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Sammanfattning: 
 
I denna studie har jämförelse gjorts mellan Interacoustics Eclipse och GSI Audera i 
samband med Auditory Steady-State Respons (ASSR) mätningar.  
Syftet med studien var att undersöka ASSR som metod, att utvärdera dess 
tillförlitlighet i jämförelse med tonaudiometri för personer med normal hörsel och 
personer med hörselnedsättning. Avsikten var dessutom att undersöka om elektrod-
placering på örsnibb eller på mastoid påverkade mätresultatet, försökspersonens 
upplevelse av instrumentens ljudstimuli, om de estimerade ASSR-värdena 
påverkades av att mättillfället påbörjades eller avslutades med Interacoustics Eclipse 
samt undersöka tiden för mätningarna.  
En experimentell studie genomfördes. Mätningarna som utfördes var tonaudiometri 
och ASSR, den senare uppmättes med Interacoustics Eclipse och GSI Audera på 
(n=20) vuxna med normal hörsel och (n=4) vuxna med hörselnedsättning.  
För personer med normal hörsel påvisades en god överensstämmelse mellan 
estimerade ASSR-värden och tonaudiometri för Interacoustics Eclipse, något sämre 
överensstämmelse för GSI Audera. Genomsnittlig mättid för båda instrumenten var 
ca 40 min. Resultaten visade att elektrodplaceringen inte har någon påverkan på 
ASSR-värden för Interacoustics Eclipse. Hälften av försökspersonerna upplevde att 
Interacoustics Eclipse hade ett behagligare ljudstimuli att slappna av till och den 
andra hälften upplevde GSI Audera som behagligast. De estimerade ASSR-värdena 
påverkades minimalt beroende på om mättillfället påbörjades eller avslutades med 
Interacoustics Eclipse.  
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Definitioner 
 
 
ABR: Auditory Brainstem Response (Hjärnstamsaudiometri). 
AM: Amplitudmodulering 
ASSR: Auditory Steady State Response 
EEG: Elektroencefalografi 
Estimerade: Uppskattade 
FM: Frekvensmodulering 
MM: Mixad modulering 
Mf: Modulationsfrekvens 
FFT: Fast Fourier Transformation 
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Inledning 
 
 
Audiometri bygger till största delen på psykoakustiska mätmetoder, där lyssnaren 
aktivt ska reagera på ljudsignaler (SAME, 2004). Det förekommer tillfällen då det 
inte är möjligt att utföra psykoakustiska test exempelvis på spädbarn, vid funktionell 
hörselnedsättning eller på personer med någon form av förståndshandikapp. Då kan 
ERA (Electric Response Audiometry) användas, som består av en grupp 
elektrofysiologiska mätmetoder inom audiologin. Gemensamt för metoderna är att 
elektriska svar registreras från centrala eller perifera hörselsystemet. Dessa har 
framkallats genom ljudstimulering (Anniko, 2006). Den vanligaste typen av 
elektrofysiologiska tester är ABR (Audiometry Brainsteam Response). Ett annat 
elektrofysiologiskt test som börjat användas allt mer kliniskt är ASSR (Auditory 
Steady State Response). Med ASSR, till skillnad från BRA finns möjlighet att 
uppskatta hörtrösklar för fyra audiologiska frekvenser 0.5, 1, 2 och 4 kHz (Roeser, 
Valente & Dunn, 2007). En anledning till att vi vill undersöka detta närmare är att 
ASSR blir allt vanligare i det kliniska arbetet och därför är det viktigt att öka 
kunskapen om ASSR inom vår yrkeskår (audionomer). 
 
 

Bakgrund 
 
 

Anatomi och fysiologi 
 
I denna uppsats kommer inte ytter- och mellanörats anatomi att beskrivas utan 
koncentrationen ligger på att övergripligt beskriva innerörat och centrala 
hörselbanor. 
 
I cochlean finns tre kanaler Scala vestibuli, Scala tympani och Scala media som 
innehåller olika vätskor. Scala vestibuli och Scala tympani innehåller perilymfa, en 
extracellulärväska som är rik på natrium (Na) och fattig på kalium (K) medan 
endolymfan som finns i Scala media är en intracellulärvätska som är rik på kalium 
och fattig på natrium. Dessa tre vätskerum har en nära förbindelse med ganglion 
spirale. Hörselnerven utgår från ganglion spirale och går upp till hörselcortex via 
cochleariskärnorna i hjärnstammen (Seikel, King & Drumright, 2005). I cochlearis-
kärnorna sker en omkoppling där de flesta nervlimpulser överkorsas till den motsatta 
sidans nucleus olivarius superior. Därefter går impulserna via colliculus inferior och 
mediala knäkroppen till hörselcortex i tinningloben (SAME, 2004). Det finns två 
hörselbanor som går upp till hörselcortex. Den mediala olivocochleära, som vid 
cochleariskärnorna överkorsar till motsatta sidan och den laterala olivocochleära som 
inte korsar över till motsatta sidan (Seikel, King & Drumright, 2005).  
 
När ljudstimuli träffar innerörat rör sig Cortiska organet upp och ned och påverkar 
hårcellernas stereocilier och det sker en depolarisering av cellen. Detta innebär att 
jonkanaler öppnas och jonutbyte sker, som gör att den elektriska spänning som finns 
i cellen ändras. När tillräckligt många joner förflyttats skickas en elektrisk impuls 
genom nervcellens axon, en aktionspotential (Moore, 2002). Dessa elektriska spän-
ningar kan registreras genom olika typer av mätningar, vilka exemplifieras nedan.  
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Elektroencefalogram 
 
Elektroencefalogram (EEG) används för att mäta förändringar av den elektriska 
aktivitet som pågår i hjärnan. Elektrisk aktivitet skapas i hjärnan när nervceller 
kommunicerar med varandra och visas med hjälp av EEG signalen som är ett 
medelvärde för den inkommande aktiviteten. För att urskilja EEG signalen från en 
given respons används Fast Fourier Transformation (FFT) (Picton, John, Dimitrijevic 
& Purcell, 2003). Störningar i EEG-signalen är kraftigare hos vuxna i vaket tillstånd 
jämfört med vuxna i sovande tillstånd. De höga bakgrundsstörningarna under vaket 
tillstånd kan innebära att det tar längre tid att uppnå ett tillräckligt starkt 
signalbrusförhållande för att urskilja en framkallad respons (Rance, 2008). 
Bakgrundsstörningar kan även påverka överensstämmelsen mellan estimerade 
ASSR-värden och tonaudiometri (Perez-Abalo et al., 2001).  
 
  

Elektrofysiologiska mätmetoder 
 
ERA (Electric Response Audiometry) är en grupp elektrofysiologiska mätmetoder 
inom audiologin. Vid dessa undersökningar registreras elektriska svar vilket innebär 
”registrering av den spänningsvariation som uppstår mellan två elektroder till följd 
av aktivering av neuron vid akustisk stimulering” (SAME, 2004, s.158). 
 
Hjärnstamsaudiometri (BRA = Brainstem Response Audiometry), som registrerar 
hörselnervens och hjärnstammens svar på ljudstimuli, är en av de vanligaste elektro-
fysiologiska mätmetoderna och började användas kliniskt på 1970-talet. Det är en 
metod som bland annat används vid utredning av neurologiska sjukdomar och för 
hörseluppskattning på patienter som inte kan eller vill medverka vid vanliga 
psykoakustiska test (SAME, 2004).  
 
Ett annat elektrofysiologiskt test är Auditory Steady State Response (ASSR) vilket 
bygger på elektriska impulser som framkallas i hjärnan genom givet stimuli av 
kontinuerliga amplitud- och frekvensmodulerade sinustoner. De elektriska 
impulserna registreras av elektroder som är placerade på huvudet (Roeser et al., 
2007). Sedan 1990-talet har denna mätmetod funnits på kliniker runtom i världen 
(Rance, 2008) och har även på senare tid blivit mer vanlig på kliniker i Sverige.  
 
Vid BRA-mätning används ofta kortvariga bredbandsklick som ljudstimulering 
vilket påverkar ett brett område på basilarmembranet. Flera neuron aktiveras, vilket 
gör det svårt att uppskatta hörtrösklar för specifika frekvenser (SAME, 2004). 
ASSR:s ljudstimuli påverkar ett mindre område på basilarmembranet än 
bredbandsklick. Endast neuronen närmast bärfrekvensen aktiveras, vilket gör det 
möjligt att uppskatta frekvensspecifika hörtrösklar (Roeser et al., 2007).  
 
