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Sammanfattning:  
Kvalitetssäkring vid hörapparatanpassningar sker bland annat med hjälp av frågeformulär 
HAUQ vid Hörselvården i Örebro län. Antalet bilaterala anpassningar var under 2006 i länet 
en av de högsta i landet enligt HRF. Studiens syfte var att med hjälp av enkätmaterial 
undersöka om patienterna kände sig nöjda med sin uni- eller bilaterala hörapparatanpassning 
Det totala materialet efter bortfall och exkludering redovisar svar från 1379 patienter. 
Könsfördelningen var 713 män och 666 kvinnor. Medelålder hos männen var 76 år och 
kvinnorna 78 år. Medelåldern bland unilaterala användare var 78 år respektive bilaterala 76 
år. Resultatet visar att 64 % av patienterna använde sina bilaterala hörapparater > 4 timmar 
per dag jämfört med den unilaterala gruppen 49 %. Andelen mycket nöjda patienter med sina 
bilaterala hörapparater var 48 % och 40 % med unilateral hörapparat. Av den bilaterala 
gruppen ansåg 38 % att deras livskvalitet hade förbättrats mycket och gruppen med unilateral 
anpassning 27 %. Generellt sett kan detta ge stöd för att bilateral hörapparatanpassning hos 
patienter är att föredra. Studien visar även på könsskillnader där män använder hörapparat i 
större utsträckning och oftare bilateralt än kvinnor. 
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1. Förord 
Jag vill rikta min tacksamhet till professor Clas Möller för handledning och kloka 
kommentarer så att mitt examensarbete kunde genomföras. Jag vill även tacka mina 
arbetskamrater vid Audiologiska kliniken i Örebro som på olika sätt hjälpt mig med uppgifter 
som krävdes för genomförandet. Slutligen ett tack till mina vänner och anhöriga som har haft 
tålamod med mig under arbetets gång och gett mig stöd och tilltro till mitt arbete. 
 

2.  Definitioner 
Med bilateral hörapparatanvändning avses här att patienten använder hörapparaterna på båda 
öronen och med unilateral användning avses här hörapparat på endast ett öra, höger eller 
vänster (Dillon, 2001). 
 
Hälsorelaterad livskvalitet, (HRQL) definieras som en individuell tillfredsställelse eller lycka 
inom olika områden i livet och i vilken mån de påverkar eller påverkas av hälsa (American 
Thoracic Society, 2007). 
 
Auditiv depriveringseffekt orsakas av att hjärnan får otillräcklig ljudstimulering och med 
tiden minskar förmågan att uppfatta tal (Smeds & Lejon, 2000).   
Insättningsförstärkningsmätning kan användas i kvalitetsäkrande syfte där hörapparatens 
förstärkning mäts med hjälp av en mätsond i patientens hörselgång med och utan hörapparat. 
 

3. Bakgrund 
Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och framförallt en viktig aspekt för varje enskild 
patient som uppsöker hörselvården i Sverige att vården bedrivs på vetenskaplighet och 
beprövad erfarenhet. De erfarenheter som personal inhämtar över tid skall fortlöpande tas 
tillvara och dokumenteras och genom kvalitetsarbete säkerställa en fortlöpande utveckling av 
verksamheten (Örebro läns landstings kvalitetspolicy, 1997 ). 
Att använda kvalitetssäkring efter utförd hörselrehabilitering ingår idag i hörselvårdens 
verksamhet i Örebro län och är en självklarhet. Den kan ske med olika typer av mätningar 
exempelvis genom insättningsförstärkning och/eller taluppfattbarhetsmätning för att verifiera 
förbättringseffekt av hörapparatanvändning (Smeds & Leijon, 2000). Ett annat sätt är att 
använda olika utvärderingsformulär för att undersöka patienters upplevelse av vård och 
genomförd rehabilitering. 
Enligt Örebro läns landstings kvalitetspolicy antagen av landstingsfullmäktige 1997 skall: 

”Hälso- och sjukvården och Folktandvården i Örebro läns landsting grundas på en humanistisk 
människosyn och respekt för människors lika värde”. (Örebro läns landstings kvalitetspolicy, 
1997 ). 

Detta innebär bland annat att vård skall ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och att 
använda ett kvalitetsarbete som kan innebära olika aktiviteter. Dessa skall vara kända av 
medarbetarna. Metoderna och mått kan variera men ska bl.a. vara möjliga att utvärdera och 
utveckla. Resultaten ägs av dem som utfört kvalitetsarbetet. (Örebro läns landstings 
kvalitetspolicy, 1997 ). 

”Varje del av hälso- och sjukvården ska använda kvalitetssystem för planering, utförande, 
uppföljning och förbättring av verksamheten för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten så 
att landstingets mål för hälso- och sjukvård uppnås”. (SOSFS, 2005).  

Den lokala arbetsledningens ansvar är att upprätta ändamålsenligt kvalitetssystem och 
förutsättningar för genomförande. Medarbetarna ansvarar för kvaliteten i det egna arbetet 
och sin egen kompetensutveckling samt arbeta för patientens bästa (Örebro läns landstings 
kvalitetspolicy, 1997 ). 
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Patienter som söker hjälp pga. svårigheter att höra vid Audiologiska kliniken i Örebro 
rekommenderas bilateral hörapparatanvändning i alla fall där bilateral hörselnedsättning 
föreligger och inga andra hinder finns exempelvis ensidig hörselnedsättning, kroniska 
infektioner eller mycket grav hörselnedsättning där hörapparat inte förväntas ge någon 
förbättring (Smeds & Leijon, 2000). Enligt statistik från Hörselskadades riksförbund över 
antalet bilaterala hörapparatanpassningar i Sverige under år 2006, låg Örebro län i topp med 
66 procent tillsammans med Blekinge. Riksgenomsnittet var 48 procent (Hörselskadades 
Riksförbund [HRF], 2007). Detta torde innebära en unik möjlighet för hörselvården i Örebro 
län, som har tillgång till ett stort material av patienter med bilateralt anpassade hörapparater, 
att studera närmare t ex olika upplevelser vid unilateral och bilateral hörapparatanvändning, 
förmåga att urskilja tal i olika miljöer, riktningshörande, livskvalitet mm.  
 

4. Tidigare forskning kring bilateral hörapparatanvändning 
Många fördelar med bilateral hörapparatanvändning beskrivs i litteraturen såsom ökad 
förmåga att avgöra riktning på ljud men även positiv påverkan att uppfatta tal i störande 
ljudmiljö. Horisontell lokalisation av ljud hos normalhörande är möjlig då hjärnan noterar tid- 
och styrkeskillnaden som uppstår när ljud når det ena örat något tidigare än det andra örat. 
Detta syns även gälla för de flesta hörapparatbärare med bilateral hörapparatanvändning 
(Dillon, 2001). Möjligheterna att lokalisera ljud samt uppfatta tal i en störande ljudmiljö ökar 
betydligt med hjälp av bilateralt hörande vilket talar för bilateralt användande av hörapparater. 
Även i de fall där viss hörselmässig sidoskillnad föreligger kan det finnas fördelar med 
bilateral anpassning (Akeroyd & Gatehouse, 2006). Förmågan att lokalisera ljudkällor bygger 
på tid och ljudnivåskillnader mellan båda öronen beroende på ljudkällans position. Vid de fall 
där tal och störsignal kommer från olika håll förbättras möjligheterna att kunna urskilja 
riktning betydligt med balanserad hörsel vilket talar för bilateral anpassning. Då ökar hjärnans 
möjlighet att avgöra eventuella skillnader i ljudet och därigenom avgöra riktning på varifrån 
ljudet kommer. Andra fördelar finns också såsom möjlighet till upplevelsen av 
undertryckning av tinnitus samt förbättrad ljudkvalité (Dillon, 2001). Flera fördelar finns t ex 
hörstyrkesummation dvs. att ljudet upplevs starkare vid bilateralt hörande än vid unilateralt. 
Tidigare studier har visat att för en normalhörande kan detta innebära en ökning av styrkan 
med ca 4-6dB vid lagomnivå av ljud ca 60-65 dB SPL (Smeds & Lejon, 2000). Dessa 
författare menar vidare att personer med unilateral användning av hörapparat, vid dubbelsidig 
hörselnedsättning, riskerar auditiv depriveringseffekt i form av statistiskt signifikant 
minskning av taluppfattningsförmågan pga. otillräcklig ljudstimulering. Auditiv 
depriveringseffekt kan vara mätbar efter 2-3 års deprivering och återhämtning kan påvisas 
men svårigheten är att kunna förutsäga vem som kommer att återhämta sig eller inte. 
Svårigheter finns även att vänja sig vid ljudbild från båda öronen om en hörapparat 
kompletteras vid senare tillfälle. Det finns fall enligt Smeds & Lejon, (Smeds & Lejon, 2000) 
där man bör undvika bilateral anpassning och kontraindikationer som finns är:  
• att ena örat har så bra hörsel, alternativt så grav hörselnedsättning att hörapparat inte 

förväntas ge någon förbättring 
• att det föreligger ständiga infektioner eller kronisk öroninflammation eller missbildningar 

