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Sammanfattning: 

Nyttan en person får från ett cochleaimplantat (CI) kan bedömas med hjälp av talperception. 
Faktorer som har visat sig ha den största påverkan kring utfallen av talperceptionen hos barn 
är operationsålder, huruvida barn har pre- eller postlingual dövhet samt dövhetens varaktighet 
före operation. Syftet med studien är att belysa vilken påverkan operationsålder, prelingual 
respektive postlingual dövhet samt dövhetens varaktighet före operation har på 
talperceptionen hos barn med CI. Metoden som användes till denna studie är en systematisk 
litteraturstudie. Resultatet av använda artiklar visar att ju yngre barnet är vid operation desto 
större möjlighet har det att utveckla en god talperception, men att alla barn så småningom 
uppvisar förbättrad talperception efter att ha använt implantatet en period. Barn med 
postlingual dövhet presterar bäst i sin talperception. Barn med prelingual dövhet kan dock 
hinna ikapp dessa barn, efter några års användning av implantatet. I artiklarna förekommer det 
en diskussion om den neurala plasticiteten i hjärnstammen, huruvida utvecklingen av denna är 
beroende av en period i tidig ålder och av stimulering från implantatet. Övervägande delen av 
artiklarna framhäver att det fortfarande krävs mer forskning kring detta. 
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Bakgrund 
 
Talperception är människans sätt att i en akustisk signal söka efter och organisera språklig 
information. Utifrån olika förutsättningar, t.ex. tidigare erfarenheter av tal, kunskaper om bl.a. 
fonologi och prosodi, intressen och förmåga att förutsäga/gissa vad som sägs, konstrueras en 
perceptionsprocess (Johansson, Johansson & Östlund, 2008). Johansson (2006) framhåller att 
delar av de intryck vi får via hörsel och syn tolkas på ett medvetet eller omedvetet sätt. Ibland 
händer det att vi skiftar fokus för vår uppmärksamhet och observerar egenskaper i 
uttrycksformen på ett medvetet sätt. Det kan vara att vi enbart inriktar oss mot talet, men vi 
brukar som regel även lyfta fram de visuella intrycken på ett mer medvetet sätt. Detta kräver 
selektiv uppmärksamhet, en förmåga att gruppera ihop eller kategorisera ljud och hålla dem i 
minnet och en förmåga att höra likheter och skillnader mellan ljud och ljudsekvenser. Det 
krävs även en förmåga att konstruera helheter av delar i signalen som kan förstås och tolkas. 
Detta kan vi göra med hjälp av strategier som vi lärt oss. Förutom detta måste vi även lära oss 
talspråkets kod för att veta vilka ljudegenskaper som saknar betydelse för den språkliga 
avkodningen och vilka som har utmärkande egenskaper. Johansson (2006) menar att det här 
sättet att ta emot budskap inte är det vanligaste förhållningssättet för en lyssnare. Det är 
vanligare att vi inriktar vårt lyssnande på de betydelser som bärs fram av talet snarare än på 
talet självt. 
 
Talspråk kan indelas i talproduktion och talperception. Johansson (2006) betonar att 
talproduktion innehåller komponenterna: artikulation, röstkontroll och andning. Talperception 
inbegrips däremot av: uppmärksamhet, diskriminering, identifiering, tolkning och förståelse. 
Denna studie inriktar sig enbart på talperception, eftersom det är mer tillämpligt i 
audionomyrket. Innebörden av talperception kommer fortsättningsvis att innefattas av: 
uppmärksamhet, diskriminering, identifiering, tolkning och förståelse.  
 
Ett cochleaimplantat (CI) är ett hörselhjälpmedel för gravt hörselskadade eller döva personer. 
Genom elektrisk stimulering aktiverar elektriska strömpulser hörselnervceller direkt, även om 
hårceller saknas helt och hållet i cochlean. Ett CI-system består av fyra delar. Det finns en 
yttre signalbehandlingsenhet som tar upp ljud via en mikrofon och omvandlar ljudet. Därefter 
sänder en överföringsenhet, som är placerad utanpå huden, signalen till en inopererad 
mottagar- och stimuleringsenhet i benet bakom örat. Elektriska signaler från 
stimuleringsenheten sänds sedan till elektrodenheten i scala tympani inuti cochlean. Det finns 
ca 8-22 elektroder längs med elektrodenheten som står i elektrisk kontakt med vätskan i scala 
tympani. Varje elektrod kan avge elektriska strömpulser antingen till en gemensam 
referenselektrod eller till någon intilliggande elektrod genom den omgivande vävnaden 
(Smeds & Leijon, 2000). 
 