Målet med objektiva metoder som ASSR är att få hörtrösklar utan att patienten själv 
aktivt måste medverka. ASSR testas på flera frekvenser, och de uppmätta 
hörtrösklarna omvandlas sedan med hjälp av algoritmer till estimerade värden, som 
är uppskattade till nivåer för hörtrösklar i ett tonaudiogram (Luts, Van Dun, Alaerts 
& Wouters, 2008). 
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Elektrodplacering  
 
Vid ERA-mätningar är det vanligt att fyra elektroder placeras, en på hjässan, en i 
pannan samt en på vardera mastoid eller på varje örsnibb. För att få låg impedans och 
undvika att elektroderna fångar upp aktivitet från störkällor, exempelvis 
elektromagnetisk strålning är det viktigt att ytan där elektroden placeras är väl 
rengjord, t ex med sandpapper. Elektrodimpedansen bör inte överstiga 5 kΩ. 
Elektroder bör ha ungefär samma impedans samt att elektrodledningar och sladdar 
till instickstelefoner inte är i kontakt med varandra (SAME, 2004).  
 
 

Amplitudmodulation, frekvensmodulation och modulationsfrekvens 
 
Olika typer av stimuli har använts för att framkalla ASSR, bl.a. klick eller tonpip. 
Det vanligaste sättet är att använda en amplitudmodulerad (AM) sinussignal (Picton 
et al., 2003). ASSR kan även frambringas med en kombination av AM och frekvens-
modulation (FM) och kallas då för mixed modulerad (MM) sinussignal (Roeser et 
al., 2007). Ytterligare ett begrepp är modulationsfrekvens (Mf), som innebär antalet 
repetitioner hos sinussignalen (D´ haenens, Dhooge, De Vel, Maes, Bockstael & 
Vinck, 2007).   
 
En AM sinussignal har energi vid bärfrekvensen och på var sin sida av 
bärfrekvensen. Amplituden varierar över tid mellan 0 och 100 %, avståndet bestäms 
av Mf. Om en sinussignal har en Mf på 46 Hz vid bärfrekvensen 1000 Hz kommer 
energin att vara störst vid 1000, 954 och 1046 Hz (1000 +/- 46).   
 
FM kännetecknas av att bärtonen varierar i frekvens över tid. Vanligtvis används en 
FM på 20 % men det varierar mellan olika utrustningar. Om bärtonen är på 1000 Hz 
kommer bärfrekvensen att variera +/- 20 % åt båda hållen, mellan 800 och 1200 Hz 
(Roeser et al., 2007).   
 
Responsen från ASSR minskar generellt med en ökad Mf, vilket innebär att svaret 
som erhålls blir svagare (Picton et al., 2003). Petitot, Collet och Durrant (2005) 
uppvisade i sin studie att hörtrösklar för ASSR har bättre överensstämmelse med 
hörtrösklar i ett tonaudiogram om Mf är runt 40 Hz än 80 Hz för vuxna med normal 
hörsel i vaket tillstånd. För vuxna i sovande tillstånd och för barn både i vaket och 
sovande tillstånd är det däremot vanligt med en Mf på 80 Hz (Rance, 2008).   
 
När en sinuston är AM påverkas endast ett smalt område på basilarmembranet vilket 
leder till ett frekvensspecifikt svar. Responsen som erhålls på AM-stimuli kan i 
frekvensspektrum ses som flera övertoner, där den första överensstämmer med Mf 
och övriga övertoner överensstämmer med multipler av Mf (Cebulla, Stürzebecher & 
Elberling, 2006).      
 
För att upptäcka ASSR-trösklar har tidigare endast så kallade one-sample tests 
använts, som går ut på att fas eller fas och amplitud på den första harmoniska 
övertonen studeras. Nu finns även en metod som kallas q-sample test, som innebär 
att fas och amplitud studeras på fler harmoniska övertoner. Högre övertoner 
innehåller intressant och värdefull information och leder till bättre upptäckt av 
ASSR-svar (Cebulla et al., 2006).   
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Tonaudiometri 
 
Tonaudiometri är en psykoakustisk metod, där man vill få lyssnaren att upptäcka nätt 
och jämt hörbara toner. Tonaudiometri är den vanligaste och mest grundläggande 
kliniska mätmetoden som utförs rutinmässigt. Frekvensområdet som testas vid 
luftledningsmätning är 125-8000 Hz. Tonerna presenteras för ett öra i taget via 
hörtelefoner och metoden som används benämns Hughson – Westlake metoden 
(Uppåtgående; sänk 10 – höj 5) (SAME, 2004). 
 
 

Jämförelse mellan tonaudiometri och ASSR 
 
Det finns olika utrustningar för ASSR-mätning på marknaden. Med Audix, 
MASTER och Interacoustics Eclipse finns det möjlighet att testa flera frekvenser på 
båda öronen samtidigt, flerfrekvensstimuli binauralt. Med GSI Audera går det att 
mäta en frekvens på ett öra åt gången, enfrekvensstimuli monauralt.  
 
Flera studier som gjorts har visat god överensstämmelse mellan hörtrösklar för 
tonaudiometri och estimerade ASSR-värden. Luts och Wouters (2005) beskrev i sin 
studie en genomsnittlig skillnad på 19 dB med MASTER (ASSR) och 38 dB för 
Audera (ASSR) för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz för (n=10) personer med normal 
hörsel.  
 
Yeung och Wong (2007) har i sin studie påvisat en skillnad mellan tonaudiometri 
och estimerade ASSR-värden på 13, 19, 22 och 17 dB för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 
4 kHz för (n=10) personer med hörtrösklar på ≤ 25dBHL med Audera.  
 
Swanepoel, Schmulian, och Hugo (2004) beskrev i sin studie medelvärden på 33, 34, 
32 och 30 dB för frekvenserna 0.5, 1, 2, 4 kHz, för 28 personer med hörtrösklar för 
tonaudiometri på ≤ 25dBHL med Audix (ASSR). Perez-Abalo et al. (2001) fick 
medelvärden på 30, 28, 25 och 27 dB (omvandlat från dBSPL för att jämförelse ska 
kunna göras) för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz, med Audix för 40 vuxna personer 
med normal hörsel.  
 
Herdman och Stapells (2001) erhöll medelvärden på 14, 11, 7 och 13 dB (omvandlat 
från dBSPL) för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz för (n=10) personer med 
hörtrösklar på ≤ 15dBHL med MASTER. 
 
Rance (2008) har gjort en sammanställning utifrån flera studier där medelvärdet för 
estimerade ASSR-värden ligger mellan 10-25 dB sämre än hörtrösklar för 
tonaudiometri för vuxna personer med normal hörsel. Estimerade ASSR-värden 
ligger närmare hörtrösklar för tonaudiometri för personer med hörselnedsättning än 
för personer med normal hörsel. För frekvensen 1 kHz och uppåt har en skillnad på 
5-20 dB uppvisats för personer med hörselnedsättning (Rance, 2008). Luts och 
Wouters (2005) redovisade i sin studie en genomsnittlig skillnad mellan 
tonaudiometri och estimerade värden på 17, 12, 17 och 19 dB för MASTER och 20, 
14, 13 och 14 dB med Audera för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz, för (n=10) 
personer med hörselnedsättning. 
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Scherf, Brokx, Wuyts och Van de Heyning (2006) har i sin studie jämfört estimerade 
ASSR-värden som uppmätts med Audera för personer med normal hörsel. De har 
kommit fram till att ASSR inte kan uppskatta hörtrösklar för personer som har en 
hörtröskel på 40 dBHL eller bättre, detta på grund av att skillnaderna blir för stora 
mellan tonaudiometri och estimerade ASSR-värden.  
 
 

ASSR och tid 
 
Herdman och Stapells (2001) påvisade i sin studie på (n=10) normalhörande att det 
inte blev någon försämring av hörtrösklar när flerfrekvensstimuli användes binauralt, 
utan det blev endast en förkortning av mättiden. Roeser et al. (2007) menar att 
mättiden kan förkortas med upp till 50 % om stimulering sker på båda öronen 
samtidigt.  
 