[här kan man tänka sig en lösning med benförankrad hörapparat] 
• annan funktionsnedsättning som kan utgöra hinder i hörapparatanvändning eller hantering 
• tinnitus som upplevs öka i styrka med bilateral hörapparatanvändning  
Studier där man undersökt hörapparatbärares upplevda tillfredsställelse med sitt 
hörapparatalternativ har visat på en större upplevd nytta med bilateralt hörapparatanvändande 
(Kochkin & Kuk, 1997). Man har även uppgett större tillfredsställelse men mest påtaglig 
skillnad har varit upplevelsen av att kunna avgöra riktning på ljud. Hörselskadades 
riksförbund HRF utförde en större undersökning år 2004 bland förbundets egna medlemmar 
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där totalt 1600 personer tillfrågades varav 85 procent av dem som besvarade enkäten alltid 
använde sina båda utprovade hörapparater. Endast drygt 2 % av de tillfrågade uppgav att de 
aldrig använde sina båda hörapparater samtidigt. I samma studie uppgav nästan 65 procent av 
de tillfrågade som använde endast en hörapparat att de hade svårigheter att uppfatta vad som 
sagts på den sida där de inte använde hörapparat. De tillfrågade uttryckte även större 
svårigheter att avgöra riktning på ljud med endast unilateralt användande av hörapparat 
(Hörselskadades Riksförbund [HRF], 2004). I en litteraturgranskning genomförd av Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 
2003:164) beskrevs betydelsen av användningstid av hörapparaterna för att 
tillvänjningsprocessen av hörapparatens ljudåtergivning skulle kunna ske. Ökad 
användningstid tycktes även medföra ökad nytta. Det rapporterades också att vid en 
symmetrisk hörselnedsättning med en högsta skillnad i hörtröskelvärde på 10-15 dB mellan 
de båda öronen fanns det akustiska skäl till att använda hörapparat bilateralt. Vidare ansågs 
det vetenskapliga underlaget i form av artiklar med högt vetenskapligt värde för 
audiometriska och subjektiva nyttomått för bilateral användning av hörapparat vara tämligen 
svagt enligt SBU. I en studie av HRQL, hälsorelaterad livskvalitet, bland 311 stycken svenska 
gravt hörselskadade patienter syntes vissa könsskillnader i upplevelse av olika faktorer. 
Kvinnorna rapporterade i regel lägre upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet än män. 
Generellt beskrev kvinnorna även fler och djupare problem än män dock inte signifikanta 
värden (Ringdahl & Grimby, 2000). 

 
5. Inledning 
5.1 Kvalitetsenkät vid Audiologiska kliniken i Örebro (HAUQ) 

Sedan 2004 har audionomerna i Örebro län använt enkäten Hearing aid user’s questionnaire, 
(HAUQ) som ytterligare redskap för kvalitetssäkrande arbete efter utförd hörselrehabilitering 
utöver de olika mätningar t ex insättningsförstärkning man använde för ändamålet. Syftet med 
att använda en enkät som kvalitetssäkring var, förutom landstingets policy om 
kvalitetssäkrande verksamhet, önskemål att bland annat kunna mäta användningsgraden av 
hörapparaterna och den upplevda tillfredställelsen av att kunna höra bättre i samband med 
användningen av dem. Den ursprungliga enkät-versionen bestod av elva frågor och hade 
utarbetats och validerats vid National Acoustic Laboratories (NAL), Australien. Den svenska 
översättningen av HAUQ, (Arlinger et al., 1995) var utformad med sex frågor. Formuläret 
innehöll frågor till patienten om eventuella problem med hörapparatanvändning och 
hantering, användningstid och grad av tillfredställelse med hörapparat i olika sammanhang 
och en bedömning av omhändertagandet vid hörapparatutprovningen, se bilaga 1. Den var 
utvecklad till ett instrument att försöka säkerställa kvaliteten efter en hörapparatanpassning. 
Som ett komplement till HAUQ-enkäten har en arbetsgrupp vid Audiologiska kliniken i 
Örebro utformat egna frågor, se bilaga 2, för att ta reda på om patienten har fått tillräcklig 
information om sin hörsel och hörapparatutrustning, upplevelse av om den påverkat 
livskvaliteten och eventuellt lindrat tinnitus. Vidare fanns frågor om upplevelse av att de 
förväntningar som fanns på hörapparater har infriats och hur bemötandet varit från personalen 
under rehabiliteringen. De frågor som Audiologen i Örebro valde att använda testades inte på 
en provgrupp eller utvärderades på något annat sätt innan man valde att skicka ut dem till 
patienter (K. Skoglund, personlig kommunikation, 22 oktober 2008). De patientgrupper som 
fick enkätutskicken var olika så till vida att de två första utskicken sändes till patienter som 
inte nödvändigtvis tillhörde någon speciell åldersgrupp. Det var vuxna patienter som av någon 
anledning meddelat behov av uppföljningsbesök eller skulle få ett uppföljningsbrev.  Därefter 
var de båda enkäterna tänkta att skickas ut tillsammans till alla patienter över 18 år som 
genomgått hörselrehabilitering och förskrivits hörapparater. Då antalet enkäter inte räckte till 
och pga. personalbrist valde man att skicka dem till patienter över 65 år. Utskicket 
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genomfördes ca 6 månader upp till ett år efter genomförd behandling med 
hörapparatanpassning ( I. Löfstrand, personlig kommunikation, 26 augusti, 2008). De båda 
enkätdokumenten med tillhörande svar från respondenterna fanns sparade i databasen Access 
och förvarades på en nätverksserver i Örebro läns landsting. Inmatningen av alla enkätsvar 
har utförts av klinikens personal och skett successivt efter att de besvarats av patienterna. 
Frågorna var utformade med fasta svarsalternativ som kodats av personalen med en siffra för 
att enklare kunna sammanställas och bearbetas (Holme & Solvang, 1997. 2 uppl). Ett exempel 
ur enkäten är fråga 5: Hur nöjd är du med hörapparaten? Där fanns svarsalternativen – 
mycket nöjd, ganska nöjd och missnöjd. En möjlighet var även att patienten inte besvarade 
frågan alls vilket möjliggjorde fyra alternativ (se tabell 1). Alla enkätsvar bearbetades 
ytterligare av audionomstudenter, avgångsår 2007, som matade in svaren i programmet 
Microsoft Office Excel 2000. Respektive fråga i de båda frågeformulären, personnummer och 
årtal för utskick var formulerade i varsin kolumn. För varje enskild respondent fanns sedan ett 
kodat svar i respektive frågekolumn angivet. Materialet har behandlats under sedvanlig 
sekretess som råder av sjukhusets patienthandlingar dvs. att det endast behandlats av 
audiologiska klinikens personal som varit relevant för arbetet. De namn som eventuellt stod 
på enkätsvaren fanns inte kvar i det samlade materialet i Excel. Alla personnummer fanns 
dock kvar och var kopplade till svaren vilket underlättade könsbestämning i de fall där det 
inte var angivet. För övrigt har inte personnumren haft någon betydelse eller behandlats på 
något sätt. Patienterna informerades med hjälp av ett följebrev till enkäten i samband med 
utskicket angående syftet att genomföra kvalitetssäkrande arbete med hjälp av dem. Bland de 
inkomna svaren från patienterna som besvarat HAUQ-enkäten fanns många intressanta 
resultat vilket medförde ett intresse att sammanställa enkätsvaren från både män och kvinnor 
och undersöka om könsskillnader fanns. Det var även intressant att undersöka upplevelsen av 
om anpassning av hörapparater påverkat livskvalitet efter genomförd hörselrehabilitering och 
om patienterna kände sig nöjda med hörapparater samt hur mycket och hur ofta de användes. 
En ytterligare viktig aspekt att undersöka var också om skillnader fanns i dessa variabler 
beroende på om patienten använde en respektive två hörapparater. Den enkätundersökning 
som har utförts vid Audiologiska kliniken skulle teoretiskt kunna utföras igen på samma 
personer med hjälp av personnummer som antecknats på varje enkät. Då det är troligt att ett 
antal patienter avlidit under de år som gått sedan de första utskicken genomfördes och att 
några patienter kan ha återlämnat sin/a hörapparat/er av olika skäl exempelvis förändrad 
hörsel eller förändrade levnadsvanor skulle det inte vara särskilt givande att utföra ett retest. 
Dessutom är det troligt att användningstiden av utrustningen idag ser annorlunda ut hos 
patienterna och att upplevelsen av densamma är förändrad då lång tid har förflutit efter 
avslutad behandling (Eilertsson, 1996). Svarsfrekvensen var mycket hög. Av 1428 utskickade 
enkäter inkom 1407 stycken och bortfallet var mycket lågt, totalt 21 stycken. 
 