Det finns totalt 1 573 svenskar som fått CI och av dessa är 523 barn (Hörselskadades 
Riksförbund [HRF], 2008). CI-verksamheten är koncentrerad till sex CI-team på regionnivå i 
Sverige. Fem av dessa opererar barn. Idag utförs behandling av barn med cochleaimplantat 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Universitetssjukhuset i Lund och 
Universitetssjukhuset i Linköping. Det tillkommer i snitt 55 barn om året som behöver 
cochleaimplantat. Utöver operationer på dessa 55 nytillkomna barn, utför de fem CI-teamen 
årligen operationer på tidigare opererade barn. På grund av ändrade indikationer för 
behandling har operationsvolymerna för barn ökat stadigt i landet (Socialstyrelsen, 2009). 
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Dövhet eller grav hörselnedsättning på båda öronen utgör förutsättningen för en CI-operation. 
Det är samma hörselmässiga kriterier som gäller för både barn och vuxna. För barn med 
medfödd dövhet är prognosen för talspråksutveckling generellt bättre ju yngre barnet är. De 
senaste åren har medelåldern för operation sjunkit, en gynnsam ålder har visat sig vara mellan 
8-18 månaders ålder. En tveksam grupp att operera är barn med medfödd dövhet utan talat 
språk, som hunnit bli mer än 4 år. Barn efter 4 års ålder kan opereras om det är frågan om 
barn som hört normalt och utvecklat talspråk men som senare tappat hörseln (Sektionen för 
cochleaimplantat, Karolinska Universitetssjukhuset, 2009). 

De allra första CI-operationerna som utfördes på barn innefattade inte små barn. Medelåldern 
år 1995 var 5,2 år med en spridning mellan 2,0–10,8 år. Medelåldern år 2001 var 2,7 år med 
en spridning mellan 1,4–5,6 år. År 2007 var medelåldern 1,11 år med en spridning mellan 8-
60 månader. Sedan hörselscreening infördes för nyfödda på allt fler ställen i landet har 
operationsåldrarna bland barnen blivit lägre. Detta möjliggör en tidig identifiering av barn 
med medfödd hörselskada/dövhet. (Johansson et al., 2008).  

Johansson et al. (2008) menar att i takt med lägre operationsåldrar har frågeställningar 
omkring barns talspråkliga utveckling kommit att ändras. Forskning har visat att det finns stor 
variation i frågan om hur barn utnyttjar de möjligheter ett CI ger till att ta emot, bearbeta och 
förstå tal. Barn är olika duktiga på att välja vilken information de ska fokusera på i ljudvågen, 
känna igen enheter, diskriminera mellan ljudenheter samt tolka och förstå tal. Johansson et al. 
(2008) framhäver att det finns många frågeställningar vad gäller deprivering av ljudstimulans 
under tidig levnadsålder och vad det kan tänkas ha för betydelse gällande barnens auditiva 
perception.  

Enligt Newton (2002) brukar barn som tas i beaktning för cochleaimplantat falla i två 
huvudgrupper. Den ena gruppen består av barn som blivit döva efter att de utvecklat ett 
talspråk (postlingual dövhet), p.g.a. hjärnhinneinflammation, skallskada eller bieffekter från 
ototoxiska läkemedel. Den andra gruppen innefattas av barn som är födda döva eller som 
blivit döva innan de utvecklat ett talspråk (prelingual dövhet), p.g.a. genetiskt medförda 
defekter eller från något som inträffar under tiden i livmodern, såsom röda hund eller 
ototoxiska läkemedel. Dövhet som inträffar runt tiden barn håller på att lära sig talspråk kallas 
för perilingual dövhet. 
 