Canale, Lacilla, Luigi och Albera (2006) påvisade en medeltid för hela mätningen på 
båda öronen på 42 minuter med en variation mellan 30-60 minuter.  Swanepoel et al. 
(2004) uppvisade en mättid på 23 minuter samt Perez-Abalo et al. (2001) 
rapporterade i sin studie en medeltid på ungefär 21 minuter, med Audix. Luts och 
Wouters (2005) uppvisade en genomsnittlig tid på 50 minuter för MASTER och 44 
minuter för GSI Audera. Rance (2008) rapporterade att den genomsnittliga mättiden 
för ASSR-mätning ligger på 45-60 minuter. 
 
Mättiden varierar för olika instrument. Den kan variera mellan 90 sekunder och 20 
minuter för att mäta en nivå på en viss frekvens beroende på hur instrumentet arbetar 
(Rance, 2008). Luts et al. (2008) ansåg att mättiden för varje nivå bör överstiga sex 
minuter för att få en bra överensstämmelse mellan estimerade ASSR-värden och 
hörtrösklar för tonaudiometri. Luts och Wouters (2005) beskrev i sin studie att om 
mättiden förkortas sker en försämring av överensstämmelsen mellan estimerade 
ASSR-värden och tonaudiometri. De rekommenderade att den totala mättiden bör 
uppgå till ungefär en timme för fyra frekvenser på varje öra för att tillförlitliga 
trösklar ska erhållas.   
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Syfte 
 
 
Syftet med studien är att undersöka ASSR som metod, att utvärdera dess 
tillförlitlighet i jämförelse med tonaudiogram för personer med normal hörsel och 
personer med hörselnedsättning. Avsikten är dessutom att undersöka om elektrod-
placering på örsnibb eller på mastoid påverkar mätresultatet, försökspersonens 
upplevelse av instrumentens ljudstimuli, om de estimerade ASSR-värdena påverkas 
av att mättillfället påbörjas eller avslutas med Instrument 1 samt undersöka tiden för 
mätningarna. 
 
 

Frågeställningar  
 

 
• Hur väl överensstämmer estimerade ASSR-värden med tonaudiometri för de 

båda instrumenten (Interacoustics Eclipse och GSI Audera) för 
normalhörande och för personer med hörselnedsättning? 

• Hur påverkar elektrodplaceringen på örsnibb eller på mastoid de estimerade 
ASSR-värdena för Interacoustics Eclipse? 

• Hur upplever försökspersonen de båda instrumentens ljudstimuli? 
• Hur påverkas de estimerade ASSR-värdena av att mättillfället påbörjas eller 

avslutas med Interacoustics Eclipse? 
• Hur lång är den totala mättiden för instrumenten? 
• Hur lång är mättiden för varje specifik frekvens (0.5, 1, 2 och 4 kHz) för båda 

instrumenten? 
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Metod 
 
 

Vetenskaplig ansats 
 
Denna studie utgick ifrån kvantitativ experimentell tradition. För att få tillförlitliga 
resultat eftersträvade vi objektivitet och beskrivningar fria från tolkningar och 
spekulationer. Inom den experimentella traditionen är det vanligt att redogöra för 
experimentets upplägg och design (Sohlberg & Sohlberg, 2006). Detta innebar att vi 
så noggrant som möjligt beskrev försökspersonerna och hur experimenten skulle 
utföras. 
 
Den kvantitativa forskningen har stort intresse för variabler, (enheter där värden 
varierar) (Sohlberg & Sohlberg, 2006). Detta innebar att våra olika variabler 
studerades och beskrevs så detaljerat som möjligt. 
 
Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom den kvantitativa traditionen. 
Reliabilitet innebär att de mätningar som genomförs ska vara korrekt utförda och 
med validitet menas att man studerar det som är avsett att studeras (Thurén, 2008). 
För att uppnå hög reliabilitet och validitet under mätningarna tillämpades samma 
tillvägagångssätt i de olika metoderna för att undersökningarna skulle kunna 
upprepas samt för att uppnå tillförlitliga resultat. 
 
Den kvantitativa traditionen är ofta kopplad till ett matematiskt språk som ger 
beskrivningar av de variabler som studeras (Sohlberg & Sohlberg, 2002). ”Statistiska 
mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information” (Holme & 
Solvang, 1997, s.14). Vi gjorde utifrån det material som framkommit genom våra 
mätningar statistiska beräkningar som medelvärde och standardavvikelse, och 
diagram, för att kunna analysera våra resultat. 
 
 

Förutsättningar vid mätning 
 
Försökspersonerna fick först en kort muntlig redogörelse för vad som skulle ske 
under besöket, och vad som var syftet med undersökningen. De fick skriva på ett 
samtyckesformulär (bilaga 1) och konfidentiellitet säkrades genom att materialet 
kodades och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna 
(vetenskapsrådet, 2009). 
  
Alla tre mätningar genomfördes vid samma tillfälle. Två försökspersoner bokades in 
varje dag och de fick välja den tid som passade dem bäst, antingen förmiddag (ca 
9:00) eller eftermiddag (ca 13:00). Hela undersökningen tog mellan två och tre timm-
ar. Försökspersonerna blev tillfrågade om medicinering och eventuella sjukdomar. 
Inga mediciner eller sjukdomar som kunde påverka mätningarna påträffades hos 
försökspersonerna.   
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Flödesschema för metod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rekrytering av försöksperson 
• Normalhörande 
• Hörselnedsättning (lätt till måttlig) 

 
Informerat samtycke 

Otoskopi 

Tonaudiometri 

Elektrodplacering 

Örsnibb Mastoid 

Impedans kontroll Impedans kontroll 

Instrument 1 Instrument 2 Instrument 1 Instrument 2 

Instrument 1 Instrument 2 Instrument 1 Instrument 2 

Analys 

Impedans kontroll Impedans kontroll 

2:1 

2:2 

2:3 

2:4 

2:5 2:5 
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2:1 

Försökspersoner 
 
Försökspersoner rekryterades genom att informationsblad delades ut till studenter vid 
audionomprogrammet på Örebro universitet och till personal vid audiologiska 
kliniken i Örebro samt privata rekryteringar (bilaga 2). Försökspersonerna 
tillfrågades om de upplevde sig som normalhörande eller om de upplevde svårigheter 
beträffande sin hörsel.  
 
Grupp 1, normalhörande 
I undersökningen ingick 21 försökspersoner med normal hörsel vilket innebär 
hörtrösklar för tonaudiometri på 20 dBHL eller bättre för de audiologiska 
frekvenserna mellan 0.5 och 4 kHz.  
 
Försökspersonernas ålder varierade mellan 20 och 55 år med en medelålder på 35 år. 
En av försökspersonerna fick uteslutas ur studien på grund av att inga svar kunde 
registreras vid ASSR-mätningarna. Detta medförde att 20 normalhörande kom att 
ingå i studien (5 män/15 kvinnor). 
 
Grupp 2, personer med hörselnedsättning 
I undersökningen ingick fyra försökspersoner med lätt till måttlig hörselnedsättning 
med hörtrösklar för tonaudiometri på 50 dBHL eller bättre för de audiologiska 
frekvenserna mellan 0.5 och 4 kHz.  
 
Försökspersonernas ålder varierade mellan 22 och 63 år med en medelålder på 47 år. 
På grund av ett litet material valde vi att visa två försökspersoner som fallstudier för 
att se hur ASSR-instrumenten estimerar hörtrösklar för personer med hörsel-
nedsättning. Fallstudie 1, man 63 år med en sensorineural hörselnedsättning (lätt till 
måttlig), och Fallstudie 2, kvinna 43 år med en sensorineural hörselnedsättning (lätt).   
 
 
2:2  

Otoskopi 
 
Otoskopering utfördes för att se trumhinnestatus och att inga hinder fanns i 
hörselgången.   
 