Tabell 1 Exempel på svarsalternativ och tillhörande kodning 
Fråga 5. ur HAUQ-enkäten Hur nöjd är du med 
hörapparaten? 
    
mycket nöjd    2   
ganska nöjd    1   
Missnöjd    0   
ej ifylld – 9   
 

6. Syfte 
Syften för studien var att få svar på om patienterna kände sig nöjda med sin uni- eller 
bilaterala hörapparatanpassning.  
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7. Frågeställningar 
1. Hur många patienter använde uni respektive bilateral hörapparat och fanns 

könsskillnader? 
2. Fanns det skillnad i användningstid av hörapparat mellan män och kvinnor? 
3. Fanns det skillnad i användningstid mellan patienter med uni respektive bilateral 

anpassning? 
 

4. Hur nöjda var män och kvinnor med sin hörapparatanpassning? 
5. Var patienter med bilateralt anpassade hörapparater mer nöjda med sina hörapparater 

jämfört med patienter som fick unilateral anpassning? 
 

6. Hur bedömde män och kvinnor hörselvårdens omhändertagande? 
 

7. Tyckte patienter att hörapparatanpassningen påverkat livskvaliteten på något sätt och 
fanns det könsskillnader? 

 
8. Metod och material 
8.1 Metod 

Ett kvantitativt angreppssätt användes för att kunna nå syftet och belysa frågeställningarna i 
studien. Resultatredovisning har skett deskriptivt genom tabeller och diagram där antalet 
presenterades i andel procent, samt en diskussion kring materialet. Varje utvald fråga 
sorterades via Excel och den första sorteringen gjordes efter kön. Antalet män respektive 
kvinnor som angav ett visst svar räknades sedan om till procent vilket redovisades i 
resultatavsnittet via diagram som också utarbetats via Excel. Yngsta respektive äldsta man 
och kvinna beräknades därefter via Excel samt medelålder för män och kvinnor. Ytterligare 
valdes fråga 1, som handlar om antal använda hörapparater, fråga 2, om användningstid av 
hörapparat samt fråga 9, om upplevelse av förändrad livskvalitet i en jämförelse med 
variabeln uni- respektive bilateral hörapparatanvändning vilket redovisades i resultatavsnittet 
via diagram. 
 

8.2 Frågor som använts i studien hämtade ur HAUQ och kvalitetsenkät 
Den här studien omfattade en sammanställning av enkätsvaren ur HAUQ-enkäten för frågorna 
1 och 2 samt 5 och 6 (se tabell 2).  
 
Tabell 2 Utvalda frågor som användes i den aktuella studien. Frågorna är hämtade från HAUQ-enkäten. 

Frågor  Svarsalternativ           

1: Använder Du vanligen en 
hörapparat/två hörapparater? En hörapparat 

Två 
hörapparater     

2: Hur mycket använder Du 
hörapparaten i genomsnitt? 

8 tim eller 
mer/dag 

4 till 8 
tim/dag 

1 till 4 
tim/dag 

Enstaka gånger 
(<1 tim/dag men 
>1 tim/vecka) 

Sällan (<1 
tim/vecka) Aldrig

5: Hur nöjd är Du med 
hörapparaten? Mycket nöjd Ganska nöjd Missnöjd    

6: Hur bedömer Du det 
omhändertagande Du fått vid 
hörapparatutprovningen? Mycket bra Ganska bra Dåligt       
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Undersökningen omfattade också de från Audiologiska kliniken egna konstruerade frågorna 7 
till och med 10 (se tabell 3). 
 
 Tabell 3 Utvalda frågor som användes i den aktuella studien. Frågorna är hämtade från Audiologiska klinikens 
eget konstruerade frågor  

Frågor  Svarsalternativ       

7: Tycker Du att Du har fått 
tillräcklig information om Din 
hörsel? Ja  Nej   

8: Tycker Du att Du har fått 
tillräcklig information om 
Din/Dina hörapparater? Ja  Nej   

9: Upplever Du att Din/Dina 
hörapparat/er har påverkat Din 
livskvalitet? Försämrat 

Ingen 
förändring

Förbättrats 
något 

Förbättrats 
mycket 

10: Har Dina förväntningar på 
hörapparaten/erna infriats? Ja  Nej Vet ej 

Hade inga 
förväntningar 

 
8.3 Material  

Enkäterna skickades ut per brev via personal från Audiologiska mottagningen i Örebro till 
totalt 1428 patienter. Svaren returnerades via svarskuvert från 1407 patienter, 98,5 % 
svarsfrekvens. Det totala materialet efter bortfall och exkludering redovisar svaren från 1379 
patienter. Totalt 116 stycken patienter var vid enkätbesvarandet under 65 år och den totala 
medelåldern på hela svarsmaterialet var 77 år. Medelålder för män respektive kvinnor och 
medelålder för båda grupperna visas i tabell 4. Medelåldern för patienterna med unilateralt 
anpassade hörapparater var 78 år och de med bilateralt anpassade var 76 år. Utskicken av 
HAUQ-enkäten genomfördes vid tre olika tillfällen till tre olika patientgrupper. Det första 
utskicket av enkäter under maj 2004 blev 85 stycken till patienter som fanns kvar på en 
befintlig lista vid audiologiska kliniken och var planerade att få ett tidigare använt 
uppföljningsbrev. Det andra utskicket av de aktuella enkäterna skedde under november och 
december månad år 2004 till 289 patienter som hade varit inplanerade för uppföljningsbesök. 
För de båda utskicken av enkäter fanns inga ålderskriterier från Audiologiska. Det tredje 
utskicket av de aktuella enkäterna skickades till patienter mellan 65 och 99 års ålder som 
genomgått hörapparatrehabilitering under år 2005. De blev till antalet 1054 stycken. Det var 
inplanerat att även yngre patienter from 18 års ålder skulle få enkät men pga. personalbrist 
samt att antalet upptryckta enkäter tog slut användes urvalet från 65 års ålder och uppåt.  
 

Tabell 4 Yngsta respektive äldsta man och kvinna som deltagit har 
 i studien samt medelålder för båda grupperna. 

 Man Kvinna 
Yngsta 30 år 25 år 
Äldsta 101 år 98 år 
Medelålder 76 år 78 år 
Totalt antal 713 st (52 %) 666 st (48 %) 
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8.4 Urval 
Det totala antalet utskickade enkäter var 1428 och de returnerade svaren var till antalet 1407. 
Här fanns således ett bortfall på 21 enkäter. Granskning har skett av besvarade HAUQ-
enkäter med följdfrågor, totalt 1407 stycken, som sändes ut mellan år 2004 och 2006. De 
enkäter som returnerats helt obesvarade på samtliga frågor var även de till antalet 21 och 
exkluderades i resultatavsnitt 4. Ytterligare 7 patienter som inte angett kön och där det heller 
inte kunde utläsas via personnummer hade besvarat enkäten. Deras svar redovisas inte i 
avsnitt 9 på grund av den lilla procentandel som gruppen utgör. Totalt bortfall och 
exkluderade enkäter var således 49. Inklusionskriterier var att respondenten angett kön och 
besvarat minst en fråga i enkäten i HAUQ-enkäten med följdfrågor. Resultatavsnitt 9 
redovisar svar från 1379 patienter i en könsjämförelse. Där redovisas även i tre figurer en 
jämförelse mellan unilateral och bilateral hörapparatanpassning där 106 svar exkluderats då 
patienterna inte angett om en eller två hörapparater använts, totalt 1273 patienter. 
 

8.5 Databehandling 
Sammanställning och bearbetning av enkätsvaren till denna studie har skett i programmet 
Microsoft Excel 2000 med hjälp av lån av dator placerad på Audiologiska kliniken samt 
tillgång till det samlade materialet av enkätsvar. Efter en första sammanräkning av svaren per 
fråga syntes snabbt ett stort antal inkomna svar där personalen inte markerat kön på 
respondenten vilket påverkade hela resultatet med ett stort bortfall i jämförelsen mellan män 
och kvinnor. Manuellt kunde detta korrigeras med hjälp av personnumret där könsbestämning 
kunde avgöras och ett första bortfall minskades från 278 till 7 stycken. Sammanräkning av 
svaren per fråga redovisas i andel procent män och kvinnor i resultatavsnittet då fördelningen 
av utskicken inte är lika mellan män och kvinnor. Avrundningseffekten kan medföra att 
resultatet inte alltid summerar 100 %. För en tydligare bild redovisas även resultatet genom 
stapeldiagram. För att belysa frågeställningarna har en jämförelse gjorts i resultatavsnittet 
mellan bilateral/unilateral hörapparatanvändning och användningstid. Ytterligare en variabel 
har lagts till i form av upplevelsen av livskvalitet. 
 

8.6 Etiska aspekter 
Patienterna informerades i samband med enkäten angående syftet med kvalitetssäkrande 
arbete och har inte tillfrågats särskilt inför denna sammanställning angående deltagande. Den 
färdiga studien kommer att framföras muntligt och skriftligt vid seminarium och senare finnas 
i skriftlig form vid Audionomprogrammet, Örebro universitet, vid Audiologiska kliniken och 
Audiologiskt Forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Audiologiska kliniken äger 
tillsammans med författaren materialet och har rätt att senare använda dessa resultat.  
 

