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Introduktion 
 
I livet som människa ingår åldrandet som en naturlig del. Åldrandet är en genetiskt 
betingad, långsamt tilltagande process som leder till en successiv, oåterkallelig 
degenerering av olika sinnen och funktioner. Trots att åldrandet är högst individuellt 
är den ålder vid vilken en person klassificeras som gammal vanligen 65 år (Jansson 
& Almberg, 2002; Worrall & Hickson, 2003). 
 
På senare tid har antalet äldre människor i världen ökat snabbt i förhållande till övrig 
befolkning beroende på minskat barnafödande och ökad medellivslängd (Worrall & 
Hickson, 2003). I Sverige har andelen personer över 65 år ökat med cirka 10 % under 
det senaste halvseklet. År 2004 hade Sverige drygt 1 550 000 invånare mellan 65-
95+ år; år 2025 förväntas 20 % av det svenska folket vara pensionärer (Karlsson-
Espmark, 2002; Statistiska Centralbyrån [SCB], 2006; Norman, Steineck & Hedlund, 
1998). På grund av den successiva degenereringen åldrandet innebär kan förmågan 
att tillfredsställa de egna behoven reduceras eller upphävas. Då personen inte själv 
kan tillfredsställa de grundläggande mänskliga behoven behövs omvårdnad. Denna 
kan i Sverige ges genom till exempel särskilt boende där vårdtagaren bor och av 
personal får hjälp med vardagliga aktiviteter. Särskilt boende är ett samlingsbegrepp 
för boendeformer för äldre och funktionshindrade. År 2004 bodde cirka 105 000 
personer över 65 år inom särskilda boendeformer (Jansson & Almberg, 2002; 
Statistiska Centralbyrån [SCB], 2006).  
 
När människan åldras degenereras som sagt hennes sinnen och funktioner. 
Hörselnedsättning är ett av de vanligaste bestående tillstånden hos äldre (Weinstein, 
2000). Av Sveriges drygt 1 miljon personer med hörselnedsättning år 2003 var 
närmare 400 000 personer över 65 år (Hörselskadades riksförbund [HRF], 2006a & 
b).  
 
Weinstein (2000) belyser att förekomsten av hörselnedsättning hos äldre personer i 
särskilda boendeformer (författaren anger begreppet ”nursing homes”) är hög. En 
undersökning utförd på en vårdbostad i New York visade att 76 % av de boende hade 
någon form av hörselnedsättning. För att skapa en så optimal hörselsituation som 
möjligt för dessa hörselskadade personer är det viktigt att omvårdnadspersonalen har 
goda kunskaper om hörselnedsättningar, dess konsekvenser och hur man kan 
underlätta för den hörselskadade (Jupiter & Spivey, 1997; Norman et al., 1998). 
 
Kopplat till ovanstående belyses i de närmaste tre kommande avsnitten hörsel och 
hörselnedsättning hos äldre samt hörhjälpmedel och kommunikationsförutsättningar 
hos äldre. 
 
 

Hörsel och hörselnedsättning hos äldre 
 
Människan upplever världen genom sina sinnen; sinnesupplevelser är grundläggande 
för hälsan och välbefinnandet (Jansson & Almberg, 2002). Hörseln är ett av 
människans fem sinnen och har stor betydelse för hennes känsla av existensvärde; att 
genom hörseln höra såväl verbala som ickeverbala ljud ger information och 
förståelse för omvärlden vilket i sin tur leder till en känsla av att existera. En 
reducering av hörselsinnet kan leda till en uppfattning av att livskvaliteten minskar 
(Worrall & Hickson, 2003; Karlsson-Espmark & Hansson-Scherman, 2003). 
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Hörselnedsättning definieras i föreliggande studie som en reduktion av 
hörselsensitiviteten som inverkar på individens förmåga att höra (Stach, 2003). 
 
De mest utbredda förändringarna av hörseln hos äldre sker i innerörat, en konsekvens 
av detta är så kallad presbyacusis. Presbyacusis anses vara den vanligaste typen av 
hörselnedsättning hos äldre (Stach, 1998; Anniko et al., 2001; Alpiner & McCarthy, 
2000; Karlsson-Espmark & Hansson-Scherman, 2003). Trots detta finns det stora 
individuella skillnader och enskilt är ålder en dålig förespråkare för hörselkapacitet; 
bara för att personen nått en viss ålder är det inte säkert att han/hon drabbas av 
presbyacusis (Alpiner & McCarthy, 2000). Presbyacusis är inte någon diagnos utan 
snarare en generell term för ett stort antal hörselnedsättningsdiagnoser som är vanliga 
bland äldre personer; etiologin kan sägas vara multifaktoriell (Karlsson-Espmark, 
2002). Schuknecht och Gacek (1993) har redogjort för olika typer av presbyacusis, 
etiologin till dessa omfattar till exempel förlust av både hårceller och neuroner samt 
tillbakabildning av stria vascularis i hörselorganet; ibland kan fler av dessa kriterier 
uppfyllas samtidigt. Hörselnedsättningen som drabbar individen kommer smygande, 
är bilateral och ofta symmetrisk; vanligtvis fås sämre hörsel för diskantljud än för 
basljud (Anniko et al., 2001; Karlsson-Espmark, 2002; Schuknecht & Gacek, 1993). 
Till detta kan tilläggas att talets informationsrika konsonantljud i stor utsträckning 
består av diskantljud vilket gör att dessa lätt förloras vid denna typ av 
hörselnedsättning. Presbyacusis ger sensorineural hörselnedsättning av cochleärt 
ursprung vilket medför att hörstyrkan ofta växer onormalt snabbt med ökande 
ljudnivåer, så kallad recruitment (Svenska Audiologiska MEtodboksgruppen 
[SAME], 1990). Hörselnedsättning är något som ofta ses som en naturlig process och 
många, inklusive vårdpersonal, accepterar ofta de begränsningar och konsekvenser 
som en hörselnedsättning ger som en naturlig del av åldrandet. Detta istället för att se 
hörselnedsättningen som ett problem som går att rehabilitera (Heron & Wharrad, 
2000). 
 
Trots att presbyacusis är den vanligaste hörselnedsättningen hos äldre förekommer 
andra typer av nedsättningar men när hörselnedsättning hos äldre nämns vidare i 
föreliggande studie är det presbyacusis som åsyftas. 
 
 

Hörhjälpmedel 
 
Rehabiliteringen av äldre hörselskadade personer kan ske på olika sätt men det 
vanligaste är med hörapparat och eventuellt andra hörseltekniska hjälpmedel (Anniko 
et al., 2001; Andersson, 1996). Idag finns många typer av hörapparater (exempelvis 
bakom-örat-apparat, allt-i-örat-apparat och kanal-apparat); olika hörapparattyper och 
modeller har olika funktioner, men vanliga reglage på dagens hörapparater är 
M/T/MT/0. M innebär att mikrofonläge är inställt, T att telespoleläge är inställt, MT 
innebär en kombination av M och T, 0 att apparaten är avstängd (Smeds & Leijon, 
2000). Hörapparater har även olika typer av volymkontroller. En del apparater har 
manuella kontroller, andra har automatiska. Hörapparater som sitter bakom örat 
behöver någon form av förbindelse till örat, denna utgörs av en insats som kan vara 
tillverkad av till exempel akryl. Insatsen behöver rengöras emellanåt för att inte vax 
och/eller smuts ska störa ljudbilden för brukaren (Dillon, 2000; Wallbom, 1997). 
 

Vad gäller andra typer av hörseltekniska hjälpmedel är en vanlig kategori de som 
avser underlätta mottagandet av mediala signaler. Dessa kan utgöras av förbindelser 
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mellan lyssnaren och ljudkällan, till exempel halsslinga till TV-apparaten. Systemen 
kan även vara sladdlösa genom exempelvis rumsslinga, (Alpiner & McCarthy, 2000) 
 
De som utnyttjar hörselvårdens hjälpmedelsverksamhet är huvudsakligen äldre 
personer, många är märkbart påverkade av både ålder och sjukdom vilket kan bidra 
till att rehabiliteringen försvåras. Flera behöver omfattande träning för att 
tillgodogöra sig rehabiliteringen (Rosenhall, 2001; Wallbom, 1997). Många äldre är 
dessutom beroende av personer i omgivningen för att tillgodogöra sig 
rehabiliteringen och för att klara av hanteringen av hörhjälpmedlet. Vårdpersonal bör 
med andra ord ha förståelse för hur hörhjälpmedlet fungerar och sköts. Det finns ett 
stort antal hörhjälpmedel ute på vårdbostäder och viss forskning pekar på att 
vårdpersonal inte har den kunskap som behövs om dem för att säkerställa att 
vårdtagaren får bästa möjliga hörselförutsättningar; det handlar till exempel om 
osäkerhet kring rengöring och hörapparatinställningar. Ett annat problem som också 
ofta förkommer är att hörapparatens batterier är förbrukade. Många äldre saknar 
också förutsättningar att uppsöka närmaste hörcentral vilket innebär att de inte alltid 
kan använda sitt hörhjälpmedel på ett önskvärt sätt (Heron & Wharrad, 2000; Jupiter 
& Spivey, 1997; Norman et al., 1998; Wallbom, 1997; Weinstein, 2000).  
 