 
2:3  

Tonaudiometri 
 
Audiometern som användes vid tonaudiometri var Aurical med dataprogrammet 
AuditBase med hörtelefon TDH 39 och bentelefon B 71. Mätningen genfördes i ett 
ljudisolerat rum. På försökspersoner med normal hörsel utfördes endast 
tonaudiometri via luftledning och på försökspersoner med hörselnedsättning utfördes 
både tonaudiometri via luft- och benledning. 
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2:4  

Elektrodplacering  
 
På 12 personer placerades elektroderna (Ambu neuroline 720) på höger och vänster 
mastoid, en på kinden och en i pannan. Av dessa 12 var 10 normalhörande (Grupp 
A). På 12 personer placerades elektroder på höger och vänster örsnibb och två i 
pannan. Av dessa 12 var 10 normalhörande (Grupp B). Denna uppdelning gjordes för 
att kontrollera om elektrodplacering på örsnibb eller på mastoid hade någon påverkan 
på resultatet för Instrument 1. Denna jämförelse utfördes inte för Instrument 2 på 
grund av de problem som uppstått under mätning.  
 
För att få bra kontakt mellan hud och elektrod användes sandpapper på huden där 
elektroderna skulle placeras. Kontaktimpedansen kontrollerades före ASSR-mätning 
och den låg under 3 kΩ vid alla tillfällen. 
 
 
2:5  
Tabell 1 Teknisk beskrivning för Instrument 1 och Instrument 2 
 Interacoustics Eclipse 

(Instrument 1) 
GSI Audera  
(Instrument 2) 

Mjukvara version Version 1.01 Version 3 
Stimuli presentation Flerfrekvensstimuli 

binauralt  
(4 frekvenser i varje öra) 

Enfrekvensstimuli 
monauralt 
(1 frekvens i ett öra) 

AM/FM 100 % AM, 15 % FM 100 % AM, 5 % FM 
Mf 40 Hz Mf 46 Hz Mf 
Instickstelefon Ear-Tone ABR GSI TIP -50 
Skumgummipropp Ear-links Ear-links 
Kalibrering dBHL dBHL 
Både ASSR instrument 1 och 2 uppfyller standardiseringsnormer som gäller enligt 
lag. 
 
Information till tabellen har hämtats från respektive instruments datablad. 
 
I studien kommer fortsättningsvis Interacoustics Eclipse benämnas som Instrument 1 
och GSI Audera som Instrument 2.  
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Instrument 1 
 
Mätningarna utfördes på frekvenserna 0.5, 1, 2, och 4 kHz och Mf 40 Hz användes 
(vuxen vaket tillstånd). Mätningen påbörjades vid 40 dBHL (rekommendation från 
firman) på varje frekvens. Därefter sänktes stimulinivån i 10 dB steg tills svar ej 
uppnåddes. Nivån höjdes med 5 dB för att uppnå tröskelvärde, förändringarna görs 
manuellt. Den förinställda tiden för varje nivå var 6 minuter. För varje mätnivå 
visade instrumentet hur stor sannolikheten var för att en tröskel skulle uppnås (%). 
När sannolikheten var över 80 % förlängdes mättiden med 2 minuter för att om 
möjligt uppnå tröskelvärde för den aktuella testnivån. 
 

 
 

Bild 1 pågående ASSR-mätning med Instrument 1 
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Instrument 2 
 
Mätningarna utfördes på frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz för vänster öra med en Mf 
på 46 Hz (vuxen vaket tillstånd). Mätningen påbörjades vid 50 dBHL 
(rekommendation från firman) för varje frekvens. Därefter sänktes stimulinivån i 10 
dB steg tills svar ej uppnåddes, då höjdes nivån med 5 dB för att uppnå tröskelvärde, 
förändringarna utfördes manuellt. Om sannolikheten för att uppnå en tröskel var över 
90 % så testades den aktuella nivån på nytt.  
 

 
 

Bild 2 pågående ASSR-mätning med Instrument 2 
 
 
ASSR-mätningarna genomfördes i ett ljudisolerat rum. När elektroder placerats och 
impedansen kontrollerats informerades försökspersonen om att ljud kommer att 
höras. Antingen i ett öra i taget då korta pauser uppstår eller i båda öronen samtidigt 
då kontinuerliga överlappande ljudstimuli erhålls via instickstelefoner. Försöks-
personen fick lägga sig ner och de uppmanandes att slappna av eller somna. För att 
underlätta avslappningen släcktes ljuset i rummet och en filt erbjöds under 
mätningen. 
 
När byte skulle ske till det andra instrumentet tändes lampor i mätrummet, 
försökspersonen fick sätta sig upp för att vakna till igen för att uppnå liknande 
förutsättningar för de båda instrumenten. Elektroderna utbyttes inte mellan 
mätningarna, endast elektrodledningar och instickstelefoner skiftades och 
impedansen kontrollerades på nytt. 
 
 

Försökspersonernas upplevelse av instrumentens ljudstimuli  
 
Efter mätningarna genomfördes en kort intervju där försökspersonen tillfrågades om 
upplevelsen av båda ASSR-instrumentens ljudstimuli och vilket stimuli som var 
lättast att slappna av till. Denna kvalitativa undersökning gjordes som en 
komplettering till vår experimentella studie.  
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Påbörjad eller avslutad mätning med Instrument 1 
 
På 10 personer med normal hörsel påbörjades mätningen med Instrument 1 och 
avslutades med Instrument 2 (Grupp O). På 10 personer med normal hörsel 
påbörjades mätningen med Instrument 2 och avslutades med Instrument 1 (Grupp P). 
Detta gjordes för att kunna jämföra resultaten mellan de båda grupperna och se om 
ASSR-värdena påverkades beroende på om mättillfället påbörjades eller avslutades 
med Instrument 1. Denna jämförelse utfördes inte för Instrument 2 på grund av de 
problem som uppstått under mätning.  
 
 

Mättid 
 
Under pågående ASSR-mätning noterades den totala mättiden för båda instrumenten. 
Totaltiden för varje specifik frekvens räknades samman efter mättillfället. En 
tidsbegränsning fanns på 50 minuter då mätningen avbröts. På tre av försöks-
personerna uppnåddes inte trösklar på alla frekvenser efter 50 minuter. De personer 
räknades bort när totaltid och tid för varje specifik frekvens beräknades för 
Instrument 1, vilket resulterade i 17 personer med normal hörsel. 
 
För Instrument 2 beräknades den genomsnittliga totaltiden för 12 personer, detta för 
att på de fem första försökspersonerna hade en totaltid beräknats för vänster och 
höger öra, innan det uppdagades att endast vänster kunde användas i studien. På varje 
specifik frekvens beräknades den genomsnittliga mättiden på 17 personer.  
 
 

 
 

Bild 3 försöksperson under pågående mätning 
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Resultat 
 
 
Nedan kommer en redovisning av de resultat som framkommit i denna undersökning 
med avseende på studiens syfte och frågeställningar. 
 
 

Tonaudiometri 
 
Tonaudiometri för Grupp 1, personer med normal hörsel, visade hörtrösklar på 20 
dBHL eller bättre för de audiologiska frekvenserna (0.125-8 kHz) för båda öronen 
(Figur 1). Standardavvikelsen (SD) var mellan 6 och 11 dB (tabell 2). Median 
beräknades, men inga avvikande värden sågs så fortsättningsvis användes aritmetiskt 
medelvärde. 
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Figur 1 medelvärde för Grupp 1 (n=20), hörtrösklar för tonaudiometri 
 
Tabell 2 medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för tonaudiometri för de 
audiologiska frekvenserna (kHz) för höger och vänster öra 
 
Tonaudiometri   0.125  0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 
 Höger M 6 3 -1 1 1 3 4 8 5 
  SD 8 7 6 6 8 9 7 11 11 

 
 Vänster M 4 0 -2 1 2 3 6 8 5 
  SD 6 6 6 6 7 9 8 9 7 
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Jämförelse mellan Instrument 1 och tonaudiometri 
 
Vid en jämförelse mellan Instrument 1 och tonaudiometri sågs en god 
överensstämmelse mellan estimerade ASSR-värden och hörtrösklar för båda öronen. 
På 2 kHz uppvisades en skillnad på 10 dB mellan hörtrösklar och estimerade ASSR-
värden för båda öronen (figur 2a och 2b) Standardavvikelsen för Instrument 1 var 
mellan 6 och 10 dB (tabell 3). Den streckade kurvan visar medelvärdet för 
hörtrösklar för tonaudiometri på de audiologiska frekvenserna (0.125-8 kHz). 
Kvadraterna visar medelvärdet för de estimerade ASSR-värdena för de specifika 
frekvenserna (0.5, 1, 2 och 4 kHz). 
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Figur 2a medelvärde för höger öra, tonaudiometri och ASSR Instrument 1, Grupp 
1(n=20) 
 