8.7 Validitet/reliabilitet 
Då materialet greppar över hela patientgruppen som var aktuell för enkätutskicket och 
svarsfrekvensen var hög borde resultatet vara generaliserbart för en normalpopulation då 
materialet omfattade en väl åldersmässig spridning. Validiteten torde vara hög då flera av 
frågorna berör samma områden kring hörapparatanvändning och graden av nöjdhet med 
information, utrustning och eventuell påverkan av livskvalitet. Ett exempel är fråga 5. Hur 
nöjd är Du med hörapparaten? och fråga 9 Upplever Du att Din/Dina nya hörapparat/er har 
påverkat Din livskvalitet? Det hade varit önskvärt med fler frågor som förtydligar begreppet 
livskvalitet (Eilertsson, 1996). 
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 9. Resultat 
Femtiotvå procent av de svarande använde hörapparat bilateralt och 40 % unilateralt. Åtta 
procent har inte angivit om en eller två hörapparater använts. Av männen använde 53 % 
bilateralt respektive 40 % unilateralt. I gruppen med kvinnor använde 51 % hörapparat 
bilateralt och 41 % unilateralt. Två procent fler män än kvinnor använder hörapparater 
bilateralt. 

Fråga 1: Använder Du vanligen en/två hörapparat/er? (n =1379)

0 10 20 30 40 50

okänt antal
hörapparater

En hörapparat

Två hörapparater

Andel %

Kvinnor 8 41 51

Män 8 40 53

totalt 8 40 52

okänt antal hörapparater En hörapparat Två hörapparater

 
Figur 1 Hur många män respektive kvinnor som använde en eller två hörapparater. 
 
Tjugofem procent av de svarande använde sin hörapparatutrustning mellan en till fyra timmar 
per dag. Femtiosex procent använde den mer än fyra timmar per dag. Trettiofem procent 
använde hörapparat minst åtta timmar per dag. I gruppen patienter som använder hörapparat 4 
timmar eller mer per dag så överväger andelen män med 2 % jämfört med kvinnor. I en 
jämförelse över alla svarsalternativ från minst 1 timme per dag och mer använder fler män (94 
%) sina hörapparater. Andelen kvinnor med samma svar är 90 %. 

Fråga 2: Hur mycket använder Du hörapparaten i genomsnitt? (n =1379)

0 10 20 30 40 50

inget svar

Aldrig 

Sällan 

1 tim  

1-4 tim 

4-8 tim 

 > 8 tim 

Andel %

Kvinnor 3 3 4 9 26 20 35

Män 2 1 3 13 24 22 35

totalt 3 2 4 11 25 21 35

inget svar Aldrig Sällan 1 tim  1-4 tim 4-8 tim  > 8 tim 

 
Figur 2 Hur många timmar per dag som hörapparater användes bland män respektive kvinnor. 
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Andelen patienter som använde sin hörapparat 4 timmar eller mer per dag var 64 % bland 
bilateralt anpassade och 49 % bland unilateralt anpassade. Av de patienter som använde 
hörapparater minst 8 timmar eller mer per dag var 41 % bilaterala och 29 % unilaterala 
användare. 

HAUQ-Fråga 2: Hur mycket använder Du hörapparaten i genomsnitt? (n =1273)

0 10 20 30 40 50

inget svar

Aldrig 

Sällan

1 t/vecka 

1-4 t/dag 

4-8 t/dag 

>8 t/dag 

Andel %

Två hörapparater 2 1 2 9 22 23 41

En hörapparat 1 2 5 13 30 20 29

inget svar Aldrig Sällan 1 t/vecka 1-4 t/dag 4-8 t/dag >8 t/dag 

 
Figur 9 Hur mycket hörapparaterna användes per dag hos män och kvinnor, en jämförelse mellan unilateral 

och bilateral anpassning. 
 
Den totala andelen patienter som angav svarsalternativet mycket nöjd med sin hörapparat var 
44 %. Ungefär lika många kvinnor (45 %) som män (43 %) angav svaret mycket nöjd. 
Fyrtionio procent män angav sig vara ganska nöjd med hörapparaten jämfört med kvinnor där 
40 % angav samma svar. Andelen kvinnor som var missnöjda eller inte besvarade frågan var 
större med 16 % än andelen män 9 %. Totalt sett bland både män och kvinnor besvarade inte 
5 % frågan . 

Fråga 5: Hur nöjd är Du med hörapparaten? (n =1379)

0 10 20 30 40 50

inget svar

Missnöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

Andel %

Kvinnor 6 10 40 45

Män 4 5 49 43

totalt 5 7 44 44

inget svar Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd 

 
Figur 3 Hur män och kvinnor upplevde sig nöjd med sin hörapparatutrustning. 
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Nittio procent av patienterna med bilaterala hörapparater var nöjda varav 48 % mycket nöjda 
med sin hörapparatutrustning. Andelen med unilateral hörapparat med samma svarsalternativ 
var 88 % varav 40 % mycket nöjda. Totala andelen män och kvinnor som var missnöjda var 
14 % och 7 % besvarade inte frågan. 

HAUQ-Fråga 5: Hur nöjd är Du med hörapparaten? (n =1273)

0 10 20 30 40 50

ej svar

Missnöjd 

Ganska nöjd 

Mycket nöjd 

Andel %

Två hörapparater 3 6 42 48

En hörapparat 4 8 48 40

ej svar Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd 

 
Figur 10 Hur nöjda män och kvinnor upplevde sig med sin/sina hörapparater efter slutförd rehabilitering, en 

jämförelse mellan unilateral och bilateral anpassning. 
 
När det gäller omhändertagande så svarade 84 % att de upplevde ett mycket bra 
omhändertagande under hörapparatutprovningen. Denna höga svarsprocent var lika bland 
män och kvinnor. Tio procent angav svaret ganska bra omhändertagande bland män och 9 % 
bland kvinnor. Ingen ansåg omhändertagandet dåligt. Totalt besvarade inte 6 % frågan. 

Fråga 6: Hur bedömer Du det omhändertagande Du fått vid 
hörapparatutprovningen? (n =1379)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

inget svar

Dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Andel %

Kvinnor 6 0 9 84

Män 5 0 10 84

totalt 6 0 10 84

inget svar Dåligt Ganska bra Mycket bra

 
Figur 4 Hur män och kvinnor bedömde omhändertagandet vid hörapparatutprovningen. 
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Åttiofyra procent både män och kvinnor angav att de fått tillräcklig information om sin 
hörsel. Fyra procent fler män än kvinnor angav detta svar. Två procent fler kvinnor än män 
upplevde otillräcklig information. Totalt besvarade inte 7 % frågan och 9 % upplevde att de 
fått otillräcklig information. 

Fråga 7: Tycker Du att Du har fått tillräcklig information om Din hörsel? (n =1379)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

inget svar

Nej 

Ja 

Andel %

Kvinnor 8 10 82

Män 6 8 86

totalt 7 9 84

inget svar Nej Ja 

 
Figur 5 Hur många patienter som upplevde att de fått tillräcklig information om sin hörsel. 
 
 
Åttiosex procent av de svarande tyckte att de fått tillräcklig information om sin 
hörapparatutrustning. Fyra procent fler män än kvinnor angav detta svar. Totalt upplevde 8 
% att de fått otillräcklig information där 3 % fler var kvinnor. Totalt 7 % av både män och 
kvinnor besvarade inte frågan. 

Fråga 8: Tycker Du att Du har fått tillräcklig information om Din/Dina hörapparat/er? 
(n =1379)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

inget svar

Nej 

Ja 

Andel %

Kvinnor 7 9 84

Män 6 6 88

totalt 7 8 86

inget svar Nej Ja 

 
Figur 6 Hur många patienter som upplevde att de fått tillräcklig information om sin hörapparatutrustning. 
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På frågan om hörapparater har påverkat livskvalitet så svarade 36 % av kvinnorna och 30 % 
av männen att livskvaliteten förbättrats mycket. Totalt upplevde 79 % att livskvaliteten 
förbättrats något eller mycket. Det var vanligare bland män att uppleva höjd livskvalitet (80 
%) jämfört med kvinnor (77 %). Tre procent fler kvinnor upplevde att ingen förbättring skett. 
Totalt upplevde 16 % ingen skillnad eller en försämring. Fem procent besvarade inte frågan.  

Fråga 9: Upplever Du att Din/Dina nya hörapparat/er har påverkat Din livskvalitet? 
(n =1379)

0 10 20 30 40 50

inget svar

Försämrat 

Ingen förbättring 

Förbättrats något 

Förbättrats mycket 

Andel %

Kvinnor 5 1 17 41 36

Män 5 1 14 50 30

totalt 5 1 15 46 33

inget svar Försämrat Ingen förbättring Förbättrats något Förbättrats mycket 

 
Figur 7 Hur mycket har upplevelsen av livskvalitet påverkats bland män och kvinnor. 
 