I Sverige används översättningar av välkända engelska eller amerikanska test och material vid 
bedömning av talperceptionen hos personer med CI. De vanligast förekommande 
testmaterialen som används vid bedömning av talperceptionen hos barn med CI är The 
Reynell Development Language Scales (RDLS III) som bedömer framförallt barns 
meningsförståelse samt Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT II) som bedömer 
ordförståelse (Johansson et al., 2008). 
 
Talperceptionstest brukar utföras i antingen ett open-set eller closed-set format. Open-set 
innebär att patienten måste svara utan någon tidigare kunskap om vad de möjliga 
svarsalternativen kan vara. Closed-set innefattas av att patienten får ett antal svarsmöjligheter 
att välja mellan. Skillnaden kan beskrivas som att ett open-set format är som en ”fyll-i” fråga 
medan ett closed-set format liknar en fråga med flera olika svarsalternativ (Gelfand, 2009). 
 
Olika elektrofysiologiska test såsom Electrically Evoked Auditory Brainstem Response 
(EABR) och Cortically Auditory Evoked Potential (CAEP) kan användas för att undersöka 
hur olika mognadsprocesser i hjärnstammen ser ut och utvecklas. En granskning av möjliga 
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förändringar i dessa processer kan ske genom att olika faktorer såsom t.ex. varaktighet av 
dövhet före operation eller ålder vid operation tas i beaktning. Detta kan i sin tur förklara hur 
olika utfall gällande talperceptionen kan komma att se ut (McCormick, Archbold & Sheppard, 
1994). 
 
Johansson (2006) uppger att det finns en rad olika faktorer som förklarar de stora variationer i 
hur väl barn med CI tillägnar sig talat språk i sin perception. Exempel på olika faktorer är 
operationsålder, pre- eller postlingual dövhet, dövhetens varaktighet före implantation, orsak 
till dövhet, typ av implantat, kommunikationsstadium m.m. (McCormick, 2004). Johansson 
(2006) menar att den vanligaste faktorn som framhålls är barnets operationsålder eller 
dövhetens varaktighet (period av auditiv deprivering). Detta stöds av McCormick (2004) och 
Newton (2002) som även menar att det är viktigt att ta hänsyn till huruvida barn har pre- eller 
postlingual dövhet. Dessa faktorer utgör en viktig prognos för hur utfallen av talperceptionen 
kommer att se ut hos barn med CI.  
 
Det finns en ökad förståelse av auditiv bearbetning i det centrala nervsystemet som ett resultat 
av CI-forskning. Det är framförallt frågan om neural plasticitet som avser 
talspråksutvecklingen som framhävts (Newton, 2002). Parks, Rubel, Fay och Popper (2004) 
definierar neural plasticitet som förändring i strukturen hos neuron, i deras funktion eller i 
förbindningar mellan olika neuron. Det är viktigt att beröra den neurala plasticiteten eftersom 
den har en koppling till en kritisk period gällande utvecklingen av talspråket och 
talperceptionen. Utvecklingen av plasticiteten har även en koppling till auditiv stimulering.  
 
Newton (2002) framhåller att plasticiteten i hjärnan inte förekommer enbart under en tidig 
period i livet, den förekommer under hela livet, men till en mindre grad i vuxenlivet. Northern 
och Downs (2002) menar att det vuxna nervsystemet fortfarande fortsätter att skapa nya 
synaptiska förbindningar, men att det aldrig mer kommer att kunna tillgodogöra sig och 
behärska ny information så lätt som under de 3 första åren i livet. Northern och Downs (2002) 
betonar att detta är viktigt att ha i åtanke vid operation av barn med medfödd dövhet eller som 
blivit döva innan de utvecklat talspråk. För att barn ska kunna utveckla talspråk med hjälp av 
implantatet borde de opereras i yngre åldrar, då det går att dra mest nytta av plasticiteten i 
nervsystemet. Det sker en snabbare och mer omfattande utveckling av plasticiteten i hjärnan 
under de 12 första månaderna i livet. Neuronen i cortex mognar under de 3 första åren i livet. 
Neuron som inte får elektrisk stimulering börjar förtvina och slutligen försvinna. Dessutom 
eliminerar hjärnan överskottsneuron och förbindelser som används sällan eller aldrig 
(Northern och Downs, 2002). Parks et al. (2004) menar däremot att i avsaknad av auditiv 
stimulering kan förändringar i hörselsystemet snarare resultera i en omstrukturering av 
neuronens uppgifter än en eliminering av neuron. Vidare har Parks et al. (2004) funnit att 
vissa interaktioner mellan olika neuron finns under hela livet medan andra verkar vara 
begränsade till en specifik period av utveckling. Enligt Northern och Downs (2002) börjar 
hjärnans tillväxt sakta ner runt 10 års ålder. I slutet av tonåren, runt 18 års ålder, finns det inte 
längre någon framträdande utveckling av plasticiteten i hjärnan.  
 
