianter skulle antagligen också kunna ha resulterat i 
fler träffar. Detsamma gäller fenomenet acklimatisering som inte alltid syftar på den 
återhämtning från auditiv depriveringseffekt som vi var intresserade av att studera. 
Här hade eventuellt ordet ”recovery” tillsammans med auditiv deprivering kunnat 
bidra med mer material.  
  
Definitionerna som vi har presenterat i bakgrunden är framtagna i samband med en 
konferens om auditiva depriveringseffekt och acklimatisering där många framstående 
forskare som behandlat ämnet samlats (Arlinger et al, 1996). Definitionerna formu-
lerades med syftet att försöka bringa klarhet i de olika synsätt i förhållande till 
begreppen som förekommit i forskningen. Definitionerna antog en generell karaktär 
vilket vi i början av det här arbetet såg som problematiskt. Då den auditiva depri-
veringseffekten uteslutande handlat om en försämrad övertrösklig taluppfattning i de 
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artiklar vi studerat, kunde vi lämna den problematiken. Vi vill däremot deklarera att 
samma begrepp förekommer i fler sammanhang men åsyftar då annat. Begreppet 
acklimatisering användes till exempel synonymt med recovery i en artikel, medan det 
också används mer allmänt för att beskriva tillvänjning eller anpassning till något 
som förändrats. Arlinger et al. (1996) uppmanar forskare noga definiera ovan 
nämnda begrepp för att förhindra misstolkande resultat.  
    
I engelskan används termerna Speech Recognition Score (SRS) och Word 
Recognition Score (WRS) för övertröskliga talmätningar. Eftersom benämningen 
”ordförståelse” inte förekommer i det här sammanhanget i svenskan har vi valt att 
använda övertrösklig taluppfattning. Gelfand (2001) anser att benämningen SRS är 
att föredra eftersom det framgår att tal uppfattas eller identifieras, och inte nöd-
vändigtvis behöver beläggas med förståelse. Av detta drog vi slutsatsen att vi kunde 
använda ordet taluppfattning som synonym till de bägge engelska uttrycken.   
 
Jauhiainen (2001) använder termen ”speech discrimination” i sin artikel. Diskri-
mination handlar om att särskilja två ljud och vid identifikation räcker det att 
uppfatta och kunna återge det som presenteras (SAME, 2004). Metoden som används 
är maximal taluppfattning som handlar om att personen ska kunna uppfatta det som 
presenteras (SAME, 1996), därför anser vi att termen kan vara missvisande. Vi har 
vid redovisning av Jauhiainens (2001) artikel använt den svenska termen övertrösklig 
taluppfattning.  
    
Vi har inte heller lyckats hitta någon helt språklig motsvarighet till ”Behavioral 
Measures” som nämns i Jerger (1993) och syftar på testmetoder då patienten och 
audionomens inverkan kan påverka resultatet, det närmaste begreppet vi kommit 
fram till och använt är psykoakustiska mätmetoder.    
 
Resultatdiskussion    
Enligt resultatet som presenteras kan både asymmetriskt, symmetriskt sensorineuralt 
och konduktivt hörselskadade personer drabbas av en auditiv depriveringseffekt. 
Graden av hörselnedsättning tenderade variera, men effekten ses troligen främst i 
öron med måttlig till grav hörselnedsättning (Arlinger et al., 1996; Dieroff, 1993; 
Hurley, 1999; Hurley 1993). Att hörselnedsättningens art, symmetri, grad och initial 
taluppfattning varierar talar möjligen för att dem inte är dem mest betydelsefulla 
underliggande mekanismerna hos effekten av auditiv deprivering. Troligtvis finns en 
eller flera andra ännu inte klarlagda orsaker till fenomenet.     
    
Silman et al. (1984) föreslår att effekten av auditiv deprivering uppträder vid brist på 
förstärkning och att den resulterar i en försämring som kan observeras med audio-
logiska mätningar. Effekten kan eventuellt grundas på fysiologiska, strukturella eller 
perceptuella mekanismer. Ett ytterligare förslag är möjligheten att fenomenet har att 
göra med olikheterna i stimulering till två öron vid monaural anpassning. Innan 
anpassning av en hörapparat är stimuleringen i huvudsak lika vid en symmetrisk hör-
selnedsättning, men till följd av monaural anpassning blir stimuleringen olika (Sil-
man et al. 1992). Detsamma gäller vid asymmetrisk hörselnedsättning, där stimuler-
ingen innan anpassningen är olika, men som med en hörapparats hjälp kan bli lika.   
    