 

Kommunikation 
 
Kommunikation handlar om att utbyta information och är av stor vikt för ett 
fungerande socialt liv. Det är nödvändigt för människan att fungera i samarbete och 
gemenskap med andra för att bland annat upprätthålla viktiga relationer. Förmågan 
att kunna kommunicera är avgörande för människans livskvalitet; hörseln är mycket 
viktig för denna förmåga genom att den fungerar som den inåtgående delen av talad 
kommunikation. En hörselnedsättning bryter ner denna del och gör att 
talkommunikationen blir störd (Eriksson-Mangold, 1996; Heap, 1990/1995; 
Rosenhall, 2001; Stach, 2003). Kommunikationsproblem förekommer i stor 
utsträckning hos äldre människor och dessa problem kan påverka livskvaliteten för 
denna grupp av individer (Worrall & Hickson, 2003). I ålderdomen sker växelverkan 
mellan människans självbild och den ofta inskränkta mängd samvaro och 
kommunikation som hon deltar i. Äldre människor blir ofta isolerade och förlorar 
förmågan till aktiv kommunikation. Att kommunikationsproblem ökar med åldern 
beror inte bara på isolering och inskränkt samvaro med andra utan även på den 
tidigare nämnda degenereringen av hörselsinnet (jfr s. 1). Hörseln är mycket viktig i 
kommunikationssammanhang för en person som varit hörande i sitt hittills varande 
liv (Heap, 1990/1995). 
 
Inom äldreomsorgen är det viktigt att ha en bra kommunikation omsorgspersonal och 
vårdtagare emellan, kommunikationen ligger till grund för en bra relation. Att leva 
inom äldreomsorgen handlar om att leva livets sista kapitel och de relationer som 
byggs upp mellan omsorgspersonal och vårdtagare varar i många fall flera år. Det är 
därför viktigt för personalen att tänka på hur de bemöter äldre människor och att alla 
äldre oavsett bakgrund har rätt till en trygg och meningsfull tillvaro präglad av en 
fungerande kommunikation. Vissa tendenser pekar dock på att äldre personer inom 
särskilda boendeformer inte får tillfredsställande kommunikationsförutsättningar, de 
ges inte heller tillgång till tillfredsställande social aktivitet (Bengtsson, 2004; Heap, 
1990/1995). 
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Det är med andra ord av vikt att omsorgspersonal vet hur de på bästa sätt 
kommunicerar med en vårdagtagare med hörselnedsättning. För att förbättra 
kommunikationen som sker på vårdbostäder kan vissa åtgärder vidtas Man bör till 
exempel se till att ha vårdtagarens uppmärksamhet innan samspråk sker, samt ordna 
så att vårdtagaren kan se talarens ansikte. Dessutom kan det hjälpa att tala i en något 
långsammare takt och vara generös med pauser mellan längre meningar samt att 
artikulera besvärliga ord tydligt. Det är viktigt att tala något högre än normalt men 
inte skrika eftersom det stör talljudet och dessutom kan ge oavsedda 
ansiktsassociationer. Avståndet mellan talare och lyssnare bör heller inte vara för 
stort; bakgrundsbuller (från till exempel radio- eller teveapparat) bör även minskas 
Utöver allt detta är det också av stor vikt att se till att eventuella hörapparater är 
påslagna och att de fungerar (Dodd, Worrall & Hickson, 1990 i Worrall & Hickson, 
2003; Erber & Scherer, 1999 i Worrall & Hickson, 2003; Weinstein, 2000). 
 
 

I sammanhanget betydande lagar  
 
Åtminstone två svenska lagar är av vikt då levnadsförhållanden för personer som bor 
inom särskilda boendeformer diskuteras, dessa är Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) och Socialtjänstlagen (2001:453). I Hälso- och sjukvårdslagen är ett mål 
en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I Socialtjänstlagen 
klargörs bland annat att socialnämnden skall verka för att äldre människor har en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det klarläggs även att 
kommunen skall planera sina insatser för äldre och att denna planering skall ske i 
samverkan med landstinget och andra samhällsorgan och organisationer. Lagen 
belyser jämväl att socialnämnden skall verka för att människor som av exempelvis 
fysiska skäl möter betydande svårigheter i sitt sätt att leva får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra (Raadu, 2006). 
 
 

Föreliggande studies inriktning  
 
Ovanstående introduktion har visat att antalet äldre människor i vårt samhälle ökar 
och att antalet äldre som har hörselnedsättning är relativt stort liksom antalet 
personer som bor inom särskilda boendeformer. Vidare har påvisats hur presbyacusis 
påverkar den drabbade individen och vilka konsekvenser detta kan få för exempelvis 
det sociala livet. Dessutom har det tagits upp att många äldre personer med 
hörselnedsättning erhåller hörhjälpmedel för att avhjälpa sitt funktionshinder och att 
det är av vikt att personalen inom särskilda boendeformer kan hantera dessa 
hjälpmedel. Tendenser har tagits upp vilka pekar på att vårdpersonal inte har den 
kunskap som behövs om hörhjälpmedel för att säkerställa att vårdtagare med 
hörselnedsättning får bästa möjliga hörselförutsättningar. Vikten av att personalen 
har en förståelse för de kommunikationsproblem som kan medfölja en 
hörselnedsättning har även framhållits. Något som inte framkommit är hur 
kännedomen inom områdena hörsel och hörselnedsättning hos äldre samt inom 
hörhjälpmedel och kommunikation med äldre personer med hörselnedsättning ser ut 
bland personal inom särskilda boendeformer i Sverige, närmare bestämt i Örebro 
kommun. Av denna anledning kommer föreliggande studie att belysa just detta. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken kännedom undersköterskor inom 
äldreomsorgen i Örebro kommun har om hörsel och hörselnedsättning hos äldre samt 
deras kännedom om hörhjälpmedel och kommunikation med äldre personer som har 
hörselnedsättning. Följande frågeställningar ämnas besvaras: 
 

• Vilken kännedom har undersköterskor inom den kommunala äldreomsorgen i 
Örebro kommun om hörsel och hörselnedsättningar hos äldre?  

 

• Vilken kännedom har undersköterskor inom den kommunala äldreomsorgen i 
Örebro kommun om hörhjälpmedel och kommunikation med hörselskadade 
vårdtagare? 

 
 

Metod 
 
I det närmaste redogörs för den metod som föreliggande enkätstudie utförts efter. 
 
 

Avgränsning 
 
Studien avgränsades till att omfatta vårdbostäder (som är en kategori av särskild 
boendeform, jfr s. 1) i Örebro kommun, studien begränsades vidare till att inkludera 
yrkesutbildade undersköterskor. 
 
 

Deltagare 
 
Sammanlagt deltog 60 undersköterskor i undersökningen. Sex vårdbostäder ingick i 
undersökningen och tio undersköterskor valdes från varje vårdbostad. Urvalet av 
vårdbostäder skedde systematiskt utifrån en förteckning över 18 vårdbostäder på 
Örebro kommuns hemsida. Vårdbostäder inriktade mot demensvård uteslöts ur 
studien. Deltagarna valdes ut med hjälp av tillgänglighetsurval vid respektive 
vårdbostad som ingick i studien. Hädanefter används begreppet deltagare synonymt 
med de svarande samt respondenterna. 
 
I en strävan efter att minimera bortfallet i datainsamlingen gjordes personliga besök 
på varje vårdbostad då enkäterna distribuerades och samlades in vid ett och samma 
tillfälle.  
 