Enligt tidigare forskning (Gantz, Tyler, Woodworth, Tye-Murray & Fryauf-Bertschy, 1994; 
Robbins & Kirk, 1996) uppvisar barn som blivit döva efter att de utvecklat ett talspråk snabb 
förbättring i talperceptionen under de första 6-12 månaderna efter operation. Nyttan ökar 
fortfarande efter denna period men i en långsammare takt. Barn med medfödd dövhet eller 
som blivit döva innan de utvecklat ett talspråk visar långsammare förbättring i talperceptionen 
efter operation. Många måste använda sina implantat i 2-3 år innan de kan visa användbar 
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ordförståelse (Tyler & Summerfield, 1996; Gantz et al., 1994; Summerfield & Marshall, 
1995; Fryauf-Bertschy, Tyler, Kelsay, Gantz & Woodworth, 1997).  
 
Miller (1991) fann i sin forskning att överlevnaden av auditiva neuroner kan maximeras hos 
barn med postlingual dövhet förutsatt att dessa barn opereras så snart som möjligt efter att 
dövhet bekräftats. Ruben (1997) framhäver att barn med medfödd dövhet eller barn som blivit 
döva innan de ett utvecklat talspråk borde opereras vid ung ålder för att minimera dövhetens 
varaktighet. Enligt Eggermont, Ponton, Don, Waring och Kwong (1997) har dessa barn en 
god chans att tillgodogöra sig talspråk om stimulering från implantatet sker under den kritiska 
perioden för talspråksutveckling eftersom det är då det finns maximal plasticitet i det centrala 
nervsystemet. Flera studier (Gantz et al., 1994; Summerfield & Marshall, 1995) framhäver att 
barn mellan 5-13 års ålder har visat sig få nytta av operation, men att utfallen är dåliga om 
dövhetens varaktighet är längre än 10 år. Fryauf-Bertschy et al. (1997) fann liknande resultat 
hos barn med prelingual dövhet där operation efter 5 års ålder visade sig ge mindre 
funktionell nytta samtidigt som dessa barn hade svårigheter i att anpassa sig till sitt 
cochleaimplantat.  
 

Motivering till studien 
 
Denna studie fokuserar på talperception hos barn med CI eftersom talperception är kopplat till 
audionomyrket. Bland arbetsuppgifterna ingår det bl.a. att utföra olika taltester där förmågan 
att uppfatta tal undersöks, vilket är en del av talperceptionen. Talperceptionen är mätbar och 
dessutom det mest direkta mått på nyttan en person får från ett CI. Studien fokuserar på barn 
eftersom talspråksutvecklingen sker under en intensiv period i tidig barnålder. Detta är 
sammanlänkat till hur utfallen av talperceptionen kommer att se ut med tiden. Faktorer som 
har den största påverkan kring hur dessa utfall kommer att se ut är operationsålder, huruvida 
barn har pre- eller postlingual dövhet samt dövhetens varaktighet. Föräldrar till barn med CI 
kan få djupare kännedom om hur stor nytta barnet kan förväntas få från ett CI med hänsyn till 
dessa faktorer. Barn har större potential att utveckla en god talperception om hänsyn till dessa 
faktorer tas före operation. Förhoppningsvis kan denna studie vara till hjälp vid t.ex. 
konsultation med föräldrar och deras barn som potentiella CI-bärare. 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att belysa vilken påverkan operationsålder, prelingual respektive 
postlingual dövhet samt dövhetens varaktighet har på talperceptionen hos barn med 
cochleaimplantat (CI). Med barn avses åldersgrupper mellan 0-18 år. 
 