Det råder inga större oenigheter mellan författarna i studerade artiklar att det bästa 
sättet att undgå att effekten uppkommer hos personer med symmetriska hörsel-
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nedsättningar att anpassa två hörapparater i utgångsläget (Arlinger et al 1996; 
Dieroff, 1993; Gelfand 1995; Hurley, 1993; Hurley, 1999; Silman et al. 1984; Sil-
man och Silverman 1993; Silverman & Silman 1990). Intressant är att man har kunn-
at se en försämrad övertrösklig taluppfattning hos binauralt anpassade personer (Hur-
ley, 1999) samt i det anpassade örat vid en monaural anpassning (Jauhiainen, 2001). 
Frågan blir då om de som anpassas binauralt kan drabbas liksom det anpassade örat 
hos dem som anpassats monauralt, om än i mindre utsträckning. En förklaring till att 
binauralt anpassade kan få en försämrad taluppfattning är om auditiv deprivering är 
beroende av asymmetri. En ojämn binaural anpassning skulle då möjligtvis kunna 
förorsaka effekten.  
 
I Arlinger et al. (1996) beskrivs att det inte är klarlagt om effekten av auditiv depri-
vering kan uppstå hos personer med bilateral hörselnedsättning utan hörapparater. 
Även Silman och Silverman (1992) menar att det är oklart om auditiv deprivering 
kan drabba personer utan hörapparater med symmetrisk sensorineural hörselned-
sättning. Samma författare hänvisar till att Gelfand (1989) såg en frånvaro av effekt-
en hos denna grupp. Inte heller vet vi om personer med unilateral hörselnedsättning 
kan drabbas.   
 
I studien av Silverman och Emmer (1993) konstateras att effekten av auditiv 
deprivering förmodligen kan vara vanligare hos personer med asymmetrisk hörsel-
nedsättning utan hörapparat än hos personer med symmetris hörselnedsättning och 
monaural anpassning. En möjlig orsak kan vara graden av asymmetri, menar för-
fattarna. Därför anser vi det intressant att i framtida forskning studera om skillnaden i 
asymmetri mellan grupperna skulle kunna vara en betydande faktor när det gäller 
vilka som drabbas. Av materialet vi studerat har det inte framgått.  
   
Det finns anledningar till att det inte alltid är gynnsamt att anpassa hörapparater 
binauralt. Dels har vi redogjort för binaural interference men det finns också andra 
anledningar. Till exempel är det känt att äldre på grund fysiskt åldrande kan ha för-
sämrad rörlighet som bidrar till problem med hantering av hörapparater. Stigmati-
seringsproblemtik och accepterandet av hörselnedsättning och hörapparat är andra 
förekommande problem hos både yngre och äldre. I relation till hörselskador i all-
mänhet, men också vid effekten av auditiv deprivering kan vi se att man aktivt bör 
jobba med counseling. Endast i en av artiklarna fann vi en tydlig uppmuntran till 
audionomer att praktiskt tillämpa counseling i relation till användandet av två hör-
apparater i förhållande till depriveringseffekten. Då syftet för oss var att ta fram 
åtgärder att vidta i samband med hörselrehabilitering av personer som drabbats av 
auditiv deprivering, vill vi poängtera att counseling måste ses som en grundläggande 
åtgärd i all hörselrehabilitering (Clark & English, 2004). 
    
Allen et al. (2000) beskriver att man i förebyggande syfte bör undersöka den 
binaurala taluppfattningen i förhållande till monaural, redan innan anpassning av två 
hörapparater sker. Audionomens uppgift om en patient hör sämre med två hörappa-
rater än med en (binaural interference) blir att möjliggöra en omfattande försöks-
period med två hörapparater med uppföljande talmätningar, och genom counseling 
uppmuntra till användning av hörapparaterna.    
     
När det gäller hörselnedsättningar är äldre en utsatt grupp. Dels avtar naturligt de 
fysiska förutsättningarna, men även de kognitiva förmågorna kan avta med stigande 
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ålder. Jauhiainen (2001) studerade hur resultaten i sin studie förhöll sig till ålder och 
föreslår ökad försämring av övertrösklig taluppfattning i både anpassade och icke 
anpassade öron med stigande ålder. Flera forskare intresserade sig för de äldres situa-
tion. Palmer (1994) beskriver att hänsyn bör tas till bland annat kognitiva förmågor, 
så att inte åldersrelaterade förändringar förväxlas med förändringar som uppstår vid 
auditiv deprivering till följd av monaural anpassning. Här ser vi också att mer 
forskning är väl befogat och objektiva mätmetoder är välkomna.    
 