 

Material 
 
Materialet i föreliggande undersökning bestod av en enkät (se bilaga) med 
sammanlagt 27 frågor; 26 av dessa besvarades genom ett kryss (x) i det 
svarsalternativ som bäst överensstämde med deltagarens uppfattning, en fråga 
besvarades genom en kommentar. De 25 första frågorna var indelade i tre olika 
huvudområden, hörsel och hörselnedsättning (fråga 1-8), hörhjälpmedel (fråga 9-16) 
samt kommunikation (fråga 17-25). Enkätens näst sista fråga syftade till att se om de 
svarande skulle vara intresserade av att ta del av ett skriftligt informationsmaterial 
rörande undersökningens område. Den sista frågan besvarades genom en kommentar 



 6 
 

och ställdes för att ge de svarande tillfälle att svara fritt på någon fråga och för att ge 
återkoppling på enkäten och/eller undersökningen. 
 
Med enkäten medföljde ett missivbrev (se bilaga) innehållandes information om 
studiens ansvariga, undersökningens syfte, upplysningar om hur många som ingick i 
studien och hur de olika vårdbostäderna valts ut samt etiska aspekter. 
 
 

Procedur 
 
Innan datainsamlingen ägde rum genomfördes en mindre pilotundersökning för att se 
hur enkätfrågorna uppfattades och för att se hur lång tid det tog att fylla i enkäten. 
Pilotgruppen bestod av fyra undersköterskor anställda inom äldreomsorgen i 
Eskilstuna kommun. Denna kommun valdes på grund av att inverkan på 
urvalsmaterialet i Örebro kommun inte ville göras, dessutom fanns redan kontakter 
inom äldreomsorgen i Eskilstuna kommun. Resultatet av pilotstudien visade att 
enkäten tog cirka tio minuter att fylla i, resultatet utföll vidare så pass väl att studien 
kom att genomföras. En fråga rörande demens kopplat till hörselnedsättning ströks 
dock då den av pilotgruppen upplevdes tvetydig. 
 
Datainsamlingen utfördes under april månad 2006 vid sex olika vårdbostäder i 
Örebro kommun. Innan datainsamlingen ägde rum togs, per telefon, kontakt med 
enhetschefen för att informera om undersökningen och för att få tillåtelse att 
genomföra enkätundersökningen. För att säkerställa att alla enhetschefer fick ta del 
av samma information utarbetades ett informationsunderlag. Om tillåtelse ej 
medgavs eller om en enhetschef inte nåtts efter tre försök lottades en annan 
vårdbostad fram av dem som återstod; detta skedde vid ett tillfälle. Enkäten delades 
ut i sex undersköterskegrupper vid sex olika tillfällen, varje grupp bestod av tio 
undersköterskor från respektive vårdbostad. Då vårdbostäderna hade olika 
avdelningar valdes den vars namn kom först i alfabetisk eller numerisk ordning till 
att börja med; om tillgången på undersköterskor på denna avdelning understeg tio i 
antal fortsatte datainsamlingen på den avdelning som kom direkt efter i alfabetisk 
eller numerisk ordning. Detta förfarande fortskred tills dess att tio enkätsvar erhållits 
från varje vårdbostad. 
 
I samband med datainsamlingen genomfördes en mycket kort presentation av 
undersökningen. I denna klargjordes det att det var undersköterskornas kännedom 
om hörsel och hörselnedsättning hos äldre samt deras kännedom om hörhjälpmedel 
och kommunikation som skulle undersökas. Deltagarna informerades även om att 
medverkan var frivilligt och att den när som helst kunde avbrytas utan några 
ifrågasättanden. De informerades även om att deras deltagande var konfidentiellt och 
att de lämnade uppgifterna endast skulle användas för den aktuella undersökningen. I 
det missivbrev som följde med enkäten fanns kontaktuppgifter till studiens ansvariga. 
Deltagarna informerades om att de kunde behålla detta missivbrev för att vid eget 
intresse kunna ta kontakt för frågor eller resultatuppgifter. Deltagarna blev vidare 
upplysta om att enkäten skulle besvaras individuellt. Vid alla sex 
datainsamlingstillfällen var studiens båda ansvariga närvarande och ansvarade för 
presentation, eventuella frågor samt utdelning och insamlande av enkäten. En del av 
deltagarna besvarade enkäten i anslutning till en rast och kom då att sitta i grupp. 
Men alla besvarade, under överinseende av studiens ansvariga, enkäten enskilt. 
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Databearbetning 
 
Databearbetningen inleddes med att kontrollera det partiella bortfallet i de 60 
enkätsvaren. Det visade sig att alla deltagare hade svarat på samtliga frågor så när 
som på den sista frågan vars huvudsyfte var att ge återkoppling på enkäten och/eller 
undersökningen och därför bedömdes inte detta bortfall ha påverkat resultatet. 
Databearbetningen fortsatte genom att studera hur många respondenter som besvarat 
respektive svarsalternativ, dessa antal omvandlades sedan till procentform med hjälp 
av miniräknare, penna och papper. 
 
De olika huvudområdena (jfr s. 5) bearbetades och analyserades var för sig för att på 
så sätt få fram kännedomen inom de skilda områdena. Resultatet redovisades sedan i 
text som utarbetats i dataprogrammet Word och till viss del även i diagramform 
utifrån dataprogrammet Excel. Det skedde även en analys av hur de olika 
huvudområdenas resultat förhöll sig till varandra. De två sista frågorna ingick inte i 
något av huvudområdena utan analyserades enskilt. 
 
 

Etiska aspekter 
 
Faktorer som konfidentialitet och frivilligt deltagande har betonats i föreliggande 
studie, detta särskilt med tanke på att distributionen och insamlandet av enkäterna 
skedde, på plats och att det var enhetschefen på respektive boende som i det 
inledande skedet meddelade personalen att studien skulle ske. I enlighet med 
Vetenskapsrådet (2006) informerades deltagarna om studiens syfte, metoden, 
studiens ansvariga, frivilligt deltagande och att medverkan när som helst kunde 
avbrytas. 
 
En annan etisk aspekt som beaktades var tystnadsplikten då studiens ansvariga mötte 
vårdtagare vid platsbesöken. 
 
 

Resultat 
 
Studien bygger på 60 enkätsvar. Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen i 
löpande text och i diagramform. Texten förklarar syftet med respektive fråga i 
enkäten, procentform anges utöver absoluta tal för att förtydliga resultatet. De frågor 
som enbart hade svarsalternativ Ja, Nej och Vet ej samt Ja, Nej och Känner osäkerhet 
erhöll dock inga diagram av utrymmesskäl. På en fråga svarade alla respondenter 
likadant, inte heller denna fråga erhöll någon resultatredovisning i diagramform. 
 
 

Kännedom om hörsel och hörselnedsättning 
 
Syftet med fråga 1 var att ta reda på om de svarande hade kännedom om i vilken 
omfattning hörselnedsättning förekommer hos äldre över 65 år. Av de svarande 
antog 3 st (5 %) att det är ca 100 000 personer, 11 st (18 %) svarade ca 400 000 
personer, 13 st (22 %) svarade ca 800 000 personer och 33 st (55 %) svarade Vet ej. 
Se figur 1 (på nästkommande sida) för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur 1 Kännedom om antalet personer över 65 år med någon typ av hörselnedsättning (i 
absoluta tal).  

 
 
 

Syftet med fråga 2 var att se om de svarande hade kännedom om vilka ljud äldre med 
hörselnedsättning ofta har svårt att höra. I figur 2 visas antal svarande på respektive 
svarsalternativ. De flesta svarande, 34 st (57 %) trodde att äldre med 
hörselnedsättning har svårast att höra diskantljud. Elva stycken (18 %) svarade att det 
är de mörkaste ljuden, 8 st (13 %) svarade att de inte visste och 7 st (12 %) trodde att 
alla ljud blir svåra att höra. 
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Figur 2 Kännedom om vilka ljud vårdtagare med hörselnedsättning ofta har svårt att höra 
(i absoluta tal). 

 
 
 

Fråga 3 ställdes för att se om de svarande hade kännedom om att hörsel är av vikt när 
det gäller livskvalitet. Av de svarande replikerade 54 st (90 %) att hörselnedsättning 
kan påverka den upplevda livskvaliteten (Ja), 3 st (5 %) svarade att hörselnedsättning 
inte kan påverka livskvaliteten (Nej) och 3 st (5 %) uppgav att de inte visste (Vet ej).  
 
 

Syftet med fråga 4 var att se om de svarande hade kännedom om att 
hörselnedsättning hos äldre ofta påverkar båda öronen. Av de svarande uppgav 26 st 
(43 %) Ett öra, 22 st (37 %) svarade Båda öronen och 12 st (20 %) svarade Vet ej. Se 
figur 3 (på nästkommande sida) för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur 3 Kännedom om huruvida den hörselnedsättning som vanligtvis drabbar vårdtagare 
är unilateral eller bilateral (i absoluta tal). 