Tonaudiometri och Instrument 1
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Figur 2b medelvärde för vänster öra, tonaudiometri och ASSR Instrument 1, Grupp 
1(n=20) 
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Tabell 3 medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för ASSR-instrument 1 för de 
audiologiska frekvenserna mellan 0.5 och 4 kHz för höger och vänster öra 
 
Instrument 1   0.5  1  2  4  
 Höger M -1 1 11 3 
  SD 7 6 8 8 

 
 Vänster M -2 2 12 4 
  SD 8 6 8 10 
 
 

Jämförelse mellan Instrument 2 och tonaudiometri 
 
Jämförelse mellan Instrument 2 och tonaudiometri påvisade skillnader mellan 16-26 
dB för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz, där Instrument 2 visade sämre värden än 
tonaudiometri (figur 3). Standardavvikelsen för Instrument 2 var mellan 16 och 20 
dB (tabell 4). Den streckade kurvan visar medelvärdet för hörtrösklar för 
tonaudiometri på de audiologiska frekvenserna (0.125-8 kHz). Kvadraterna visar 
medelvärdet för de estimerade ASSR-värdena för de specifika frekvenserna (0.5, 1, 2 
och 4 kHz) för Instrument 2. 
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Figur 3 medelvärde för tonaudiometri och ASSR Instrument 2 för vänster öra, Grupp 
1 (n=20) 
 
Tabell 4 medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för ASSR-instrument 2 för de 
audiologiska frekvenserna mellan 0.5 och 4 kHz för vänster öra 
 
Instrument 2   0.5 1 2 4 
 Vänster M 14 22 28 31 
  SD 17 20 16 17 
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Jämförelse mellan tonaudiometri, Instrument 1 och Instrument 2 
 
Jämförelse mellan estimerade ASSR-värden för Instrument 1 och Instrument 2 
uppvisade en skillnad på 16, 20, 16 och 27 dB för frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz 
mellan instrumenten, där Instrument 2 avvek mest från tonaudiometri (figur 4). Den 
streckade kurvan visar medelvärdet för hörtrösklar för tonaudiometri på de 
audiologiska frekvenserna (0.125-8 kHz). Kvadraterna visar medelvärdet för de esti-
merade ASSR-värdena för de specifika frekvenserna (0.5, 1, 2 och 4 kHz) för 
Instrument 1 och trianglarna visar medelvärdet för de estimerade ASSR-värdena för 
Instrument 2. 
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Figur 4 medelvärde för tonaudiometri, Instrument 1 och Instrument 2 för vänster 
öra, Grupp 1 (n=20) 
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Fallstudie 1 
 
Fallstudie 1 visade en god överensstämmelse mellan Instrument 1 och tonaudiometri 
på båda öronen. Däremot uppvisades skillnader mellan Instrument 2 och 
tonaudiometri på 10, 15 och 40 dB för frekvenserna 0.5, 1 och 2 kHz, där Instrument 
2 visade sämre värden än tonaudiometri, inget värde uppnåddes för 4 kHz 
(instrument 2). En skillnad sågs även mellan instrumenten på vänster öra framförallt 
för 2 kHz på 35 dB, där Instrument 2 avvek mest från tonaudiometri (figur 5a och 
5b).  
 
Den streckade kurvan visar hörtrösklar för tonaudiometri på de audiologiska 
frekvenserna (0.125-8 kHz). Kvadraterna visar estimerade ASSR-värden för de 
specifika frekvenserna (0.5, 1, 2 och 4 kHz) för Instrument 1. Trianglarna visar 
estimerade ASSR-värden för Instrument 2. 
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Figur 5a och 5b Fallstudie 1, 5a visar tonaudiometri och estimerade ASSR-värden 
för Instrument 1, höger öra. 5b visar tonaudiometri samt estimerade ASSR-värden 
för Instrument 1 och Instrument 2, vänster öra 
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Fallstudie 2 
 
Fallstudie 2 påvisade skillnader mellan Instrument 1 och tonaudiometri på 25 och 15 
dB för 0.5 och 1 kHz för höger öra samt 20 dB för 4 kHz för vänster öra. Instrument 
1 visade där bättre värden än tonaudiometri. För de övriga frekvenserna ses en god 
överensstämmelse mellan Instrument 1 och tonaudiometri.  
 
Instrument 2 visade en skillnad jämfört med tonaudiometri för framför allt 2 kHz på 
15 dB och för 4 kHz på 30 dB, där Instrument 2 har sämre värden på 2 kHz och 
bättre värden på 4 kHz än tonaudiometri (vänster öra). En skillnad sågs även mellan 
instrumenten för vänster öra för 2 kHz på 15 dB och för 4 kHz på 10 dB där Instru-
ment 2 avviker mest från tonaudiometri (figur 6a och 6b).  
 
Den streckade kurvan visar hörtrösklar för tonaudiometri på de audiologiska 
frekvenserna (0.125-8 kHz). Kvadraterna visar estimerade ASSR-värden för de 
specifika frekvenserna (0.5, 1, 2 och 4 kHz) för Instrument 1. Trianglarna visar 
estimerade ASSR-värden för Instrument 2. 
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Figur 6a och 6b Fallstudie 2, 6a visar tonaudiometri och estimerade ASSR-värden 
för Instrument 1, höger öra. 6b visar tonaudiometri samt estimerade ASSR-värden 
för Instrument 1 och Instrument 2, vänster öra 
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Elektrodplacering 
 
För att kontrollera om resultatet påverkades av elektrodplaceringen gjordes en 
jämförelse mellan att placera elektroder på örsnibb, Grupp A (n=10) eller på mastoid 
Grupp B (n=10). Mellan de båda grupperna påvisades obetydliga skillnader mellan 
Instrument 1 och tonaudiometri (tabell 5).  
 
Tabell 5 visar Grupp A, elektrod placerade på örsnibb och Grupp B, elektrod 
placerade på mastoid. Medelvärde för tonaudiometri och estimerade ASSR-värden 
för Instrument 1.  
 
Tabell 5 Tmv4 för höger och vänster öra uppmätta med tonaudiometri och 
Instrument 1. Grupp A (n=10), elektrod placerad på örsnibb. Grupp B (n=10), 
elektrod placerad på mastoid. 
 
 Elektrod på örsnibb  

(Grupp A) (dBHL) 
Elektrod på mastoid  
(Grupp B) (dBHL) 

Tonaudiometri höger 1 1 
Tonaudiometri vänster 2 2 

   
Instrument 1 höger 3 4 
Instrument 1 vänster 3 5 

  
 

Försökspersonernas upplevelse av instrumentens ljudstimuli  
 
När mätningarna avslutats tillfrågades försökspersonerna om upplevelsen av de båda 
instrumentens ljudstimuli och vilket av stimuli som var lättast att slappna av till. 
Hälften (n=12) svarade att de upplevde Instrument 1 som ett behagligare ljudstimuli 
att slappna av till. Medan andra hälften (n=12) ansåg att Instrument 2 var 
behagligare.  
 
Flera av dem som upplevde Instrument 1 som behagligast beskrev att när ljud fanns i 
båda öronen var det lättare att slappna av under mätningen på grund av att inga 
pauser uppstod mellan frekvens och nivåbyten och att ljudet var sammanhängande.  
 
En del av de försökspersoner som upplevde att det var lättare att slappna av med 
Instrument 2, beskrev att eftersom ett öra och en frekvens testades åt gången så 
uppstod pauser. Då möjlighet fanns att röra på sig, hosta eller harkla sig.  
 
Flera av försökspersoner upplevde att det var svårt att uttala sig om de olika 
instrumentens ljudstimuli men att det var lättare att slappna av till det instrument som 
testades sist av de två ASSR-instrumenten. Anledningen var att de då upplevde att de 
legat en stund och vant sig vid att ligga still och därmed upplevde sig mer 
avslappnade.  
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Påbörjad eller avslutad mätning med Instrument 1 
 
För att kontrollera om mätvärden påverkades beroende på om mättillfället påbörjades 
med Instrument 1 eller avlutades med Instrument 1, delades försökspersonerna in i 
två grupper. Grupp O (n=10) mättillfället påbörjas med Instrument 1 och Grupp P 
(n=10) mättillfället avslutades med Instrument 1. Därefter gjordes en jämförelse 
mellan grupperna för att se i vilken utsträckning mätresultatet påverkades av om 
försökspersonen upplevde sig mer avslappnad vid första eller andra mättillfället. Vid 
jämförelse mellan grupperna sågs en skillnad på 5 dB för höger öra och 3 dB för 
vänster öra beroende på om mättillfället påbörjades eller avslutades med Instrument 
1 (tabell 6). 
 