Åttiotvå procent av hörapparatbärare med bilateral anpassning ansåg att deras livskvalitet 
hade förbättrats något eller förbättrats mycket. Gruppen med unilateral anpassning med 
samma svarsalternativ var 77 % dvs. en skillnad på 5 %. Andelen bilaterala användare som 
angav svarsalternativet förbättrats mycket var 38 % jämfört med unilaterala användare som 
var 27 % vilket medför en skillnad på 11 %. I gruppen som inte upplevde någon förändring 
var 14 % bilateralt anpassade och 17 % unilateralt. Fyra procent i vardera gruppen har inte 
besvarat frågan.   

Fråga 9: Upplever Du att Din/Dina nya hörapparater har påverkat Din livskvalitet? 
(n =1273)

0 10 20 30 40 50

inget svar

Försämrad 

Ingen förändring 

Förbättrats något 

Förbättrats mycket

Andel %

Två hörapparater 4 1 14 44 38

En hörapparat 4 1 17 50 27

inget svar Försämrad Ingen förändring Förbättrats något Förbättrats mycket

 
Figur 11 Hur män och kvinnor bedömde upplevelsen av påverkan av livskvalitet, en jämförelse mellan 

unilateral och bilateral anpassning. 
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När det gäller förväntningar på hörapparater så upplevde 64 % av männen att dessa hade 
infriats jämfört med 57 % av kvinnorna det vill säga en skillnad på 7 %. Totalt ansåg 61 % av 
alla svarande att förväntningarna de hade på hörapparatutrustningen hade infriats. Totalt 
upplevde 13 % att förväntningarna inte hade infriats. Tjugoen procent svarade att man inte 
visste eller inte hade några förväntningar. Sex procent besvarade inte frågan. 

Fråga 10: Har Dina förväntningar på hörapparaten/erna infriats? (n =1379)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
inget sv

ar

Hade inga förväntningar Vet ej 
Nej 
Ja 

Andel %

Kvinnor 5 9 15 14 57

Män 6 6 12 13 64

totalt 6 7 14 13 61

inget svar
Hade inga 

förväntningar 
Vet ej Nej Ja 

 
 Figur 8 Hur eventuella förväntningar på hörapparatutrustningen infriats bland män och kvinnor. 
 

10. Diskussion 
10.1 Bakgrund, tidigare forskning och inledning 

I arbetet som legitimerad audionom med hörselrehabilitering vid Audiologiska mottagningen i 
Örebro rekommenderar man oftast bilateral hörapparatanpassning till de patienter som 
uppvisar dubbelsidig hörselnedsättning. Möjligheterna att lokalisera ljud samt uppfatta tal i en 
störande ljudmiljö ökar betydligt med bilateralt användande av hörapparater. Då ökar hjärnans 
möjlighet att avgöra eventuella skillnader i ljudet och vid de fall där tal och störsignal 
kommer från olika håll förbättras möjligheterna att kunna urskilja riktning betydligt med 
balanserad hörsel. (Dillon, 2001) Hörstyrkesummation dvs. att ljudet upplevs starkare vid 
bilateralt hörande än vid unilateralt är ytterligare en fördel som medför att patienten ofta kan 
ha en mer bekväm ljudstyrka i sina hörapparater än om endast en apparat används. Patient 
med dubbelsidig hörselnedsättning som endast använder en hörapparat riskerar auditiv 
depriveringseffekt i form av statistiskt signifikant minskning av taluppfattningsförmågan pga. 
otillräcklig ljudstimulering. Undantagsfall kan vara där ena örat har en mycket lätt 
hörselnedsättning eller normal hörsel alternativt mycket grav nedsättning, infektionstillstånd, 
tinnitus som upplevs mer negativt i samband med hörapparatanvändning eller annan 
funktionsnedsättning som hindrar hörapparatanvändning (Smeds & Lejon, 2000). SBU 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2003:164) beskriver även betydelsen av 
användningstid av hörapparaterna för att tillvänjningsprocessen ska kunna ske. Ökad 
användningstid tycks medföra ökad nytta.  
I mötet med patienterna så har en önskan vuxit genom åren att undersöka patienternas 
upplevelser mer samlat och se vilka likheter eller skillnader som kan urskiljas. Då det vid 
Audiologiska kliniken i Örebro fanns ett större material av enkätsvar från Hearing aid user’s 
questionnaire, HAUQ att tillgå med frågor som berörde frågan av upplevelser kring 
hörapparatanpassning och där uppgiften fanns om patienterna utrustats med uni- respektive 
bilateral hörapparat, så fanns möjligheten att undersöka saken närmare. Hur ofta patienterna 
använde sin utrustning, om de kände sig nöjda med densamma, om de upplevde att den 
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påverkat livskvaliteten och framförallt om svaren skiljde sig beroende på om patienten 
använde hörapparat uni- respektive bilateralt. Materialet innebar även möjlighet att se skillnad 
på hur män respektive kvinnor upplevde och bedömde sin hörapparatsituation. 
 

10.2 Syfte och frågeställningar 
För att belysa mitt syfte att få svar på om patienterna kände sig nöjda med sin uni- eller 
bilaterala hörapparatanpassning och söka svar på mina frågeställningar valde jag att 
sammanställa hur män och kvinnor svarade på frågor ur Hearing aid user’s questionnaire, 
HAUQ. Därefter jämförde jag användningstid, hur nöjd patienten var med hörapparat och 
förändring av livskvalitet med om patienterna hade uni- eller bilateralt anpassade 
hörapparater. Följande frågor valde jag att exkludera då jag bedömde de inte kunde tillföra 
något ytterligare till mitt syfte och frågeställningar. Fråga nr 3 i HAUQ behandlade hur 
mycket hörapparaten hjälpte till i olika situationer och nr 4 om det fanns hanteringsproblem 
eller svårigheter med hörapparatens ljud . Vidare handlar fråga 11 om patienten upplever att 
hörapparaten förbättrar upplevelsen av eventuell förekomst av tinnitus och fråga 12 om 
patientens upplevelse av personalens bemötande.  
 

10.3 Metod 
Med anledning av den typ av frågor som enkäterna innehöll valdes ett kvantitativt 
angreppssätt för att kunna nå syftet och belysa frågeställningarna och. Resultaten redovisades 
deskriptivt genom tabeller och diagram där antalet presenterades i andel procent patienter som 
angett de olika svarsalternativen. Beräkningar av yngsta och äldsta man respektive kvinna, 
medelålder bland män, kvinnor och uni respektive bilaterala hörapparatanvändare 
genomfördes via Excel 2003. 
De utvalda frågorna till sammanställningen var 1 och 2 samt 5 och 6 ur HAUQ-enkäten (se 
tabell 1), och de från Audiologiska kliniken egna konstruerade frågor 7 till och med 10 (se 
tabell 2).  
 