 
 

Fråga 5 ställdes för att se om de svarande hade kännedom om att det kan vara svårt 
för äldre med hörselnedsättning att uppfatta tal. Av respondenterna svarade 40 st (66 
%) att hörselnedsättning hos äldre påverkar taluppfattningen (Ja), 10 st (17 %) 
svarade att nedsättningen inte påverkar taluppfattningen (Nej) och 10 st (17 %) 
svarade att de inte visste (Vet ej). 
 
 

Fråga 6 ställdes för att se om de svarande hade kännedom om att hörselnedsättning 
på äldre dagar är individuellt. Av de svarande uppgav 28 st (47 %) att alla människor 
drabbas av hörselnedsättning med tiden (Ja), 30 st (50 %) svarade att inte alla 
drabbas (Nej) och 2 st (3 %) svarade att de inte visste (Vet ej). 
 
 

Syftet med fråga 7 var att se om de svarande hade kännedom om det förlopp 
hörselnedsättning på äldre dagar ofta har. Alla 60 respondenterna (100 %) svarade att 
hörselnedsättningen kommer smygande. 
 
 

Syftet med fråga 8 var att se om de svarande hade erhållit någon form av information 
om hörsel och hörselnedsättningar hos äldre på arbetsplatsen de senaste två åren. Av 
respondenterna uppgav 10 st (17 %) att de fått det (Ja), 49 st (81 %) svarade att de 
inte fått det (Nej) och 1 st (2 %) uppgav sig ej minnas (Minns ej). Se figur 4 för antal 
svarande på respektive alternativ. 
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Figur 4 Svarsfördelning beträffande om de svarande någon gång under de senaste två 
åren erhållit information om hörsel och hörselnedsättning hos äldre på sin arbetsplats (i 
absoluta tal). 
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Kännedom om hörhjälpmedel 
 
Det egentliga syftet med fråga 9 var att se om de svarande hade kännedom om vad en 
teleslinga är genom att fråga om teleslinga fanns i vårdbostadens allmänna 
utrymmen. Av respondenterna svarade 31 st (52 %) att teleslinga fanns, 12 st (20 %) 
svarade att det inte fanns, 14 st (23 %) svarade Vet ej och 3 st (5 %) svarade Vet ej 
vad teleslinga är. Se figur 5 för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur5 Kännedom om teleslinga finns i de allmänna lokalerna på vårdboendet (i absoluta 
tal). 

 
 

Syftet med fråga 10 var att se om de svarande hade kännedom om hur teleslinga 
används. Av respondenterna uppgav 28 st (47 %) att de känner till hur man hjälper 
en vårdtagare med hörapparat att lyssna via teleslinga (Ja), 10 st (17 %) svarade att 
de inte känner till det (Nej), 19 st (31 %) svarade Känner osäkerhet och 3 st (5 %) 
svarade Vet ej vad teleslinga är. Se figur 6 för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur 6 Kännedom om hur man hjälper en vårdtagare med hörapparat att lyssna via 
teleslinga (i absoluta tal). 

 
 

Syftet med fråga 11 var att se om de svarande har kännedom om möjliga 
inställningar på hörapparaten samt vilket läge som ska vara inställt vid ”vanliga” 
lyssningssituationer. Av respondenterna svarade 41 st (68 %) M, 1 st (2 %) svarade 
T, 0 st (0 %) svarade MT och 18 st (30 %) svarade Vet ej. Se figur 7 (på 
nästkommande sida) för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur 7 Kännedom om vilket läge på hörapparaten som ska vara inställt vid vanliga 
lyssningssituationer (i absoluta tal). 

 
 

Syftet med fråga 12 var att se om de svarande hade kännedom om hur volymen 
justeras i hörapparater som har en manuell volymkontroll. Av de svarande uppgav 52 
st (87 %) att de känner till hur man gör (Ja), 2 st (3 %) svarade att de inte gör det 
(Nej) och 6 st (10 %) svarade Känner osäkerhet. 
 
 

Fråga 13 ställdes för att se om de svarande hade kännedom om att insatsen kan 
rengöras i vatten. Av respondenterna svarade 45 st (75 %) att den kan det (Ja), 6 st 
(10 %) svarade att den inte kan det (Nej) och 9 st (15 %) svarade Vet ej. 
 
 

Syftet med fråga 14 var att se om de svarande hade kännedom om hur man hjälper en 
vårdtagare att byta batteri i hörapparaten. Av de svarande uppgav 55 st (92 %) att de 
känner till hur man gör (Ja), 2 st (3 %) svarade att de inte känner till det (Nej) och 3 
st (5 %) svarade Känner osäkerhet. 
 
 

Fråga 15 ställdes för att få en uppfattning om huruvida de svarande ansåg att det 
ingår i deras arbetsuppgifter att hjälpa vårdtagare med deras hörhjälpmedel. Av 
respondenterna svarade 57 st (95 %) att de anser att det ingår i deras arbetsuppgifter 
(Ja), 0 st (0 %) svarade att de inte anser att det ingår (Nej) och 3 st (5 %) svarade Vet 
ej. 
 
 

Syftet med fråga 16 var att se om de svarande hade erhållit någon form av 
information om hörhjälpmedel på arbetsplatsen de senaste två åren. Av de svarande 
uppgav 10 st (17 %) att de fått det (Ja), 50 st (83 %) svarade att de inte fått det (Nej) 
och 0 st (0 %) svarade Minns ej. Se figur 8 för antal svarande på respektive 
alternativ. 
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Figur 8 Svarsfördelning beträffande om de svarande någon gång under de senaste två 
åren har fått ta del av information om hörhjälpmedel på sin arbetsplats (i absoluta tal). 
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Kännedom om kommunikation 
 
Syftet med fråga 17 var att ta reda på om de svarande hade kännedom om hur 
kommunikation med vårdtagare med hörselnedsättning bör ske. Av respondenterna 
svarade 50 st (83 %) att de känner till hur man gör (Ja), 1 st (2 %) svarade att de inte 
känner till hur man gör (Nej) och 9 st (15 %) svarade att de var osäkra (Känner 
osäkerhet). 
 
 

Syftet med fråga 18 var att se om de svarande var medvetna om betydelsen av att 
minimera bakgrundsljud vid samtal med hörselskadade vårdtagare. I figur 9 visas 
antal svarande på respektive svarsalternativ. De flesta svarande, 49 st (82 %), trodde 
att minimera bakgrundsljud är viktigast för att underlätta samtal, 8 st (13 %) svarade 
Tala högt direkt i örat och 3 st (5 %) svarade Vet ej. 
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Figur 9 Kännedom om betydelsen av att minimera bakgrundsljud vid samtal med 
vårdtagare som har hörselnedsättning (i absoluta tal). 

 
 

Fråga 19 ställdes för att se om de svarande var medvetna om att hörselnedsättning 
kan leda till isolering. Av respondenterna svarade 55 st (91 %) Ja, 1 st (2 %) svarade 
Nej och 4 st (7 %) svarade Vet ej. 
 
 

Syftet med fråga 20 var att se om de svarande hade undvikt att samtala med en 
vårdtagare på grund av dennes hörselnedsättning. Av de svarande uppgav 13 st (22 
%) att de har det (Ja), 46 st (76 %) svarade att de inte har det (Nej) och 1 st (2 %) 
svarade Minns ej. Se figur 10 för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur 10 Undvikt samtal med vårdtagare med hörselnedsättning (i absoluta tal). 
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Fråga 21 ställdes för att se om de svarande hade kännedom om att samtal med 
hörselskadade vårdtagare underlättas om denne ser ansiktet på den som pratar. Av 
respondenterna svarade 59 st (98 %) Ja, 0 st (0 %) svarade Nej och 1 st (2 %) svarade 
Vet ej.  
 
 

Fråga 22 användes för att se om de svarande hade kännedom om att tal i 
långsammare takt underlättar för den hörselskadade vårdtagaren. Av respondenterna 
svarade 53 st (89 %) Ja, 2 st (3 %) svarade Nej och 5 st (8 %) svarade Vet ej.  
 
 

Fråga 23 ställdes för att se om de svarande hade kännedom om vikten av att inte ha 
för stort avstånd mellan den hörselskadade vårdtagaren och talaren. Av 
respondenterna svarade 57 st (95 %) att avståndet påverkar hur bra ett samtal hörs 
(Ja), 2 st (3 %) svarade att det inte påverkar (Nej) och 1 st (2 %) svarade Vet ej. 
 