Tabell 6 visar Grupp O, påbörjad mätning med Instrument 1, Grupp P, avslutad 
mätning med Instrument 1 samt medelvärde för tonaudiometri och estimerade 
ASSR-värden för Instrument 1. 
 
Tabell 6 Tmv4 för höger och vänster öra uppmätta med tonaudiometri och 
Instrument 1. Grupp O (n=10), börjar mätning med Instrument 1. Grupp P (n=10), 
avslutar mätning med Instrument 1.  
 

 Påbörja mätning med 
Instrument 1  
(Grupp O) (dBHL) 

Avsluta mätning med 
Instrument 1  
(Grupp P) (dBHL) 

Tonaudiometri höger 0 -2 
Tonaudiometri vänster 1 2 

   
Instrument 1 höger 3 6 
Instrument 1 vänster 7 5 
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Mättider 
 
Instrument 1 
Instrument 1 uppvisade för båda öronen en genomsnittlig mättid på 37 minuter 
(n=17). Total mättid varierade mellan 25-49 minuter för båda öronen. För varje 
specifik frekvens varierade tiden mellan 17-20 minuter för båda öronen (figur 7). 
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Figur 7 genomsnittliga mättiden för varje specifik frekvens (0.5, 1, 2 och 4 kHz) 
uppmätta med Instrument 1, för höger och vänster öra, för 17 personer med normal 
hörsel.  
 
Instrument 2 
Instrument 2 uppvisade en genomsnittlig mättid på 22 minuter för ett öra (vänster) 
(n=12), Total mättid varierade mellan 13-33 minuter för vänster öra. Den 
genomsnittliga mättiden (n=17) för varje specifik frekvens var 4 minuter för vänster 
öra. 



 
 
23 

Diskussion  
 
 

Resultatdiskussion 
 
För att kunna lita på ASSR som mätmetod behöver det relateras till någon annan 
mätning. Vi har, likt tidigare studier, använt tonaudiometri för att jämföra våra 
estimerade ASSR-värden. Tonaudiometri har i årtionden varit det vanligaste sättet att 
mäta hörseln. Denna mätning är emellertid förknippad med olika mätfel som kan 
uppstå i samband med mätningsgenomförandet (SAME, 2004).  
 
Med Instrument 1 fick vi god överensstämmelse mellan tonaudiometri och esti-
merade ASSR-värden för normalhörande. Vi har dock inte funnit några tidigare 
studier där jämförelse gjorts mellan Instrument 1 och tonaudiometri. Däremot har 
Instrument 1 uppvisat bättre överensstämmelse mellan estimerade ASSR-värden och 
tonaudiometri än andra ASSR-instrument i tidigare studier. 
 
Instrument 1 uppvisade en skillnad på 10 dB mellan estimerade ASSR-värden och 
tonaudiometri för 2 kHz på båda öronen. Vilket är en liten skillnad eftersom det vid 
tonaudiometri räknas med en felmarginal på 10 dB. Men eftersom övriga de 
frekvenserna med Instrument 1 påvisade mycket god överensstämmelse tror vi att det 
kan bero på kalibreringsfel eller att de behövs göras justeringar för de algoritmer som 
används vid estimering av tröskelvärden. Vi har inte funnit någon studie där det 
uppstått svårigheter att få god överensstämmelse för 2 kHz mellan tonaudiometri och 
estimerade ASSR-värden. Däremot har det i somliga studier nämnts att det är svårt 
att uppnå god överensstämmelse för 0.5 kHz mellan tonaudiometri och estimerade 
ASSR-värden (Lins et al., 1996; Perez-Abalo et al., 2001; Rance, 2008).  
 
Med Instrument 2 anser vi att vi erhöll dålig överensstämmelse mellan estimerade 
ASSR-värden och tonaudiometri. Dessa värden är dock jämförbara med tidigare 
studier (Luts & Wouters, 2005; Yeung & Wong 2007). 
 
I tidigare studier med olika ASSR-instrument har det påvisats en vad författarna 
kallar god överensstämmelse i jämförelse mellan tonaudiometri och estimerade 
ASSR-värden, med medelvärden som låg mellan 7-34 dB (Herdman & Stapells, 
2001; Perez-Abalo et al., 2001; Rance, 2008; Swanepoel et al., 2004; Yeung & 
Wong, 2007). Vilka värden som bör accepteras för att kallas god överensstämmelse 
kan diskuteras. Vi upplever att estimerade ASSR-värden som skiljer upp till 35 dB 
jämfört med tonaudiometri inte är pålitliga. Om en person har en hörtröskel på 
exempelvis 10 dB och estimerade ASSR-värden som i extremfall kan visa 
hörtrösklar på 45 dB, innebär det en hörselnedsättning som behöver utredas.  
    
Vid en jämförelse mellan Instrument 1 och Instrument 2 för personer med normal 
hörsel uppvisar Instrument 1 en bättre överensstämmelse med hörtrösklar för 
tonaudiometri än Instrument 2. Instrument 1 uppvisar en standardavvikelse mellan 6 
och 10 dB och Instrument 2 uppvisar en spridning mellan 16 och 20 dB för 
frekvenserna 0.5, 1,2 och 4 kHz. En orsak till att vi fått olika resultat för de två 
instrumenten kan vara att instrumenten arbetar på olika sätt. Instrument 1 studerar fas 
och amplitud på flera av de harmoniska övertonerna medan Instrument 2 endast tar 
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hänsyn till den första övertonen. När fler övertoner studeras kan mer information 
samlas in och därmed erhålls mer pålitliga ASSR-trösklar (Cebulla et al., 2006).  
 
Instrument 1 har en FM på 15 % och Instrument 2 en på 5 %. Detta gör att 
Instrument 1 har ett bredare frekvensspektrum på sin signal. Flera hårceller aktiveras 
på basilarmembranet, vilket leder till starkare respons. Instrument 1 har även 
förstärkt de frekvenser som ingår i FM-spektra runt bärfrekvensen så att alla är lika 
starka vilket även påverkar styrkan på responsen. Detta leder till att responsen som 
erhålls på de stimuli som presenteras blir starkare än bakgrundsstörningar, ett bättre 
signalbrusförhållande erhålls.  
 
En annan orsak kan vara att Instrument 2 är känsligt för bakgrundsstörningar, vilket 
kan bidra till en större differens mellan estimerade ASSR-värden och hörtrösklar för 
tonaudiometri (Perez-Abalo et al., 2001).  
 
I Fallstudie 1 påvisades en god överensstämmelse mellan estimerade ASSR-värden 
och tonaudiometri för Instrument 1 (båda öronen). Däremot i Fallstudie 2 sågs en 
dålig överensstämmelse för vissa frekvenser, med en skillnad upp till 25 dB. I båda 
fallstudierna uppvisades en, vad vi anser dålig överensstämmelse mellan Instrument 
2 och tonaudiometri för flera frekvenser, där medelvärdet låg mellan 5-40 dB 
(vänster öra). 
  
Tidigare studier har visat medelvärden på 13-19 dB mellan tonaudiometri och 
estimerade ASSR-värden för personer med hörselnedsättning. För personer med 
hörselnedsättning ses ofta en bättre överensstämmelse med tonaudiometri än för 
personer med normal hörsel (Luts & Wouters, 2005; Rance, 2008).  Vi har i vår 
studie fått sämre värden på en del frekvenser än tidigare studier uppvisat, det är 
emellertid svårt att uttala sig om vårt resultat eftersom det beskriver ett litet material.  
 
I detta sammanhang är det intressant att diskutera huruvida tonaudiometri ger de 
exakta hörtröskelvärdena eller om det är ASSR som ger de sanna värdena. 
Tonaudiometri är ett psykoakustiskt test och patienten behöver själv aktivt medverka 
för att hörtrösklar ska kunna registreras. Det kräver att patienten är uppmärksam och 
förstår de instruktioner som ges. Vid ASSR behöver patienten inte själv medverka, 
däremot krävs det att patienten är avslappnad samt att inte för stor aktivitet pågår i 
hjärnan, för att noggranna hörtrösklar ska kunna uppmätas. Vid båda metoderna 
påverkas hörtrösklarna till viss del av patienten. Vi anser att ASSR i dagsläget inte 
kan ersätta psykoakustiska metoder utan att ASSR är ett bra komplement när 
psykoakustiska test inte är genomförbara.  
 