10.4 Material och urval 
Den största gruppen respondenter, 1054 stycken, bestod av patienter över 65 år. I det totala 
bearbetade materialet var endast 116 stycken under 65 år. Detta medförde att övervägande 
andelen patienter var äldre i den här studien vilket i sig kan vara avgörande för vissa frågor 
exempelvis frågan om användningstid av hörapparat. Det skulle vara intressant att i senare 
studier undersöka män, kvinnor med en jämnare åldersfördelning och samma frågeställningar. 
Könsfördelningen var 713 män och 666 kvinnor efter exkludering av obesvarade enkäter, 21st 
och de patienter som inte angivit könstillhörighet, 7st. Vid bearbetning av deltagarnas ålder så 
visades ett stort åldersspann. Äldsta man var 101 år och äldsta kvinna 98 år vid tidpunkten för 
utskicken av enkäten. Den yngsta mannen var 30 år och yngsta kvinna var 25 år vilket betyder 
att även yngre patienter trots allt fick enkäten. Männens medelålder var 76 år och kvinnornas 
var 78 år och den totala medelåldern på hela materialet var 77 år. De äldsta personerna faller 
utanför klinikens åldersurval och det framkommer inte i materialet någon anledning till att de 
personerna ändå fått enkät. Bearbetning skedde av hela materialet trots hög ålder hos en del 
respondenter. Eventuellt kan detta faktum påverka svaren i gruppen med hög ålder där det inte 
alls är beskrivet andra eventuella medicinska och sociala aspekter som har kunna påverka 
svaren exempelvis svårigheter att läsa enkäten pga. dålig syn, olika grad av demens, brist på 
möjligheter att få hjälp med ifyllande och hantering av enkäten. Det skulle vara intressant och 
viktigt för ett förbättrat omhändertagande av patienter att i ytterligare studier titta närmare på 
hur patienter besvarar dessa frågor i olika åldersgrupper. Ytterligare en variabel som kan vara 
av intresse är att i kommande studier relatera svaren från enkäterna till grad av 
hörselnedsättning 
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10.5 Validitet och reliabilitet 
HAUQ-enkäten var utformad och utvärderad vid National Acoustic Laboratories i Australien 
men inte frågorna som Audiologiska kliniken utformat själva även om de tog intryck av och 
använde snarlika formuleringar som redan fanns i liknande enkäter. Validiteten torde ändå 
vara hög då flera av frågorna berör samma områden kring hörapparatanvändning och graden 
av nöjdhet med information, utrustning och eventuell påverkan av livskvalitet. Då 
Audiologiska kliniken valt att ange personnummer på varje enkät finns möjligheten att utföra 
ett retest. Då det är troligt att ett antal patienter avlidit sedan de första utskicken genomfördes 
och att det kan ha skett andra förändringar både medicinskt, socialt och vad gäller 
hörapparatutrustningen efter så lång tid skulle det inte vara särskilt givande. Då medelåldern 
var relativt hög vid enkätutskicken så kan man även förmoda att användningsfrekvensen av 
utrustningen förändrats med stigande ålder hos patienterna (Eilertsson, 1996, 2:a uppl.). Hur 
användningsgraden var i olika åldersgrupper var inte föremål för den här studien men skulle 
vara en intressant infallsvinkel i ytterligare undersökning. 
Enkäter lämpar sig i regel bra för en mer ytlig undersökning där man måste välja frågor med 
omsorg både vad gäller innehåll, utformning, struktur och antal för att fånga respondentens 
uppmärksamhet och säkerställa att få så många svar som möjligt (Andersson, 1994). Med 
tanke på den höga svarsfrekvensen så skulle det kunna tyda på att det är en enkelt utformad 
enkät som inte inneburit några större problem att besvara. En brist i detta enkätmaterial är 
dock att den i vissa fall innehåller få följdfrågor och framförallt beskrivning av begreppet 
livskvalitet. Utvecklas frågorna ytterligare borde möjligheten öka till att en ännu större 
kunskap kring patientens situation uppnås. Genom att ställa följdfrågor eller flera frågor på 
samma tema säkerställer man även respondentens svar och att det inte rör sig om en 
misstolkning eller slumpmässigt svar (Andersson, 1994). En svaghet i den här 
sammanställningen är att materialet innehåller enkäter från tre olika utskick där det gått 
ganska lång tid mellan utskicken. Önskvärt är att en sammanställning av nya undersökningar 
sker snarast efter det svarsdatum som angetts för att kunna dra nytta av svaren och säkerställa 
vårdkvaliteten.  
En finsk studie av 98 äldre patienter (medelålder 77 år) som direkt före- och 6 mån efter 
avslutad hörapparatutprovning intervjuades. Den visade att nästan 70 % av patienterna 
upplevde emotionella problem av sin hörselnedsättning innan påbörjad hörapparatanpassning 
och mer än hälften att deras liv begränsades av samma anledning. Efter 6 månader hade denna 
grupp minskats signifikant (Vuorialho, Karinen, Sorri, 2006). Vid varje hörcentral och 
audiologisk klinik i landet bör man ta vara på patientens upplevelse av den 
hörselrehabilitering som bedrivs och upplevelse av unilateralt respektive bilateralt hörande 
som ett led i sin verksamhets utvärdering och utveckling. Genom enkät eller intervju söka 
kunskap om patientens känslor inför påbörjad hörselrehabilitering, upplevelsen av hörapparat 
och omhändertagandet under tiden men framförallt graden av upplevd nytta efter avslutad 
behandling. Att dra lärdom av de brister som finns och genuint intressera sig för att bedriva 
vård med kvalitet och innehåll. En arbetsgrupp har nyligen designat en arbetsmodell med 
verktyg för ett genomförande av en crossover studie mellan uni- och bilaterala 
hörapparatanvändare. Där finns möjligheten att få ytterligare material i ämnet att bearbeta. 
Delar av verktygen kan även användas i utvärderingssyfte i anslutning till 
hörapparatanpassningar. Författarnas förhoppning är även att genom att använda dessa 
verktyg kunna urskilja de patienter som kan ha nytta av bilaterala hörapparater och vilka som 
har bättre nytta av unilateral anpassning (Arlinger, Gatehouse, Kiessling, Naylor, Verschuure, 
Wouters, 2008). 
 
 
 



   

16 
 

10.6 Resultat 
Vid första frågan i HAUQ visade resultatet på att fördelningen mellan män och kvinnor som 
använde hörapparat bilateralt var relativt lika mellan män och kvinnor. Även gruppen med 
unilateral användning var jämnt fördelad bland män respektive kvinnor. Det hade varit 
intressant om gruppen som inte angett uni eller bilateral användning hade angett ett svar. Om 
då fördelningen visat sig vara ungefär detsamma eller om skillnader skulle uppträda 
grupperna uni och bilaterala användare. Varför angav inte patienterna antal använda 
hörapparater?  Det skulle kunna bero på att patienterna missade frågan eller att svaret borde 
vara självklart då patienten blivit utrustad med en respektive två apparater och att det var den 
faktiska användningen. Det skulle även kunna bero på att patienter som utrustades med två 
apparater men endast använde en, upplevde rädsla att tvingas återlämna den som inte använts 
alternativt genans att våga tala om den faktiska användningen. Då enkäten inte var anonym 
och personnumret fanns angivet på den så är möjligheten öppen för spekulationer då svar 
saknas på den här frågan. Studien visar på 52 % bilaterala användare att jämföras med HRF:s 
undersökning där Örebro län visade på 66 % bilateral användare. En anledning till detta skulle 
kunna vara de olika enkätutskicken som materialet i den här studien grundar sig på. De första 
utskicken gjordes till patienter som redan fanns på lista för att få uppföljningsbrev eller skulle 
kallas till uppföljningsbesök. Eventuellt kunde där finnas patienter som av någon anledning 
kontaktat audiologiska kliniken med önskemål om att få ett uppföljningsbesök pga. olika 
problemställningar oavsett ålder. Den gruppens sammansättning kan inte anses jämförbar med 
dem som senare fick enkäten vilket bestod av alla patienter över 65 år som anpassats 
hörapparat. I materialet syns också en övervägande andel patienter i den äldre gruppen vilket 
också kan vara avgörande för hur hörapparaterna används. I takt med ökande ålder är det 
troligt att ökade hanteringssvårigheter, synsvårigheter av varierande grad och ett minskat 
socialt umgänge kan ha betydelse för hur patienter väljer att använda sina hörapparater. 

 
Fråga 2 i HAUQ vill belysa under hur lång tid hörapparaten användes. I figur 2 syns att män 
och kvinnor använder hörapparat relativt lika fördelat över tid per dag. Lika många män och 
kvinnor använde sina hörapparater oavsett unilateral eller bilateral anpassning under 4 timmar 
per dag eller mer. Däremot användes hörapparaterna under fler timmar per dag totalt sett av 
bilaterala användare jämfört med unilaterala användare (se figur 3). Störst skillnad syntes 
bland dem som använde sin utrustning >4-8 timmar/dag där det var betydligt fler bilateralt 
anpassade än unilateralt. Resultatet korrelerar inte till HRF:s undersökning 2004 där 85 
procent angett att man alltid/ofta använde sin bilaterala utrustning. Tyder detta resultat på att 
hörapparatbärare i Örebro län är sämre på att använda sina hörapparater bilateralt eller är 
HRF:s resultat i överkant eller feltolkat? Det kan vara på sin plats att notera HRF:s 
svarsalternativ på frågan om hur mycket hörapparaten användes där brukarna hade att välja på 
alltid/ofta, ibland, sällan eller aldrig. Där är svarsalternativen alltså inte specificerade i timmar 
vilket innebär att det är svårare att göra en jämförelse mellan resultaten från HRF och den här 
studien. Enheternas värde mellan HRF:s svarsalternativ är olika stora vilket även medför 
svårighet att tolka svaren (Holme & Solvang, 1997). En viktig aspekt är att mängden 
användningstid inte är ett mått på optimal användning för patienten. För en patient kan en 
optimal användning vara 15 timmar per dygn pga. hörselnedsättningen art och grad samt 
patientens behov. För en annan patient kan den optimala användningen vara t ex tre timmar 
per dag just av samma anledning. Den här sammanställningen ger inte svar på frågan men det 
skulle vara intressant att undersöka ytterligare om bilateralt förskrivna hörapparater i Örebro 
län faktiskt används bilateralt eller om många väljer att använda den ena hörapparaten och 
låter den andra bli liggande. Det finns även åsikter inom forskningen att det inte är tillräckligt 
kliniskt utvärderat att bilateral hörapparatanvändning erbjuder fördelar framför unilateral 
användning (Noble, 2006). Laboratorietester visar vanligen på dessa fördelar men det finns 
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inte tillräcklig klinisk evidens i nuläget (SBU, 2003). I SBU-rapport 2003 redovisas resultat 
från en längre serie undersökningar från USA som redovisar hörapparatanvändares 
erfarenheter där tre procent fler nöjda hörapparatbärare var bilaterala användare. Man kan 
även konstatera att det är svårigheter att i laboratoriemiljö helt efterlikna verklig ljudmiljö och 
dess komplexitet varför det är önskvärt med ytterligare studier i reell miljö. Genom att 
bedriva uppföljande verksamhet oavsett om det genomförs via besök, enkät eller intervju så är 
detta ett utmärkt tillfälle att söka svar hos patienterna kring deras upplevelse kring unilateralt 
respektive bilateralt hörande med hörapparat. Genom fler följdfrågor som når en djupare 
dimension borde möjligheten finnas till en ökad kunskap för detta område. 
 