Frågeställningarna är: 

1. Hur påverkar operationsålder talperceptionen hos barn med CI? 
2. Hur påverkar prelingual respektive postlingual dövhet talperceptionen hos barn med 

CI?  
3. Hur påverkar dövhetens varaktighet före operation talperceptionen hos barn med CI? 
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Metod 
 
Nedan följer en beskrivning av den genomförda metoden i denna systematiska litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Metoden för denna studie var en systematisk litteraturstudie där olika databaser användes för 
att hitta vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet. Databaser som användes var: Cinahl, 
ELIN@Örebro, Medline (Ebsco) och Pubmed. Lämpliga sökord valdes utifrån studiens syfte. 
Sökord som användes var: cochlear implant, child, speech perception, speech understanding, 
speech recognition, age at implantation och duration of deafness. Därefter kombinerades 
dessa sökord med varandra på olika sätt. Sökningarna gjordes på Örebro Universitetsbibliotek 
och det medicinska biblioteket på Örebro Universitetssjukhus. Artikelsökningen framgår i 
bilaga 1.  
 
Det fanns många dubbletter bland sökträffarna, men på grund av det stora antalet sökträffar i 
vissa databaser sorterades inte alla dubbletter ut. Dubbletterna upptäcktes när sökträffarna för 
respektive sökord kollades igenom.  
 
En manuell sökning gjordes i vissa databaser. Då abstrakt för en artikel lästes kom det även 
upp förslag på relaterade artiklar. Genom detta sätt hittades några relevanta artiklar. Det var 
frågeställningarna till föreliggande studie som låg till grund för valet av artiklarna. 
 

Dataurval 
 
Genom läsning av titel och abstrakt valdes artiklar ut. Artiklar som var relevanta för studiens 
syfte och frågeställningar skrevs ut. Urvalet från artikelsökningen innehöll totalt 25 artiklar. 
Dessa granskades med hjälp av en urvalsmatris för kvantitativa artiklar som presenteras i 
Forsberg och Wengström (2003). I denna studie användes 12 av dessa 25 artiklar. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2010, skrivna 
på engelska samt att deltagarna skulle vara barn i åldrarna 0-18 år. Exklusionskriterierna var 
att artiklarna inte fick vara reviewartiklar (översiktsartiklar). 
 

Dataanalys 
 
I bilaga 2 finns artikelmatrisen som redovisar resultaten av analysen. Artiklarnas relevans 
betygsattes genom användning av en tregradig skala, 1 = hög relevans, 2 = medel relevans 
och 3 = låg relevans. Utifrån studiens syfte samt frågeställningar gjordes en 
helhetsbedömning av artiklarnas relevans. Artiklarna som valdes bort bedömdes ha låg eller 
medel relevans.  
 

Etiska överväganden 
 
I denna studie avsågs vetenskapliga artiklar som fått godkännande från etisk kommitté eller 
som för en etisk diskussion användas. Men eftersom flertalet artiklar inte redovisade detta var 
det inte möjligt. Dessa artiklar togs ändå med i denna studie eftersom artiklarna annars hade 
blivit för få i antalet. 
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Resultat  
 
Här nedan presenteras artiklarna som ingår i denna studie. De har sorterats utifrån 
föreliggandes studies frågeställningar. De test som förekommer i artiklarna till frågeställning 
1 och 2 redovisas i tabell 1. Test som förekommer i artiklarna till frågeställning 3 redovisas i 
tabell 2. 
  