Vid både ASSR och tonaudiometri är det viktigt att respektive mätning utförs på ett 
standardiserat sätt för att inte resultaten ska påverkas av individuella skillnader i 
mätutövandet. För ASSR har vi inte funnit något standardiserat tillvägagångssätt, vi 
anser dock att det är viktigt att mätningen utförs utifrån en standard för att 
mätresultat ska vara pålitliga och kunna jämföras. Vi upplever även att mättiden 
påverkas beroende på hur metoden utförs.  
 
En bra ASSR-mätning är beroende av många yttre faktorer bland annat rummets 
akustik och elektrodplacering. De studier som vi har tagit del av i vår uppsats har inte 
beskrivit något angående elektrodplacering och om det kan påverka resultatet. I 
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SAME (2004) beskrivs att elektroder kan placeras antingen på örsnibb eller på 
mastoid. Vi ansåg att det var intressant att se om elektrodplacering har någon 
påverkan på mätresultatet. Undersökningen visade att elektrodplacering inte har 
någon påverkan på resultatet för Instrument 1. Det visar att de elektriska impulserna 
som uppstår vid ljudstimulering kan registreras, både när elektroderna placeras på 
örsnibb och mastoid. Vi upplevde inga svårigheter att få god kontakt mellan elektrod 
och hud, varken på örsnibb eller på mastoid. Fördelar med att placera elektroder på 
örsnibben är att huden upplevs som mindre känslig vid rengöring samt att hårfästet 
ibland kan orsaka att det inte finns tillräckligt med plats bakom örat. En annan fördel 
med att kunna placera elektroder på örsnibben är vid mätning på små barn som ofta 
har fet hud och hudavlagringar bakom öronen, vilket kan göra det svårare att få god 
kontakt med huden. En fördel med att kunna placera elektroden bakom örat är när 
elektroden inte får plats på örsnibben.      
 
De första försökspersonerna som testades beskrev upplevelsen av instrumentens 
ljudstimuli. Det gjorde att vi fann det intressant att studera detta vidare. Vi frågade 
därmed försökspersonerna om deras upplevelse av instrumentens ljudstimuli samt 
vilket ljudstimuli som var lättast att slappna av till. Hälften upplevde Instrument 1 
som mest behaglig och den andra hälften Instrument 2 som lättast att slappna av till. 
Utifrån detta kan vi inte säga att det ena eller andra instrumentets ljudstimuli är 
behagligare än den andra. Hade resultaten påvisat skillnader mellan instrumenten 
kunde det vara en viktig detalj att beakta vid val av instrument.  
  
En del av försökspersonerna uppgav att det var lättare att slappna av till det 
instrument som testades sist av de två ASSR-instrumenten, eftersom de då legat en 
stund och upplevde sig mer avslappnade. Vi ville därför undersöka om ASSR-
resultaten påverkades om mätningen på försökspersonen påbörjades eller avslutades 
med Instrument 1. Vi fick fram att det var en obetydlig skillnad mellan att påbörja 
eller avsluta mätningstillfället med Instrument 1. En orsak till det kan vara att vi 
mellan mätningarna reste upp försökspersonen och tände lamporna i mätrummet för 
att de skulle vakna till. Rance (2008) uppger att det kan vara svårt att få ett bra 
signalbrusförhållande på grund av störningar i EEG-signalen om patienten inte är 
avslappnad, eller om hjärnan är aktiverad kan det leda till svårigheter att uppnå 
tröskelvärden. Även Perez-Abalo et al. (2001) beskriver att störningar i EEG-
signalen kan påverka överensstämmelsen mellan estimerade ASSR-värden och 
tonaudiometri. 
 
Den genomsnittliga mättiden var 37 minuter för båda öronen med Instrument 1 och 
för Instrument 2 var den genomsnittliga mättiden 22 minuter för vänster öra Den 
totala tiden kan uppskattas till ca 44 min eftersom inte höger öra kunde testas. 
Tidigare studier påvisar tider som är jämförbara med de tider som vi uppnått i vår 
studie (Canale et al., 2006; Luts & Wouters, 2005; Perez-Abalo et al., 2001; Rance, 
2008; Swanepoel et al., 2004) 
 
Under pågående mätning kunde mättiden utläsas på Instrument 1 medan Instrument 2 
inte visade någon tidsangivelse. Vi upplevde att vi saknade det för Instrument 2 
eftersom vi i vår studie var intresserade av den totala mättiden men att det även är 
intressant utifrån ett kliniskt perspektiv att se tiden under pågående mätning. 
 



 
 
26

Herdman och Stapells (2001) samt Roeser et al. (2007) menar att mättiden kan 
förkortas upp till 50 % när flerfrekvensstimuli används binauralt istället för 
enfrekvensstimuli monauralt. I vår studie såg vi att Instrument 1 var något snabbare 
(7 min) än Instrument 2 men inga stora skillnader i mättid sågs mellan de båda 
instrumenten. Vi har inte funnit några tidigare studier där mättider för Instrument 1 
studerats. Därför är det svårt att få begrepp om vilka tider som kan förväntas med det 
instrumentet.    
 
Alla specifika frekvenser för båda öronen med Instrument 1 tog ungefär lika lång tid 
att uppmäta (ca 20 min.). Även för Instrument 2 tog det ungefär lika lång tid att 
uppmäta alla specifika frekvenser för vänster öra (4 min.). Vi har inte hittat några 
studier som beskrivit tider för varje specifik frekvens för dessa utrusningar därför 
kan en jämförelse inte göras. Att mättiden är så olika för instrumenten beror på att 
systemen arbetar på olika sätt. Mättiden kan variera mellan 90 sekunder och 20 
minuter för att uppmäta en presentationsnivå (Rance, 2008). 
 
Vid kraftiga störningar kan det ta längre tid att uppnå tröskelvärden (Rance, 2008). 
Det var något vi upptäckte när vi utförde våra mätningar både för Instrument 1 och 
Instrument 2. Om ASSR-mätningar utförs i en miljö som är fri från störningar kan 
mättiden förkortas. Eftersom tiden är en begränsande faktor i den kliniska 
tillämpningen bör en kompromiss göras mellan tid och noggrannhet för att få 
pålitliga hörtrösklar. När det var låga störningar var det med vår metod vanligt med 
mättider runt 30 minuter med Instrument 1. Vi var emellertid bundna till en metod 
för att kunna jämföra resultaten, men med en annan metod skulle kanske tiden kunna 
förkortas. Vid mätning på spädbarn som ofta görs i sovande tillstånd, kan 30 minuter 
anses vara en fullt acceptabel mättid.  
 
 

Metoddiskussion 
 
Redan vid de första mätningarna upptäckte vi något fel med Instrument 2 då vi erhöll 
onormalt höga tröskelvärden på höger öra jämfört med tonaudiometri. Värdena låg 
mellan 50 och 80 dBHL och i vissa fall fick vi inga svar alls. Vi valde 80 dBHL som 
slutnivå då vi inte hade utfört obehagsmätning. Firman kontaktades omedelbart och 
informerades om problematiken med instrumentet. De kunde då inte ge någon 
lösning. En och en halv vecka senare kom de och deltog vid mätningarna för att 
studera problemet. Vi provade att byta dator, instickstelefoner och sladdar, men trots 
det blev det ingen förbättring. De antog då att det kunde vara fel på plattformen 
(hårdvaran). Det skulle kunna ta ca tre veckor att få en ny plattform. Det hade 
medfört att vi fått vänta tre veckor med att utföra våra mätningar, vilket vi ansåg 
omöjligt. Detta resulterade i att vi endast kunde mäta vänsteröron med Instrument 2. 
Vi ansåg att instrumentet gav trovärdiga svar för vänsteröron då vi erhöll likartade 
resultat som tidigare studier påvisat (Luts & Wouters, 2005; Yeung & Wong, 2007). 
  