I den här studien ansåg större delen av patienterna sig vara ganska nöjda eller mycket nöjda 
med sin hörapparatutrustning som efterfrågas i fråga 5 (se figur 3). Fler män än kvinnor ansåg 
sig vara ganska nöjd eller mycket nöjd. Bland de bilateralt anpassade patienterna var det 
vanligare att vara mycket nöjd med hörapparater, enligt figur 10 jämfört med unilateralt 
anpassade. Att både uni och bilaterala användare anser sig ganska nöjda med sina 
hörapparater skulle kunna tyda på en väl genomför rehabiliteringsmodell där patienten blir 
lyssnad på och får sina önskemål tillgodosedda oavsett antal hörapparater som anpassats och 
där hörapparatvalet stämmer överens med patientens uttalade behov. Den relativt långa tid 
som gått efter rehabiliteringens slutförande och kvalitetsenkätens ifyllande kan även ha 
betydelse för hur nöjd patienten upplever sig vara med hörapparaten pga. 
tillvänjningsprocessen. Det skulle kunna stärka resultaten i studien då svaren inte getts i 
stundens ingivelse utan efter en relativt lång användningstid. Gruppen som var missnöjd eller 
inte svarade på frågan var relativt stor (se figur 10) för bilaterala och unilaterala användare. 
Fråga 5 tar ingen hänsyn till teknik i hörapparaten, utformning av densamma eller grad av 
hörselnedsättning hos patienten utan är endast ett ställningstagande till om man upplever sig 
nöjd. Gruppen missnöjd och de som inte svarade på frågan samt gruppen ganska nöjd får 
anses som ett förbättringsområde för audiologiska kliniken. 
I detta sammanhang är det intresssant att studera resultatet från fråga 10 där fler än hälften av 
alla patienter tyckte att deras förväntningar på hörapparatutrustningen infriats vilket var en 
vanligare uppfattning bland män än hos kvinnor. De patienter som inte upplevde att 
förväntningarna infriades och skulle vara intressant att studera närmare i ytterligare studie. 
Vid båda dessa frågor där gruppen som inte svarade eller ansåg att de var missnöjda skulle det 
kunna bero på felinformation kring vad en hörapparat kan hjälpa till med. Kanske en övertro 
på tekniken eller en förförståelse hos patienten som inte visade sig stämma med verkligheten. 
Studien tar heller inte hänsyn till ålder hos patienten vilket skulle kunna ha en del betydelse 
för hur lätt eller svårt patienten har att ta till sig hörapparatinformation, instruktion om 
hantering och skötsel samt tillvänjningsprocessen. Här är det även viktigt att fundera över hur 
rehabiliteringssamtalet och hur diskussionen kring förväntningar hos patienten genomförs. 
Vilka förväntningar på hörapparatanvändning speglar audionomen eller medföljande anhörig? 
Den grupp som inte besvarade frågan eller svarade vet ej kan även de anses som ett 
förbättringsområde och värt en ytterligare undersökning. I en studie av 100 vuxna blivande 
hörapparatanvändare medelålder 68,6 år undersöktes de förväntningar som patienterna hade 
före hörapparatanpassningen och hur de påverkade deras vilja till att använda utrustningen 
senare samt känsla av tillfredställelse med densamma (Meister, Walger, Brehmer, von Wedel, 
von Wedel, 2008). Ett av resultaten i studien visade på att förstagångsanvändare generellt 
hade höga förväntningar på att hörapparater skulle hjälpa dem att höra i både lugn- och i 
störande ljudmiljö. De flesta respondenterna utryckte även förhoppning om att hörapparaterna 
skulle öka deras livskvalitet vilket visade sig vara avgörande för viljan till att använda 
hörapparaterna (Meister et al., 2008).  
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Mycket stor andel av patienterna angav att de upplevde ett mycket bra omhändertagande av 
personalen under hörapparatutprovningen som kan ses i figur 4, där fördelningen var lika 
bland män och kvinnor (se figur 4). I frågorna 7 och 8 har större andelen av respondenterna 
angivit att de fått tillräcklig information kring sin hörsel och hörapparat. Något fler män än 
kvinnor angav tillräcklig information. Det är en stor andel av patienterna som angav ett bra 
omhändertagande och tillräcklig information men då enkäten inte besvarades anonymt finns 
en stor risk att dessa frågor inte besvarades helt sanningsenligt och bör tolkas med mycket 
stor försiktighet (Holme & Solvang, 1997. 2 uppl). Nästan var sjätte patient upplevde att de 
inte fått tillräcklig information kring sin hörsel eller om hörapparat vilket bör vara en 
anledning att studera närmare och anses som ett förbättringsområde för audiologiska kliniken. 
Dessutom har relativt många patienter inte besvarat dessa båda frågor. 

 
På frågan om hörapparatanvändning påverkat livskvalitet (se figur 7) upplevde stor del av 
både män och kvinnor att livskvaliteten förbättrats något eller mycket efter avslutad 
hörapparatanpassning. Fler kvinnor än män har dock angett att livskvalitet förbättrats mycket. 
Drygt var sjätte patient upplevde ingen förbättring alls. I en jämförelse mellan uni- och 
bilaterala användare kan man se i figur 11 en skillnad där fler bilaterala användare upplevde 
att livskvaliteten har förbättrats jämfört med unilaterala användare. Resultatet skulle kunna 
överensstämma med andra studier som undersökt kvalitet och tillfredställelse efter 
hörapparatanpassning som har visat på en större upplevd nytta med bilateralt 
hörapparatanvändande (Kochkin & Kuk, 1997). I diskussionen kring att använda enkät med 
en fråga kring upplevelsen av livskvalitet är det nödvändigt att fundera kring vad som avses 
med begreppet livskvalitet i det aktuella sammanhanget. Här finns inget givet svar utan 
meningen med begreppet livskvalitet formas av många aspekter och kan därför skilja sig åt 
beroende på olika förutsättningar. Inom Hälso – och sjukvården används begreppet 
Hälsorelaterad livskvalitet, HRQL och definieras som en individuell tillfredsställelse eller 
lycka inom olika områden i livet och i vilken mån de påverkar eller påverkas av hälsa 
(American Thoracic Society, 2007). Det är av vikt att i en sådan utformad fråga precisera de 
olika aspekterna så att patienten har möjlighet att förstå vad som avses med begreppet 
livskvalitet just i detta fall. En aspekt kan vara i vilken ålder och livssituation den tillfrågade 
befinner sig. Det kan vara avsevärd skillnad på vilka hörselkrav som ställs om patienten är i 
arbetsför ålder och befinner sig i ett hörselkrävande arbete eller räknas till den äldre gruppen 
över ca 75 år där kanske familjesammanhanget har en större betydelse (Richt et al, 1994). En 
annan aspekt kan vara om patienten lever ensam eller i någon form av 
familjesammansättning. Andra sjukdomstillstånd kan påverka känslan av livskvalitet och kan 
vara av vikt att få kännedom om. Även grad av hörselnedsättning är av stor vikt. I en studie av 
311 vuxna gravt hörselskadade och postlingualt döva svenska patienter där HRQL, 
hälsorelaterad livskvalitet undersöktes kunde skillnader skönjas. Kvinnorna med grav 
hörselnedsättning uppvisade generellt lägre HRQL än männen. Även de patienter med hel 
eller halv sjukpension uppvisade lägre HRQL än de som arbetade heltid. Signifikant viktiga 
faktorer avgörande för HRQL visade sig vara grad av hörselnedsättning, tillfredställelse med 
hörapparat och civil status (Ringdahl & Grimby, 2000). I den här studien uppgav en femtedel 
av patienterna ingen förbättring alls, försämring eller hade inte ens besvarat frågan (se figur 
7). 
Det är av största vikt att fortsätta utvärdera anledningen till den stora andel patienter som inte 
upplever någon positiv påverkan för att säkerställa vårdkvaliteten. Man kan även ställa sig 
frågan om det över huvud taget går att mäta begreppet livskvalitet med metoder som 
förutsätter gemensamma värderingar och betydelser (Richt et al, 1994)? Är det en subjektiv 
bedömning, som utöver de givna aspekterna i den aktuella mätningen, även påverkas av 
dagsform, sömn, mat, känslotillstånd och om personen känner sig bekväm med att använda 
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begreppet och förstår innebörden? Kan detta vara av så stor vikt att det är svårt att nå en 
validitet och reliabilitet i svaren dvs. mäter vad som är avsett och är svaren reproducerbara 
(Richt et al, 1994)? Det är möjligt att den tillfrågade svarar mer negativt om det t ex. 
föreligger sömnsvårigheter natten före eller om t ex. hemtjänsten inte hinner iordningställa en 
frukost innan enkäten ska besvaras. Vilka begrepp i frågan och vilka svarsalternativ är då 
relevanta att använda och går de att operationaliseras och mätas? Termen ”livskvalitet” är 
både brukad och missbrukad och begreppsinnehållet oklart (Holme & Solvang, 1997). Väljer 
man att utforma egna frågor i en enkät som inte är utvärderad och validerad tidigare är det 
viktigt att pröva frågor och svar i en eller flera förundersökningar. Då finns möjlighet att 
korrigera för att så långt som möjligt säkerställa att frågor och svarsalternativ tolkas så lika 
som möjligt av respondenterna. I ett tolkningsarbete krävs en medvetenhet om vad man gör 
och hela tiden en kritisk inställning till de tolkningar som utförs. Det är även viktigt att man 
väljer svarsform som passar frågan och att alternativen är så fullständiga att ingen av det 
skälet väljer att inte besvara frågan (Holme & Solvang, 1997). HAUQ – enkäten berör inte 
alls direkt frågan kring livskvalitet varför det var en god tanke att komplettera med den frågan 
från audiologiska klinikens sida. Dock borde man ha arbetat vidare på en tydligare 
formulering. En annan brist är att de frågor som kliniken själv utformat inte testats och 
utvärderats i den här formen och sammanhang, för det andra inte ger tydliga svarsalternativ. 
Det finns olika teorier om vad livskvalitet innebär (Richt et al, 1994). En grundidé bygger på 
önskeuppfyllelse dvs. när önskningar går i uppfyllelse så ökar välbefinnandet. Det kan även 
innebära ökat välbefinnande över sådant som händer eller kommer till oss utan egen strävan. 
Enligt Expertgruppen för hörselvård, Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2008) är just 
HAUQ-enkätens svaghet att den inte närmare fokuserar på begreppet livskvalitet och 
upplevelsen av dess förändringar i samband med hörselrehabilitering. Min förhoppning är att 
detta kan anses vara ett intressant resultat att lägga till debatten om det kan säkerställas 
positiva effekter av att använda hörapparater bilateralt. Det är nödvändigt att undersöka vidare 
kring detta ämne på en djupare nivå där patienter ges möjlighet att beskriva tydligare vilka 
aspekter i begreppet livskvalitet som förändras positivt eller negativt. 
 