 

Fråga 24 användes för att få en uppfattning om huruvida de svarande ansåg att det 
ingår i deras arbetsuppgifter att hjälpa vårdtagare med hörselnedsättning att kunna 
kommunicera på bästa möjliga sätt. Av de svarande uppgav 56 st (93 %) att de anser 
detta (Ja), 1 st (2 %) ansåg att det inte ingår (Nej) och 3 st (5 %) svarade Vet ej. 
 
 

Syftet med fråga 25 var att se om de svarande hade erhållit någon form av 
information om kommunikation med vårdtagare med hörselnedsättning på 
arbetsplatsen de senaste två åren. Av de svarande uppgav 4 st (7 %) att de fått det 
(Ja), 54 st (90 %) svarade att de inte fått det (Nej) och 2 st (3 %) svarade Minns ej. 
Se figur 11 för antal svarande på respektive alternativ. 
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Figur 11 Svarsfördelning beträffande om de svarande någon gång under de senaste två 
åren har fått ta del av information om kommunikation på sin arbetsplats (i absoluta tal). 

 
 

Avslutande frågor 
 
Fråga 26 ställdes för att se om de svarande var intresserade av att ta del av ett 
skriftligt informationsmaterial rörande hörsel och hörselnedsättning hos äldre, om 
kommunikation med äldre hörselskadade personer och om hörhjälpmedel. Av de 
svarande uppgav 56 st (94 %) att de skulle ha nytta av ett sådant material (Ja), 2 st (3 
%) svarade Nej och 2 st (3 %) svarade Vet ej. 
 
Syftet med fråga 27 var att respondenterna skulle känna att de fick tillfälle att svara 
fritt på någon fråga och för att eventuellt ge återkoppling på studien/enkäten. Av de 
60 respondenterna valde 5 stycken att delge sina synpunkter på denna fråga. Dessa 
synpunkter redovisas nedan i citatform enligt svarsperson A-E. 
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Svarsperson A: ”Skulle vilja ha lite mer information om hörselnedsättning hos äldre 
och hantering av detta” 
Svarsperson B: ”Bra att någon bry sig, första gången någon varit här som jag vet” 
Svarsperson C: ”Bra enkät. Det är mkt dåligt att man kan så lite innom detta område. 
Jag ska ta reda på mer fakta så jag kan hjälpa de äldre på bästa möjliga sätt” 
Svarsperson D: ”Nej Tack” 
Svarsperson E: ”Nej”  
 
 

Diskussion 
 
Nedan följer dels en metoddiskussion, dels en resultatdiskussion. 
 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken kännedom undersköterskor 
på äldreboenden inom Örebro kommun har om hörsel och hörselnedsättning hos 
äldre samt deras kännedom om hörhjälpmedel och kommunikation med äldre 
personer som har hörselnedsättning. Enkätmetoden valdes då en kvantitativ metod 
med strukturerade svarsalternativ eftersträvades. Dessutom eftersträvades en relativt 
stor mängd svarande vilket gjorde denna form av undersökning lämplig. Ytterligare 
en fördel med enkätformen var att alla respondenter erhöll identiska frågor. Enkäten i 
föreliggande studie hade inte några följdfrågor. Detta i enlighet med Trost (2001), då 
ostrukturerade svar troligtvis hade givit ett mer tidskrävande handhavande jämfört 
med strukturerade, ostrukturerade frågor kan dessutom väcka osäkerhet hos 
respondenten. Med facit i handen kan det dock tyckas att det hade varit intressant 
med följdfrågor av öppen karaktär på vissa av frågorna. Då hade säkerligen klarhet 
bringats i huruvida respondenternas upplevda kännedom var korrekt eller inte.  
 
För att undvika bortfall i så stor utsträckning som möjligt besöktes respektive 
vårdbostad, således delades enkäterna ut och samlades in på plats. Det finns 
säkerligen en viss risk att detta tillvägagångssätt kan ha bidragit till en känsla av 
stress hos respondenterna eftersom forskarna var kvar på vårdbostaden under 
enkätifyllandet.  
 
Enligt Wedin och Sandell (1995) kan deltagarnas prestationsförmåga variera 
slumpmässigt genom att alla inte fått samma detaljerade anvisningar inför studien, 
även forskarna kan bidra till slumpmässiga fel genom att vara slarviga. Sådana typer 
av slumpmässiga fel försökte i föreliggande studie undvikas genom att noggrant 
informera respondenterna om studien innan enkätifyllandet samt genom att 
konstruera ett missivbrev med samstämmig information till alla (jfr s. 6). 
 
För att uppnå validitet måste det som avses mätas (Wedin & Sandell, 1995). Detta 
eftersträvades genom användandet av ett frågeformulär med frågor som ramade in 
det som avsågs mätas. Ingen hänsyn togs dock till så kallad social önskvärdhet, det 
vill säga svar som respondenterna skulle kunna tro var önskvärda från studiens 
ansvarigas sida. Möjligen upplevde en del av de svarande även att studien utfördes 
som en kontroll av deras kompetens. 
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Ett urval, vilket denna studie grundar sig på skulle kunna bidra till 
generaliseringsproblem av resultatet, detta till stor del på grund av dess ringa 
omfattning. Användningen av tillgänglighetsurval borde även minska 
representativiteten för den totala populationen. Men å andra sidan begränsades 
studien, genom sitt syfte till enbart Örebro kommun. 
 
Föreliggande studie riktades till undersköterskor inom äldreomsorgen i Örebro 
kommun. Att det blev just undersköterskor har sin grund i att en inriktning mot en 
enda yrkesgrupp inom äldreomsorgen önskades. Dessutom har individerna i denna 
grupp en likvärdig utbildning på gymnasial nivå bakom sig. Egna erfarenheter säger 
därtill att det i regel är undersköterskorna inom äldreomsorgen som hjälper de 
boende med vardagliga bestyr. Avgränsningen till Örebro kommun har sin grund i att 
Örebro är en stad dit många personer med hörselnedsättning torde söka sig. Detta 
bland annat med tanke på att det finns både Riksgymnasiet för döva och 
Riksgymnasiet för hörselskadade i staden. Dessutom finns det förskoleverksamhet 
för döva och hörselskadade barn. Detta skulle kunna bidra till att den grupp av 
individer som har någon form av hörselnedsättning utgör en relativt stor del av 
populationen vilket i sin tur kunde förväntas öka medvetenheten och kännedomen 
om hörselrelaterade områden hos många personer i samhället. 
 
Om studien hade utförts utifrån en kvalitativ ansats hade möjligtvis fler nyanser i 
svaren kunnat fångas in, dessutom hade det eventuellt varit möjligt att i större 
omfattning undvika social önskvärdhet. Men däremot hade ett deltagarantal på 60 
respondenter som uppnåddes genom en kvantitativ ansats troligtvis inte kunnat 
uppfyllas. 
 
 
 

Resultatdiskussion 
 
Studien visar att undersköterskorna inom äldreomsorgen i Örebro kommun har vissa 
brister i sin kännedom inom de tre huvudområden som belyses. Resultatet utföll dock 
något bättre än förväntat med utgångspunkt i personliga erfarenheter och 
litteraturinläsning. Detta kan ha sin grund i att Örebro är en utpräglad hörselstad (jfr 
ovan). Nedan diskuteras vart och ett av undersökningens tre huvudområden. 
 
När det gäller hörsel och hörselnedsättning hos äldre var det en fråga av åtta som 
samtliga respondenter besvarade korrekt. Hörselnedsättning hos äldre kommer ofta 
smygande (Anniko et al., 2001; Heron & Wharrad, 2000) vilket samtliga 
respondenter hade kännedom om. Anledningen till den goda kännedomen skulle 
kunna vara att de flesta troligtvis är medvetna om att åldrande sker successivt 
(Jansson & Almberg, 2002) och att många kopplar samman sinnesdegenerering med 
åldrandet, detta kanske utifrån egen erfarenhet i någon form. Vid åldersrelaterad 
hörselnedsättning erhålls vanligtvis sämre hörsel för diskantljud än för basljud 
(Anniko et al., 2001; Karlsson-Espmark, 2002), vilket 57 % av de svarande hade 
kännedom om. Detta kan tyckas vara en hög siffra men den innebär också att 43 % 
faktiskt saknade kännedom om detta. Kännedom rörande vilka frekvenser som ofta 
förloras vid åldersrelaterad hörselnedsättning torde underlätta i 
kommunikationssituationer mellan undersköterskor och vårdtagare; hörseln utgör 
den inåtgående delen av talad kommunikation (Rosenhall, 2001) och utifrån 
kännedomen kan talaren anpassa sitt tal till vårdtagarens hörsel. Talets 
informationsrika konsonantljud har i stor utsträckning sina maxima i diskanten vilket 
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gör att dessa lätt förloras vid åldersrelaterad hörselnedsättning (SAME, 1990). Detta 
kan påverka taluppfattningen vilket 66 % av respondenterna hade kännedom om. 
Dock svarade 17 % fel och 17 % uppgav att de inte visste vilket pekar på en saknad 
kännedom hos 34 % av respondenterna. 
 