En av artiklarna tog upp att äldre personer kan ha mindre nytta av bilaterala hörappa-
rater i bullriga miljöer (Walden & Walden, 2005). Audionomen bör vara observant 
på utfallet av binaural anpassning, och noga överväga beslutet om en eventuell mon-
aural anpassning. För äldre med en genomsnittlig ålder på 75,1 år i nämnd studie 
föreslås monaural anpassning på höger öra i framförallt bullriga miljöer. Att an-
passningen på höger öra anses som förmånlig har troligen att göra med att hjärnans 
hemisfärer åldras olika (Walden & Walden, 2005).     
    
Även binaural interference är troligtvis ett fenomen som förekommer hos framförallt 
äldre (Allen et al. 2000; Jerger, 1993; Walden & Walden, 2005). Allen et al. (2000) 
presenterar en teori av Jerger (1994) som säger att monaural förstärkning kan leda till 
auditiv deprivering, och om den inte behandlas med försträkning kan effekten bli 
permanent och leda till binaural interference. Därför uppmanar han till binaural an-
passning vid första tecken av bilateral hörselnedsättning. Ju längre en nedsättning i 
något av öronen ignoreras, desto mer försämras förmågan att processa talsignalen. 
Auditiv deprivering är därför kanske inte bara en effekt som kan göra att taluppfatt-
ningen i det icke anpassade örat blir sämre, utan den kan också eventuellt äventyra 
en gynnsam framtida binaural anpassning om försämringen blir permanent. Om det 
finns någon sanning i det här resonemanget kan troligen också en påverkan vid mon-
aural anpassning för personer med asymmetrisk hörselnedsättning uppstå. Konse-
kvent anpassning av två hörapparater i ett tidigt skede av hörselskadans utveckling 
hos personer med bilateral hörselnedsättning alternativt monaural för personer med 
asymmetrisk hörselnedsättning, skulle möjligen kunna förhindra att effekten av audi-
tiv deprivering blir permanent och leder till binaural interference.    
 
I artikeln av Jerger (1993) drabbades troligen en person av auditiv deprivering som 
möjligtvis bidrog till att bilateral interference uppstod. Eventuellt hade personen inte 
hunnit anpassa sig –eller acklimatiseras till två hörapparater. Baserat på det enskilda 
fallet är det osäkert om effekten av binaural interference är permanent eller om den 
kunde ha återhämtats genom auditiv träning alternativt förstärkning.  
    
Att binaural interference kan drabba den som anpassas med två hörapparater kan 
möjligen indikera monaural anpassning. Enligt en uppskattad och ytterst preliminär 
siffra drabbas cirka 8-10 % av den äldre befolkningen av binaural interference 
(Allen, 2000; Jerger, 1993), men så länge vi inte vet mer om varken auditiv depriver-
ing eller bilateral interference gällande orsak, hur många som drabbas, vem som 
drabbas eller sambandet mellan effekterna kan inga allmängiltiga slutsatser dras.  
   
Om återhämtning inte sker kan andra fördelar finnas med två hörapparater. Gelfand 
(1995) ger exempel på personer som inte återhämtats men som ändå fortsatte 
använda hörapparater bilateralt. I en artikel av Hurley (1993) framgår att de som 
återgick till monaural anpassning efter att de återhämtats från deprivering genom 



 

    29 

binaural anpassning inte ansåg sig få någon bättre kommunikation med två hörappa-
rater. Eventuell fokusering på andra fördelar hade kanske kunnat omvärdera nyttan. 
Åter igen är counseling viktig. Auditiv träning är också något för audionomen att 
beakta.   
  
Att ett öra överlag skulle vara mer drabbat av auditiv depriveringseffekt lyfts fram i 
artiklar av Gelfand (1995), Hurley (1999) samt Silman och Silverman (1993). I de 
fall som effekten har konstaterats efter en monaural anpassning är det icke anpassade 
örat som drabbats, därför är depriveringseffekten troligen avhängig örat som hör-
apparatanpassats. Vid asymmetrisk hörselnedsättning utan hörapparat visar resultat 
att det är det sämre av örat som uppvisar effekten. En möjlighet skulle kunna vara att 
de med asymmetrisk hörselnedsättning överlag tenderar att ha större nedsättning i 
vänster öra (Silverman & Emmer, 1993).  
   