11. Slutsats 
Vid Audiologiska kliniken i Örebro län används sedan några år tillbaka utvärderingsenkäten 
HAUQ tillsammans med ett antal frågor som kliniken själva har formulerat i syfte att 
utvärdera genomförd hörapparatanpassning till patienter över 18 år. Enligt statistik från 
Hörselskadades riksförbund låg Örebro län i topp med bilaterala hörapparatanpassningar i 
Sverige med 66 % under år 2006. Riksgenomsnittet var 48 procent (Hörselskadades 
Riksförbund [HRF], 2007). Intresse uppstod att undersöka om det gick att hitta stöd i det 
enkätmaterial som var insamlat vid Audiologiska kliniken för att bilateral 
hörapparatutrustning ger större upplevd nytta än unilateral. Syftet med den här studien var att 
undersöka om patienterna kände sig nöjda med sin uni- eller bilaterala hörapparatanpassning.  
Hälften av både män och kvinnor angav att de använde hörapparat bilateralt och resultatet 
tydde inte på någon större skillnad mellan mäns och kvinnors användningstid av hörapparat. 
Även bilaterala och unilaterala hörapparatbärare tycktes använda sina hörapparater ungefär 
lika ofta. I resultatet av studien svarade 88 % av både män och kvinnor att de ansåg sig vara 
ganska nöjda eller mycket nöjda med sin hörapparatutrustning. Fler män än kvinnor ansåg sig 
vara mycket nöjd med hörapparaten än kvinnor. Av de bilaterala användarna var fler mycket 
nöjda med hörapparat än de unilaterala användarna. Studien kan möjligen ge stöd för att 
patienter med bilateralt anpassade hörapparater är mer nöjda med utrustningen än patienter 
med unilateralt anpassad utrustning. Fler än hälften av alla patienter tyckte att deras 
förväntningar på hörapparatutrustningen infriats vilket var en vanligare uppfattning bland män 
än hos kvinnor.  Mycket stor andel av patienterna angav att de upplevde ett mycket bra 
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omhändertagande av personalen under utprovningen där det inte syntes någon skillnad i 
svaren mellan män och kvinnor. Något fler män än kvinnor tyckte att de fått tillräcklig 
information om både hörsel och hörapparat. 
 
 Av de patienter som använde hörapparat bilateralt angav 82 % en positiv påverkan av 
livskvaliteten än de som använde hörapparat unilateralt 77 %. Störst skillnad fanns i gruppen 
som angav att livskvalitet förbättrats mycket där 11 % fler var bilaterala användare jämfört 
med den unilaterala gruppen. Även här skulle resultatet kunna ge ytterligare stöd för att 
bilateral anpassning kan ge positiva upplevelser och effekter hos patienten. Genom i stort sett 
hela materialet syntes vissa skillnader mellan svaren från män och kvinnor. Betydligt fler män 
ansåg sig vara nöjda med hörapparater och information om dessa samt om sin hörsel och att 
förväntningarna på hörapparater infriats. Fler män än kvinnor upplevde att livskvaliteten 
förbättrats. Män använde hörapparat i större utsträckning än kvinnor och i fler fall med 
bilateralt anpassade hörapparater. Detta resultat bör väcka tanken på om skillnader finns i vårt 
omhändertagande av patienter beroende på om de är män eller kvinnor? Begreppet 
hörselrehabilitering innefattar så många fler aspekter än om man anser sig vara nöjd med 
hörapparatutrustningen och om man anser att livskvaliteten förändrats till det positiva eller till 
användningstid. Därför är det viktigt och nödvändigt att fortsätta att använda och utveckla 
utvärderingsmetoder och de formulär som används inom hörselrehabiliteringen i Sverige.  
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Bilaga 1 
 
HAUQ = Hearing Aid User’s Questionnaire/National Acoustic Laboratories 
Frågeformulär för hörapparatanvändare 
 
Namn    Datum 
Personnummer    Sign 
 
Markera bästa svar för varje fråga 
 
1.  Använder Du vanligen  – en hörapparat?  
  – två hörapparater?  
 
2.  Hur mycket använder Du hörapparaten i genomsnitt?                – 8 tim eller mer/dag 
                      – 4 till 8 timmar/dag 
                      – 1 till 4 timmar/dag 

– enstaka gånger (<1 tim/dag  
men >1 tim/vecka) 

                                        – sällan (<1 tim/vecka) 
                         – aldrig 
Om Du aldrig använder hörapparaten, ange varför: 
 
 
3.  Hur mycket har hörapparaten hjälpt Dig med följande:  mycket   något   inte alls   ej 

aktuellt 
- i familjen                                        

  
- vid samtal i mindre grupp                                                                                                  
- i möten (sammanträde, kyrka, etc)                                                                                                    
- sociala aktiviteter (i affären, sällskapsliv, etc)                                                                           
- TV och radio                                                                                                                                
- Telefon                                                                                                                                                    

 
4.  Aktuella svårigheter med hörapparaten:    ja         nej 

-      Har Du svårt att sätta hörapparaten i örat eller ta ut den?                                            
- Har Du svårt att ställa in apparatens kontroller 

(volym, strömbrytare, M/T-omkopplare, etc)?                                                             
- Har Du problem med återkopplingstjut när volymkontrollen är   

inställd på lagom nivå?                                                                                                    
- Gör hörapparaten eller öroninsatsen ont i eller irriterar örat?                                         
- Blir plötsliga starka ljud obehagligt starka i hörapparaten?                                           
- Låter Din egen röst ihålig eller ekande?                                                                            
- Hjälper andra människor till att justera hörapparaten?                                                
 

5.  Hur nöjd är Du med hörapparaten? 
 
            mycket nöjd  ganska nöjd            missnöjd 
 
6.  Hur bedömer Du det omhändertagande Du fått vid hörapparatutprovningen? 
 
            mycket bra  ganska bra             dåligt 
  
   Vad tyckte Du bäst om?     ………………………………………………………………………. 
    Vad tyckte Du sämst om?  ………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 
 
 
7. Tycker Du att Du har fått tillräcklig information om Din hörsel? 
 
Ja                  Nej   
 
 
8. Tycker Du att Du har fått tillräcklig information om Din/Dina hörapparat/er? 
 
Ja                      Nej   
 
 
9. Upplever Du att Din/Dina nya hörapparat/er har påverkat Din livskvalitet? 
 
Försämrat     Ingen förändring        Förbättrats något       
 
Förbättrats mycket   
 
 
10. Har Dina förväntningar på hörapparaten/erna infriats? 
 
Ja           Nej        Vet ej        
 
Hade inga förväntningar   
 
 
11. Om Du har tinnitus/öronsus kan Din/Dina hörapparat/er lindra besvären? 
 
Ja              Nej           Frågan är ej aktuell för min del   
 
 
12. Hur nöjd är Du med bemötandet av personalen på Audiologiska kliniken? 
 
Mycket nöjd         Ganska nöjd                  Missnöjd   
 
 
13. Övriga synpunkter? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för Din medverkan!   
 
 
 
 
Var vänlig återsänd frågeformuläret i medföljande portofria svarskuvert inom 2 veckor. 
 
 