Den åldersrelaterade hörselnedsättningen är bilateral (Anniko et al., 2001; Karlsson-
Espmark, 2002), vilket enbart 37 % hade kännedom om. Detta kan möjligen utgöra 
ett problem bland annat med tanke på att talaren kanske tror att det bara är ett öra 
som har nedsatt hörsel och därför riktar sitt tal mer mot det andra örat vilket då inte 
ger något resultat. 
 
Trots att hörselnedsättning är ett av de vanligaste bestående tillstånden hos äldre 
(Weinstein, 2000) finns det individuella skillnader, bara för att personen nått en viss 
ålder är det inte säkert att han/hon drabbas av presbyacusis (Alpiner & McCarthy, 
2000). Detta hade 50 % av respondenterna kännedom om vilket ger att 50 % saknade 
kännedom om företeelsen. Detta är, enligt studiens ansvariga, en alltför liten andel 
för att vara tillfredsställande då en tro på att alla äldre drabbas av hörselnedsättning 
eventuellt kan färga av sig på bemötandet av vårdtagare.  
 
Ungefär 400 000 personer i Sverige över 65 år har hörselnedsättning 
(Hörselskadades riksförbund [HRF], 2006a & b). Detta hade 18 % kännedom om, det 
var dock fler som trodde att antalet är 800 000 (22 %). Denna frågas resultat kan 
mycket väl färgas av att de svarande kanske förmodade att det var ett mycket högt tal 
som efterfrågades emedan frågan kom upp. Den totala saknade kännedomen uppgår 
ändå till 82 % vilket kan tyckas vara högt. Men frågan är hur stor inverkan denna 
frågas resultat har på respondenternas totala kännedom om hörsel och 
hörselnedsättningar hos äldre. Antagligen gör det varken till eller från då frågan mer 
eller mindre är en gissningsfråga. Syftet med frågan var ju att se om respondenterna 
hade kännedom om i vilken omfattning hörselnedsättning förekommer hos äldre över 
65 år. Minst 40 % av respondenterna hade åtminstone kännedom om att 
omfattningen är stor (400 000 eller 800 000). 
 
Nittio procent av respondenterna hade kännedom om att hörseln kan påverka 
människans känsla av livskvalitet (Worrall & Hickson, 2003; Karlsson-Espmark & 
Hansson-Scherman, 2003). Möjligtvis kan det vara så att det rätta svaret på denna 
fråga var alltför uppenbart genom frågekonstellationen, vilket kan ha fått majoriteten 
av respondenterna att avge korrekt svar. Men samtidigt är det 5 % som angivit att de 
inte vet svaret och 5 % som svarat felaktigt vilket påvisar bristande kännedom om en 
mycket viktig företeelse. Känslan av livskvalitet torde för många av de vårdtagare 
som befinner sig inom äldreomsorgen redan vara inskränkt (eventuellt på grund av 
minskad rörelsefrihet, förlorad livspartner etc.) vilket gör att den livskvalitet som 
hörselsinnet kan bidraga till borde vara av stor betydelse. Har personalen inte 
kännedom om att nedsatt hörsel kan påverka livskvaliteten kanske inte tillräckligt 
stora ansträngningar görs för att underlätta hörandet hos vårdtagare med 
hörselnedsättning. 
 
Vad gäller hörhjälpmedel hade respondenterna en relativt god kännedom, men mer 
kunskap skulle ändock behövas då ingen av de åtta frågor om hörhjälpmedel 
besvarades korrekt av samtliga svarande. 
 
För att underlätta mottagandet av mediala ljudsignaler kan teleslinga användas 
(Alpiner & McCarthy, 2000). Dessa system bör finnas i allmänna lokaler, detta gäller 
även allmänna utrymmen på vårdbostäder. Det torde vara viktigt för vårdtagare med 
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hörselnedsättning att personalen har kännedom om vad en teleslinga är och huruvida 
det finns teleslinga i de allmänna utrymmena eller ej. Det var 52 % av 
respondenterna som hade kännedom om att det fanns teleslinga i de allmänna 
utrymmena på boendet, dessvärre var det 20 % som svarade att det inte fanns. 
Tjugotre procent uppgav att de inte visste huruvida det fanns teleslinga. Dessa 
resultat tyder på att det inte finns teleslingor på alla vårdbostäder och att en relativt 
stor del av respondenterna inte har någon uppfattning om huruvida det finns 
teleslinga eller ej. Här bör tilläggas att studiens ansvariga inte kontrollerade om 
teleslinga fanns eller inte. Endast 5 % uppgav att de inte visste vad teleslinga är, 
vilket ter sig positivt då det betyder att 95 % av undersköterskorna vet vad en 
teleslinga är. Av de 95 % som visste vad teleslinga är var det 17 % som saknade 
kännedom hur teleslinga används, 31 % uppgav att de var osäkra. Detta tyder på att 
upp mot 48 % kan sakna kännedom om hur teleslinga används. Detta anses vara 
högst olyckligt då det innebär att stora delar av personalen inte klarar av att hjälpa 
vårdtagarna att exempelvis lyssna på radio/TV. Det bekymmersamma i situationen 
tydliggörs genom att belysa att vårdtagare ofta inte får tillfredsställande 
kommunikationsförutsättningar och inte heller ges tillgång till tillfredsställande 
social aktivitet (Bengtsson, 2004; Heap, 1990/1995) vilket eventuellt ökar behovet 
att av kunna se på TV (med ljud) eller lyssna på radio. 
 
Det finns ett stort antal hörhjälpmedel ute på vårdbostäder vilket gör att vårdpersonal 
bör ha förståelse för hur hörhjälpmedel fungerar och sköts. Tidigare forskning har 
dock pekat på att personalen inte har den kunskap som behövs om hjälpmedel för att 
säkerställa att vårdtagaren får bästa möjliga hörselförutsättningar (Heron & Wharrad, 
2000; Jupiter & Spivey, 1997; Norman et al., 1998; Wallbom, 1997; Weinstein, 
2000). Föreliggande studie stöder till viss del dessa tendenser, bland annat med 
hänsyn till ovanstående kommentarer om teleslinga. Det var däremot ett relativt stort 
antal undersköterskor som hade kännedom om vilket läge på hörapparaten som ska 
vara inställt vid ”vanliga” lyssningssituationer. Det var 68 % av respondenterna som 
svarade M-läge, vilket tyder på en relativt stor kännedom om reglagen på 
hörapparater. Det var bara 2 % som svarade T och 0 % svarade MT, däremot var det 
30 % som uppgav att de inte visste. Undersköterskornas kännedom om hur man 
hjälper en vårdtagare att justera volymen på en hörapparat visade sig vara stor; av de 
svarande uppgav 87 % att de hade kännedom om detta och endast 3 % svarade att de 
inte hade någon kännedom om detta, 10 % svarade att de kände en viss osäkerhet. 
Kännedomen om hur batterier byts i hörapparater visade sig även den vara hög, 92 % 
uppgav sig ha kännedom om detta. Här kan det vara på sin plats att kommentera att 
frågekonstruktionen på dessa två sistnämnda frågor omöjliggör att kontrollera om 
den påstådda kännedomen är korrekt. När det gäller kännedomen om huruvida 
hörapparaters insatser kan rengöras i vatten var det 25 % som saknade kännedom om 
detta. Detta anses oroväckande då det kan tyda på att mången brukare som vårdas 
inom äldreomsorgen kan gå omkring med vax och/eller smuts i insatsen som stör 
ljudbilden (Wallbom, 1997). 
 