Resultaten vi fått fram baserar sig på olika övertröskliga talmätningar. Det bidrar 
med svårigheter att dra generella slutsatser. Förutom att olikheter vad det gäller 
använd metod, kan språkskillnader ha betydelse liksom det faktum att subjektiva 
mätmetoder i en högre grad kan anses osäkra och påverkas av felkällor än objektiva 
mätmetoder. Vidare kan vi med stöd av Arlinger et al. (2007) påpeka att reliabili-
teten vid mätningar av maximal taluppfattning generellt kan anses som ganska 
dålig. Författarna menar att för att förbättra reliabiliteten i mätningarna skulle test-
orden behöva vara 200 till antalet, det vill säga fyra gånger så många som i de under-
sökningar vi redovisat. Man kan annars inte med säkerhet avgöra om skillnader 
mellan olika mätningar uppkommit av en slump. När det gäller 50-ordlistor bör skill-
naden uppgå till 16 % för att vara signifikant, men trots det menar Arlinger et al. 
(2007) att risken för att skillnaden uppkommen av en slump ändå är 10 %.     
    
Flera författare (Gelfand, 1995; Palmer 1994; Silman et al. 1992) har påpekat att 
andra metoder behövs för att konstatera en auditiv depriveringseffekt. Det är möjligt 
att talmätningar räcker som metod då det gäller att konstatera auditiv deprivering när 
effekten väl inträtt. Men för att i framtiden kunna förebygga och undvika att effekten 
inträder bör förslagsvis studier genomföras som koncentrerar sig på metoder som kan 
lokalisera tidiga förändringar i hörselbanorna som kan ha samband med auditiv 
deprivering.      
 
Arbetsinsatser gällande mätning av till exempel binaural taluppfattning vid anpass-
ning av hörapparater, uppföljande talmätningar vid monaural anpassning eller a-
symmetri, samt träningsprogram och ett aktivt arbete med counseling kan tyckas 
svåra att beakta när begränsade tidsresurser är ett faktum. Men mer forskning kan 
komma att göra audionomens insatser mer exakta och mindre tidsödande. Så länge vi 
inte vet mer bör den forskning som finns, ligga till grund för de insatser som vidtas 
med patientens behov i centrum.  
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SLUTSATSER 
Baserat på de parametrar vi undersökt som presenteras i resultatet under rubriken 
”Audiometrisk profil” kan ingen specifik riskgrupp som drabbas av auditiv depriver-
ing konstateras. För att kunna urskilja riskgrupper behövs mer forskning. 
Konstaterandet av auditiv deprivering kan göras med övertrösklig talmätning och 
statistiska uträkningar för att kontrollera att skillnaden i övertrösklig taluppfattning är 
signifikant. Det finns behov av objektiva mätmetoder. Audionomens insatser i 
sammanhanget är viktiga. Exempelvis kan adekvat hörappratanpassning, counseling 
och uppföljande insatser vara lämpliga åtgärder för att förebygga och reducera 
effekten av auditiv deprivering. 
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Bilaga nr 2 – Mallar för kvalitetsgranskning 
 

Mall 1: för granskning av fallstudier/experimentella artiklar  
1. Finns det ett tydligt syfte?  
2. Är metoden som använts tydligt beskriven?  
3. Följer resultatet av studien syftet?  
4. Är försöksgruppen nog stor/representativ?  
5. Diskuteras andra forskares resultat?  
6. Finns det en kontrollgrupp?  
7. Är analysmetoden tydligt beskriven?  
8. Görs etiska övervägande i artikeln?  
  
Mall 2: för granskning litteraturstudier/forsknings översikter  
1. Är studiens syfte tydligt beskrivet?  
2. Är metoden som använts tydligt beskriven?  
3. Är analysmetoden tydligt beskriven?  
4. Följer resultatet av studien syftet?  
5. Diskuteras andra forskares resultat?  
6. Är urvalet beskrivet?  
7. Görs etiska övervägande i artikeln?  
  
Hög kvalitet – sex till åtta av frågorna kunde besvaras med Ja   
Medel kvalitet – fyra eller fem av frågorna kunde besvaras med Ja.   
Låg kvalitet – en till tre av frågorna kunde besvaras med Ja.   
 
Följande artiklar granskades med mall 1: Allen, Brady, Schwab, Cranford & 
Carpenter 2000; Dieroff, 1993; Gelfand, 1995; Hurley, 1993; Hurley, 1999; 
Jauhiainen, 2001; Jerger, 1993; Silman et al. 1984; Silman et al. 1992; Silman et al. 
2006; Silverman & Emmer, 1993; Silverman & Silman, 1990; Silverman & Silman, 
1993; Walden & Walden, 2005. 
 
Följande artiklar granskades med mall 2: Arlinger et al. 1996; Palmer, 1994; 
Sweetow & Palmer, 2005. 
 
 
 
 
 