Tabell 1. Här presenteras de olika talperceptionstest som förekommer i artiklarna till frågeställning 1 och 2. 
EARS (Evaluation of Auditory 
Response to Speech): 

1. Listening progress profile 
(LiP) 

2. Monosyllabic-Trochee-
Polysyllabic Test (MTP) 

3. Closed-set bi-syllabic words 
(MSW) 

4. Closed-set sentences 
5. Open-set monosyllabic 

words (OSM) 
6. Glendonald Auditory 

Screening Procedure 
(GASP) 

7. Meaningful Auditory 
Integration Scale (MAIS) 

8. Meaningful Use of Speech 
Scale (MUSS) 

EARS innefattas av ett antal olika test: 
 

1. Undersöker förmågan att identifiera omgivningsljud, fonem, 
rytmiska mönster och antal stavelser i closed-set format. 

2. Testar förmågan att identifiera olika stavelsemönster i closed-
set format. 

3. Undersöker förmågan att identifiera olika tvåstaviga ord i 
closed-set format. 

4. Undersöker förmågan att identifiera likartade ord i ett liknande 
fonologiskt sammanhang i closed-set format. 

5. Testar förmågan att identifiera enstaviga ord i ett konsonant- 
och vokalmönster i open-set format. 

6. Undersöker förmågan att förstå enkla meningar i open-set 
format genom användning av tre olika stimulityper: fonem, ord 
och meningar och tre olika responstyper: detektion, 
identifikation och förståelse. 

7. Utvärderar barnets spontana respons till omgivningsljud, 
undersöker hur barnet förhåller sig till implantatet, ljudalerthet 
och förmåga att skapa mening ur ljud. 

8. Bedömer användningen av språket i olika vardagliga 
situationer med hänsyn till röststyrning, talproduktion och 
kommunikationsstrategier. 

Boothroyd’s AB word test Undersöker barns förmåga att uppfatta ord i tyst miljö, 15 listor med 10 
fonetiska enstaviga ord i olika konsonant- och vokalutföranden. 

Hebrew everyday sentences test Undersöker barns förmåga att uppfatta meningar i både tyst och bullrig 
miljö. 11 listor med 12 meningar. Vanligt förekommande ord, konkreta 
frågor, påståendefrågor samt korta och långa meningar används. Varje 
lista innehåller ja/nej frågor. 

Central Institute of the Deaf test 
(CID) 

Mäter diskrimination av löpande tal i tyst och bullrig miljö. Ordförrådet 
är mer avancerat än Hebrew everday sentences test. 

Early Speech Perception test (ESP) Bedömer diskriminering av ord i closed-set format, används på unga 
barn med begränsat ordförråd och språkkunskaper. 

The Northwestern University – 
Children’s Perception of Speech 
(NU-CHIPS) 

Utvärderar förmågan att identifiera ord. Stimuli består av enstaviga ord 
presenterade i closed-set format, det finns fyra olika bilder att välja 
mellan som svarsalternativ.  

Minimal Pairs Test Utvärderar barns förmåga att urskilja en fonetisk skillnad mellan ord. 
The Persian Auditory Perception Test 
(PAPT) 

Utvärderar förmågan att uppfatta tal i closed-set format. 

Spondee recognition test Utvärderar förmågan att uppfatta tal i open-set format, testet innehåller 
20 tvåstaviga ord. 

Infant Toddler Meaningful Auditory 
Integration Scale (IT-MAIS) 

Strukturerad intervju designad för att utvärdera barnets spontana 
reaktion till ljud. Bedömning bygger på uppgifter från föräldrar. 

Test for Auditory Comprehension of 
Language Rev. Edition (TACL-R) 

Mäter barns auditiva förståelse av språk och bestämmer deras 
utvecklingsnivå. Innehåller grammatik, meningsbyggnad och ordklasser. 

Peabody Picture Vocabulary Test 3rd 
Edition (PPVT) 

Mäter vokabulär förmåga och ordförståelse, barnet får välja mellan olika 
svarsalternativ genom att peka på en bild. 

 
 



 

7 
 

Nedanför följer en presentation av de fem artiklar som hör till frågeställning 1.  
 
 
1. Hur påverkar operationsålder talperceptionen hos barn med CI? 
 
 
Shpak, T., Koren, L., Tzach, N., Most, T., & Luntz, M. (2009) 
Perception of speech by prelingual pre-adolescent and adolescent cochlear implant users 
 
Syfte 
Syftet med studien är att bedöma talperceptionen 24 månader efter operation med 
cochleaimplantat i en grupp ungdomar med prelingual dövhet. Syftet är vidare att utvärdera 
användningen av en preoperativ bedömningsprofil. 
 