Ovanstående resonemang tydliggör att denna studie visar tendenser på att 
respondenterna inte har den kunskap som behövs om hörhjälpmedel för att 
säkerställa att vårdtagaren får bästa möjliga hörselförutsättningar. Det kan ställas i 
relation till att 95 % av respondenterna ansåg att det ingår i deras arbetsuppgifter att 
hjälpa vårdtagare med deras hörhjälpmedel. Detta tyder på att personalen gärna 
hjälper vårdtagare med hörhjälpmedlen men att risken är stor att det blir fel. Det kan 
även tyda på att det finns stor anledning att utbilda personalen inom området 
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hörhjälpmedel. Här bör dock tilläggas att studiens ansvariga inte tagit del av någon 
arbetsbeskrivning för undersköterskor inom äldreomsorgen. Kunskap saknas därmed 
om vilka ansvarsområden som ingår i deras arbetsuppgifter. 
 
Beträffande området kommunikation erhöll ingen av dessa frågor rätt svar från 
samtliga respondenter, många av frågorna förvärvde dock en hög svarsfrekvens som 
var korrekt. Med tanke på den sociala önskvärdheten (jfr s. 14) har vissa av frågorna 
i enkäten som rör kommunikation i efterhand visat sig vara konstruerade på ett 
sådant sätt att detta går att kontrollera. Fråga 17 är nämligen konstruerad så att om 
respondenterna svarat Ja på denna fråga så borde de också ha svarat rätt på frågorna 
18, 20, 21, 22 och 23 som alla berör kännedom om kommunikation med vårdtagare 
som har hörselnedsättning. Det var 84 % som uppgav att de hade kännedom om hur 
man bör kommunicera med vårdtagare med hörselnedsättning. Men det var bara 66 
% av dessa som svarade rätt på de följande frågorna om kommunikation. Det var 
alltså 34 % av de 84 procenten som uppgav att de hade kännedom om 
kommunikation med vårdtagare med hörselnedsättning som i själva verket inte hade 
det. Detta resultat visar på att ett relativt stort antal av respondenterna överskattar 
sina kunskaper när det gäller kommunikation med vårdtagare som har 
hörselnedsättning. Resultat av dessa frågor som kan tyckas vara viktiga att ytterligare 
diskutera är att hela 13 % uppgav att tala högt direkt i örat är av största vikt för att 
underlätta samtal med vårdtagare som har hörselnedsättning. Detta anses av studiens 
ansvariga vara olyckligt då presbyacusis ofta ger upphov till recruitment (SAME, 
1990); högt tal direkt i örat torde med andra ord kunna leda till obehag för 
vårdtagaren. Ytterligare ett resultat av vikt att diskutera är att 22 % av 
respondenterna uppgav att de undvikt att samtala med en vårdtagare på grund av 
dennes hörselnedsättning. Detta kan säkerligen bidraga till att den isolering som 
äldre ofta känner (Heap, 1990/1995) vidhålls och även förstärks vilket eventuellt i sig 
kan medverka till att upplevelsen av livskvalitet minskar ytterligare hos denna grupp. 
Vad gäller respondenterna kan detta svar säkerligen spegla osäkerhet, känner man 
osäkerhet inför att samtala med någon som har hörselnedsättning ligger det kanske 
nära till hands att undvika talkommunikationen helt.  
 
Äldre människor blir lätt mer isolerade vilket delvis har sin grund i 
sinnesdegenerering som exempelvis hörselnedsättning (Heap, 1990/1995). Av 
respondenterna var det 91 % som hade kännedom om att hörselnedsättning kan leda 
till isolering vilket är en hög svarsfrekvens. Om respondenterna är medvetna om 
fenomenet torde de lättare kunna hjälpa en vårdtagare med hörselnedsättning att 
försöka undvika känslan av isolering. Den höga angivna kännedomen bådar gott men 
samtidigt är det viktigt att påpeka att frågekonstruktionen i det här fallet kan ha 
inbjudit respondenterna till att svara på detta sätt.  
 
Ovanstående resonemang om respondenternas kännedom om kommunikation klargör 
att det finns tendenser som påvisar att de har en förhållandevis god kännedom om 
kommunikation med vårdtagare som har hörselnedsättning. Men brister finns dock 
vilket kan ställas i relation till att 93 % ansåg att det ingår i deras arbetsuppgifter att 
hjälpa vårdtagare med hörselnedsättning att kunna kommunicera på bästa möjliga 
sätt. Detta tyder på att personalen vill underlätta för vårdtagare att kommunicera på 
bästa möjliga sätt men att det ändå finns en viss risk för felaktigheter. Det kan även 
här tyda på att det finns anledning att utbilda personalen inom området. 
 

Undersökningar visar att antalet vårdtagare inom äldreomsorgen som har någon form 
av hörselnedsättning är stort. Detta ökar vikten av att omvårdnadspersonalen har 
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goda kunskaper om hörselnedsättningar, dess konsekvenser och hur man kan 
underlätta för den hörselskadade (Jupiter & Spivey, 1997; Norman et al., 1998). De 
frågor i enkäten som belyste huruvida respondenterna någon gång under de senaste 
två åren fått någon information om förevarande studies tre huvudområden uppdagade 
att antalet som uppgav att de fått information inte översteg 10 % inom något av 
områdena. Dessa resultat anses vara bekymmersamma; även om respondenterna fått 
utbildning inom hörselrelaterade områden på undersköterskeutbildningen är det 
viktigt att hålla sig aktualiserad. Detta då kunskap kan vara flyktig och då forskning 
hela tiden bidrar till nya rön och mer avancerade hörhjälpmedel. Denna diskussion 
kan ställas i relation till att 93 % av respondenterna uppgav att de skulle ha nytta av 
ett skriftligt material om denna studies tre huvudområden. Detta tolkas som att 
respondenterna inser att de har bristande kännedom inom områdena och att de 
faktiskt vill skaffa sig utökade kunskaper. Dessutom antyder även vissa av de 
kommentarer som erhölls som svar på enkätens sista fråga (jfr svarspersonerna A och 
C på s. 14) detta. Det var två personer som uppgav att de inte skulle ha nytta av ett 
material, det kan vara värt att notera att dessa personer hade fel på 38 % av de 
enkätfrågor som berörde kännedom. 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är ett mål en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen (Raadu, 2006). Med föreliggande studies resultat som 
bakgrund kan det tyckas som att detta mål är svåruppfyllt. Kan man säga att en 
vårdtagare med hörselnedsättning får vård på samma villkor som andra då personalen 
undviker att samtala med individen på grund av dennes hörselnedsättning? Eller om 
personalen inte vet hur man underlättar för vårdtagare med hörapparat att höra i olika 
lyssningssituationer? Socialtjänstlagens förordande om att socialnämnden ska verka 
för en aktiv och meningsfull tillvaro med andra (Raadu, 2006) torde även det vara 
delvis besvärligt att uppfylla. Detta med tanke på att viss bristande kännedom om 
hörhjälpmedel och kommunikation föreligger. Det borde utifrån detta även vara 
besvärligt att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra vilket lagen 
förespråkar. Föreliggande studies resultat beträffande undersköterskornas upplevda 
nytta av ett skriftligt material och socialtjänstens klarläggande om att kommuners 
planerade insatser för äldre ska ske i samverkan med landstinget och andra 
samhällsorgan och organisationer öppnar vägen för samarbete. Samarbetet skulle 
kunna ske mellan vårdbostäder, hörcentraler samt universitet/högskolor, och skulle 
troligtvis vara högst värdefullt i utarbetandet av ett skriftligt material om hörsel och 
hörselrelaterade angelägenheter riktat till undersköterskor inom den kommunala 
äldreomsorgen. 
 

Slutsats 
 
Avslutningsvis kan sägas att resultatet av föreliggande studie tycks tyda på att 
undersköterskor inom äldreomsorgen i Örebro kommun har en del brister i 
kännedomen om hörsel och hörselnedsättning hos äldre, om hörhjälpmedel och om 
kommunikation med äldre personer som har hörselnedsättning. Men en annan sida av 
samma mynt är ju att de trots allt innehar viss kännedom. Det område där 
kännedomen är störst förefaller vara kommunikation, det område där kännedomen är 
minst är hörsel och hörselnedsättning. Trots att viss kännedom finns bland 
undersköterskorna uppger en betydande majoritet att de skulle ha nytta av ett 
skriftligt material som belyser de tre områdena. Föreliggande studie torde kunna 
ligga som underlag för ett sådant material. 
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Det anses dock viktigt att betona att resultaten som framkommit i denna studie bör 
tolkas med viss reservation då enkäten konstruerats utan tanke på 
kontrollfrågor/följdfrågor. 
 