Vi tre mättillfällen när EEG-signalen påvisade kraftiga störningar stannade 
Instrument 1 upp och slutade samla in svar. Problemet diskuterades och vi kom fram 
till att det kunde vara andra instrument eller magnetfällt som påverkade EEG-
signalen. Högtalare som var uppsatta i mätrummet skruvades ner, instrument som 
fanns i rummet kopplades bort från elnätet, endast det instrument som mätningen 
utfördes på var igång. Inga påtagliga förbättringar kunde dock ses. Vissa dagar var 
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det inga störningar i EEG-signalen medan andra dagar var det kraftiga störningar. Vi 
fundera på om det kunde vara störningar från fläktsystem eller annan yttre påverkan. 
Vi kontaktade firman för Instrument 1 och frågade vad störningarna kunde bero på. 
De beskrev att om hjärnan är väldigt aktiv kan det leda till störningar i EEG-signalen. 
De beslöt sig för att komma en dag och vara med under våra mätningar för att se om 
det kunde finnas någon annan orsak till störningarna. Den dagen var det endast låga 
störningar i EEG-signalen och optimala förhållanden att utföra ASSR-mätning.  
 
Vid de tre mättillfällen då kraftiga störningar inträffade med Instrument 1 fick vi 
även svårigheter med att utföra mätning med Instrument 2. Resultatet blev höga 
tröskelvärden eller inga värden alls för de specifika frekvenserna. 
 
De dagar när vi knappt hade märkbara störningar för Instrument 1 visade Instrument 
2 vid flera tillfällen kraftiga störningar i EEG-signalen. Det fick oss att fundera över 
om Instrument 2 är mer känsligt för störningar än Instrument 1, eller om det kunde 
bero på att Instrument 2:s plattform inte fungerade som den skulle och då även 
påverkade känsligheten för störningar i EEG-signalen. Instrument 2 stod närmare 
annan elektrisk utrustning än Instrument 1 vi valde därför att skifta plats mellan dem 
för att se om det blev någon minskning av störningarna i EEG-signalen, men ingen 
förbättring uppstod. 
 
En mätning utfördes på förmiddagen (ca 9.00) och en på eftermiddagen (ca 13.00). 
Vi har inte funnit tidigare studier där tidpunkt för mätning diskuterats. Vi har inte 
uppfattat någon skillnad i resultaten beroende på om mätningen utförts på förmiddag 
eller eftermiddag.  
 
Eftersom mätningarna utfördes på vuxna valdes en Mf på 40 Hz (vuxen vaket 
tillstånd). Överensstämmelsen mellan estimerade ASSR-värden och tonaudiogram är 
bäst med en Mf runt 40 Hz vid mätning på vuxna i vaket tillstånd (Petitot et al., 
2005). Däremot för vuxna i sovande tillstånd är det vanligare med en Mf på 80 Hz. 
För att skifta mellan olika Mf var mätningen tvungen att pausas. Vi valde därför att 
endast använda en Mf på 40 Hz. Vid något tillfälle fick mätningen pausas och 
försökspersonen väckas på grund av kraftiga störningar.  
 
Vi valde att genomföra hälften av mätningarna med elektroder placerade på mastoid 
och hälften av mätningarna med elektroder placerade på örsnibb för att se om 
elektrodplaceringen hade påverkan på resultatet. Vi valde även att påbörja hälften av 
mätningarna med Instrument 1 och hälften med Instrument 2 för att undvika 
eventuella felkällor, som exempelvis att försökspersonen är mer avslappnad vid det 
andra mättillfället eller att hörseln påverkas av stimuli från första instrumentet. Det 
resulterade i att endast fem försökspersoner ingick i varje metodgrupp. Eftersom 
resultaten för elektrodplacering och att påbörja eller avsluta mättillfället med 
Instrument 1 inte påvisade några stora skillnader vid de olika jämförelserna valde vi 
att använda alla 20 försökspersonerna med normal hörsel i studien.  
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Slutsatser 
 
I denna studie har vi konstaterat att: 
 

• De estimerade ASSR-värdena för Interacoustics Eclipse (Instrument 1) har en 
god överensstämmelse med hörtrösklar för tonaudiometri för personer med 
normal hörsel 

• GSI Audera (Instrument 2) uppvisar en sämre överensstämmelse än 
Interacoustics Eclipse (Instrument 1) mellan estimerade ASSR-värden och 
tonaudiometri för personer med normal hörsel 

• Elektrodplacering på örsnibb eller på mastoid har inte någon påverkan på de 
estimerade ASSR-värdena för Interacoustics Eclipse (Instrument 1). 

• Hälften (n=12) upplevde Interacoustics Eclipse (Instrument 1) som ett behag-
ligare ljudstimuli att slappna av till och den andra hälften (n=12) av 
försökspersonerna ansåg att GSI Audera (Instrument 2) var behagligare.  

• De estimerade ASSR-värdena påverkas minimalt beroende på om mättillfället 
påbörjas eller avslutas med Interacoustics Eclipse (Instrument 1). 

• Den genomsnittliga mättiden för båda öronen är ca 40 minuter för 
Interacoustics Eclipse (Instrument 1) och GSI Audera (Instrument 2). 

• Den genomsnittliga mättiden för att uppnå en tröskel för varje specifik 
frekvens är ca 20 minuter för Interacoustics Eclipse (Instrument 1) och fyra 
minuter för GSI Audera (Instrument 2). 

 
 
Denna studie har visat att ASSR är ett lovande diagnostisk metod, där man kanske i 
framtiden med bättre algoritmer, känsligare signal analys kan ersätta psykoakustiska 
metoder med elektrofysiologiska testmetoder.   
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Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån de resultat som framkommit i denna studie har ASSR visat sig vara en 
lovande metod för att uppskatta hörtrösklar.  Men mer forskning behöver genomföras 
när det gäller algoritmer, instrumentens känslighet samt att utveckla ett standardiserat 
sätt att utföra ASSR-mätningar. 
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Samtyckesformulär 
 

 
Jenny Engelbrektsson och Anu Reilin 
Audionomprogrammet (180p) Örebro Universitet 
Audiologiskt forskningscenter, Universitets Sjukhuset Örebro (USÖ) 
Ansv: prof. Claes Möller Hälsoakademin/ Audiologiska kliniken USÖ 

 

 
Förfrågan om deltagande i experimentell studie för 
utvärdering av två kliniska instrument i samband med 
Auditory Steady State Response (ASSR) - mätning. 
 

Samtyckesformulär 
 
 
Jag har informerats om den experimentella studien som omfattas av ton- 
hörselprov samt ASSR-mätning, och tagit del av muntlig och skriftlig 
information. Jag är intresserad av att delta i studien. Jag är medveten om 
att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande. 
 
 
 
________________________________ 
Namnteckning 
 
________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
                                                                      
                            
                                                                           
Datum:_____________________                                                           
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Information till försökspersoner 
 
 

 
Vi behöver frivilliga försökspersoner! 
 
Vi är två audionomstudenter som går sista terminen på 
audionomutbildningen vid Örebro Universitet. Vi kommer om några 
veckor att börja med vårt examensarbete där vi har för avsikt att utreda 
två kliniska instrument Interacoustics Eclipse och GSI Audera 1 i 
samband med ASSR-mätning och se hur de hörtröskelvärdena 
överensstämmer med hörtröskelvärden i ett vanligt tonaudiogram. Den 
här undersökningen ska vara ett underlag för inköp av ett kliniskt 
instrument till Audiologiska kliniken i Örebro. 
 
De försökspersoner som vi söker till den här undersökningen ska vara 
vuxna och ”normalhörande”. Undersökningen kommer att genomföras 
på audiologiska kliniken vid Universitet sjukhus Örebro och tar mellan 
2-3 timmar. 
 
Alla testresultat kommer att behandlas med stor försiktighet och vi 
försäkrar att alla som är med på undersökningen säkras konfidentiellitet. 
Det är förstås helt frivilligt att delta, du har rätt att avbryta deltagandet 
när som helst utan att ange orsak. 
 
Är ni intresserade av att delta i denna undersökning så kan ni kontakta 
oss på telefon eller mailadress. 
 
 
 
Anu Reilin    Jenny Engelbrektsson 
Tel. 
Mail     
 
 
 
 
Med vänliga hälsingar 
 
 
Anu Reilin och Jenny Engelbrektsson 

 