Det är av stor vikt att påpeka att den brist på kännedom som ändå kommit fram 
genom studien inte nödvändigtvis har sin grund hos undersköterskorna utan 
eventuellt ligger denna högre upp i systemet. Detta styrks av det faktum att antalet 
respondenter som uppgav att de fått information på arbetsplatsen de senaste två åren 
inom något av områdena ingalunda översteg 10 %. 
 

Förslag till vidare forskning 
 
Vid besöken på de olika vårdbostäderna iakttogs en rad förtretligheter vad gäller 
hörhjälpmedel och kommunikation med vårdtagare som har hörselnedsättning; 
exempelvis så satt batterier felvända i hörapparater, insatser var igengrodda med 
smuts och hörapparater var felinställda. Vad gäller kommunikation iakttogs vid ett 
par tillfällen att undersköterskorna nästintill skrek åt vårdtagare med 
hörselnedsättning. Med dessa iakttagelser och föreliggande studies resultat i åtanke 
torde det vara värdefullt att studera området i fråga ytterligare, och vid detta tillfälle 
minimera risken för social önskvärdhet. Kanske skulle observationsstudier, som 
ligger utanför denna studies ramar, i samband med intervjuer kunna vara tänkbart. 
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Enkätundersökning rörande kännedom om hörsel och hörselrelaterade 
angelägenheter bland undersköterskor inom äldreomsorgen i Örebro 

kommun 
 

Vi som ska genomföra denna undersökning heter Karin Eriksson och Annica 

Hagerman och går sista terminen på Audionomprogrammet vid Örebro universitet. 

Denna undersökning är en del av vår C–uppsats inom ämnet Hörselvetenskap. Vår 

handledare under denna period heter Inger Lindström. 

Avsikten med undersökningen är att genom en enkät undersöka den kännedom 

undersköterskor inom Örebro kommun har om hörsel och hörselnedsättning hos 

äldre, boende inom särskilda boendeformer. Avsikten är även att undersöka 

kännedomen rörande hörhjälpmedel och kommunikation. Med vårdtagare menas 

personer över 65 år som bor i vårdbostäder. 

Undersökningen riktar sig till sex olika vårdbostäder i Örebro kommun och vår 

förhoppning är att få svar från sammanlagt 60 undersköterskor. Urvalet till 

undersökningen har skett systematiskt utifrån förteckningen över vårdbostäder på 

Örebro kommuns hemsida och svarande väljs med hjälp av tillgänglighetsurval. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och dessutom kan Du välja att avbryta 

deltagandet när som helst om Du så önskar. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, d.v.s. Du kommer inte att kunna identifieras. Svaren kommer endast 

användas för denna undersökning. Enkäten består av 27 frågor totalt; 26 frågor som 

besvaras genom ett kryss (x) i det svarsalternativ (endast ett alternativ) som bäst 

överensstämmer med Din uppfattning. Den sista frågan besvaras genom en 

kommentar. Det tar cirka 10 minuter att besvara enkäten. Har du några frågor 

angående enkäten går det bra att fråga oss direkt eftersom vi är på plats när enkäten 

fylls i.  

Önskar Du ett exemplar av vår färdiga uppsats är Du välkommen att kontakta Karin 

eller Annica på nedanstående telefonnummer eller via e-post. 

Örebro, april 2006 
 

Karin Eriksson  Annica Hagerman           Inger Lindström 

Audionomstuderande Audionomstuderande           Universitetsadjunkt/handledare 

Telefon XXXX  Telefon XXXX            Telefon XXXX 

corinne1982@passagen.se  annicagirl@hotmail.com           inger.lindstrom@hi.oru.se  

Bilaga 
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Enkät 
 
1) Hur många av Sveriges drygt 1,5 miljoner personer över 65 år har någon form av 
hörselnedsättning? 
 
 Ca 100 000  Ca 400 000  Ca 800 000 Vet ej 
 
 
2) Vilka ljud har vårdtagare med hörselnedsättning ofta svårt att höra? 
 
 

Alla De mörkaste (basljud) De ljusaste (diskantljud) 
 
 Inga  Vet ej 
 
3) Kan nedsatt hörsel påverka vårdtagares upplevda livskvalitet? 
 

Ja   Nej  Vet ej 
 
 
4) Påverkar den hörselnedsättning som vanligtvis drabbar vårdtagare det ena eller båda öronen? 
 
 

Ett öra  Båda öronen Vet ej 
 
5) Påverkar den hörselnedsättning som vanligtvis drabbar vårdtagare taluppfattningen? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
 
6) Drabbas alla äldre människor av hörselnedsättning med tiden? 
 

Ja Nej Vet ej 
 
 
7) Kommer den hörselnedsättning som vanligtvis drabbar vårdtagare plötsligt eller smygande? 
 

Plötsligt Smygande Vet ej 
 
 
8) Har Du någon gång under de senaste två åren på Din arbetsplats fått ta del av någon information 
om hörsel och hörselnedsättningar hos äldre? 
 

Ja Nej Minns ej 
 
 
9) Finns det teleslinga i de allmänna utrymmena på vårdboendet där Du arbetar? 
 

Ja Nej Vet ej Vet ej vad teleslinga är 
 
 
10) Känner Du till hur man hjälper en vårdtagare med hörapparat att lyssna via teleslinga? 
 
 Ja Nej Känner osäkerhet Vet ej vad teleslinga är 
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11) Vilket av följande lägen på hörapparaten ska vara inställt vid vanliga lyssningssituationer (vid till 
exempel samtal)? 
 

M T MT 0 Vet ej 
 
 
12) Känner Du till hur man hjälper en vårdtagare att justera volymen på en hörapparat med manuell 
volymkontroll? 
 
 

Ja Nej Känner osäkerhet 
 
 
13) Till hörapparater som sitter bakom örat finns en så kallad insats som är tillverkad i ett 
plastliknande material och som sitter i örat. Kan denna insats rengöras i vatten? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
 
14) Känner Du till hur man hjälper en vårdtagare att byta batterier i hörapparaten? 
 
 Ja Nej  Känner osäkerhet 
 
 
15) Anser Du att det ingår i Dina arbetsuppgifter att hjälpa vårdtagare som har hörselnedsättning med 
deras hörhjälpmedel? 
 
 Ja Nej Vet ej 
 
 
16) Har Du någon gång under de senaste två åren på Din arbetsplats fått ta del av någon information 
om hörapparater och hörhjälpmedel? 
 
 

Ja Nej Minns ej 
 
17) Känner Du till hur man bör kommunicera med en vårdtagare som har hörselnedsättning? 
 
 

Ja Nej Känner osäkerhet 
 
18) Är det i första hand viktigt att minimera bakgrundsljud eller att tala högt direkt i örat på en 
vårdtagare med hörselnedsättning för att underlätta samtal? 
 

Minimera bakgrundsljud Tala högt direkt i örat  Vet ej 
 
 
19) Kan vårdtagare med hörselnedsättning känna sig mer isolerade än vårdtagare utan 
hörselnedsättning? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
 
20) Har det någon gång hänt att Du undvikt att samtala med en vårdtagare på grund av dennes 
hörselnedsättning? 
 

Ja Nej Minns ej 
 
 



 
Hälsovetenskapliga institutionen 

 4  

 
 
21) Underlättar det för vårdtagare med hörselnedsättning om han/hon kan se Ditt ansikte vid samtal? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
 
22) Underlättar tal i långsammare takt för vårdtagare med hörselnedsättning att följa med i samtal? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
 
23) Påverkar avståndet mellan Dig och vårdtagaren hur väl han/hon hör Dig vid samtal? 
 

Ja Nej Vet ej 
 
 
24) Anser Du att det ingår i Dina arbetsuppgifter att hjälpa vårdtagare som har hörselnedsättning att 
kommunicera på bästa möjliga sätt? 
 
 
 Ja Nej Vet ej 
 
 
25) Har Du under de senaste två åren på Din arbetsplats fått ta del av någon information om hur 
kommunikation med vårdtagare med hörselnedsättning bör ske? 
 

Ja Nej Minns ej 
 
 
26) Skulle Du ha nytta av ett skriftligt material om hörsel och hörselnedsättning hos äldre, om 
kommunikation med äldre hörselskadade personer och om hörhjälpmedel? 
 
 

Ja Nej Vet ej 
 
 
27) Har Du några synpunkter på undersökningen eller denna enkät får Du gärna delge oss dessa nedan 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Tack för Din medverkan! 

 