Metod 
Till studien valdes 20 deltagare ut med operationsåldrarna 8-18,5 år. Varje deltagare fick 
genomgå en bedömningsprofil före operation. I profilen bedömdes färdigheter av 
talperception i open-set format före operation, lämplig rehabilitering under tre år före 
operation, kandidaternas attityd till CI, skolform, stöd från familj och förväntningar, 
ytterligare fysiska eller språkliga handikapp, operationsålder och kommunikationsstadium. 
Dessutom testades deltagarnas talperception med hjälp av en hebreisk version av Boothroyd’s 
AB word test, hebrew everyday sentences samt en hebreisk version av Central Institute of the 
Deaf test (CID). Talperceptionen utvärderades 6, 12, 18 och 24 månader efter operation.  
 
Resultat 
Enligt resultaten fanns det en förbättring av talperceptionen efter 24 månader. Resultaten från 
den preoperativa bedömningsprofilen korrelerade signifikant med alla talperceptionsresultat 
24 månader efter operation. Författarna menar att trots deltagarnas relativt sena ålder vid 
operation uppvisade alla gradvis förbättrad talperception. 
 
Diskussion 
Alla deltagare i denna studie uppvisade gradvis förbättring i sin talperception under de första 
24 månaderna efter operation. Författarna menar att förmågan att uppfatta tal i open-set 
format kan förbättras även om man genomför operation vid en relativt sen ålder. 
 
 
Baumgartner, W.D., Pok, S.M., Egelierler, B., Franz, P., Gstoettner, W., & Hamzavi, J. 
(2002) 
The role of age in pediatric cochlear implantation 
 
Syfte  
Syftet med studien är att dokumentera utvecklingen, fördelarna och betydelsen av ålder, vid 
operation av cochleaimplantat. 
 
Metod 
Studien bestod av 33 barn med prelingual dövhet. 15 barn opererades innan 3 års ålder medan 
18 barn opererades efter 3 års ålder. Evaluation of Auditory Responses to Speech (EARS) 
användes för att testa talperceptionen. Mätningarna utfördes före operation och därefter 1, 3, 
6, 12, 18, 24, och 36 månader efter operation. 
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Resultat 
Alla barn uppvisade förbättrade resultat i talperceptionen med tiden, men barn som opererats 
under 3 års ålder nådde högre nivåer i sin talperception.    
 
Diskussion 
Studien fann att barn måste ha minst 18-24 månaders erfarenhet av implantatanvändning för 
att nå adekvata resultat i talperceptionen. Detta kan vara en indikation på den nödvändiga 
tiden som krävs för mognad av auditiva systemet och central bearbetning. Studien visade att 
efter 3 års användning kunde gapet mellan de barn som fått implantat vid sen ålder och de 
som fått implantat vid tidig ålder minskas något gällande talperceptionen. Detta inger hopp 
för att även äldre barn som opereras kan uppnå jämförbara resultat gällande talperceptionen.  
 
Slutsats 
För att ta tillvara på den centrala mognaden i auditiva systemet och för att barn ska kunna få 
maximal nytta av sitt implantat är det önskvärt att barn genomgår tidig operation. 
 
 
Low, W.-K., bin Iskandar, M.F., & Sarepaka, G.K. (2008) 
Outcome of early cochlear implantation  
 
Syfte  
Syftet är att jämföra resultat i talperceptionen hos barn som opererats vid två års ålder eller 
tidigare med de som opererats senare.  
 
Metod  
Studien omfattade 58 barn med prelingual dövhet. Barnen delades upp i två grupper, den ena 
gruppen bestod av barn som opererats vid 2 års ålder eller tidigare, medan den andra gruppen 
bestod av barn som opererats efter 2 års ålder. Testen som användes var Infant Toddler 
Meaningful Auditory Integration Scale (IT-MAIS), Test for Auditory Comprehension of 
Language Rev. Edition (TACL-R) och Peabody Picture Vocabulary Test 3rd Edition (PPVT). 
 
Resultat  
Båda grupperna uppvisade förbättring av talperceptionen efter operation, men de yngre 
barnen uppvisade en snabbare utveckling jämfört med de äldre barnen.  
 
Slutsats 
Tidig operation möjliggör att barn kan utveckla goda skickligheter i att uppfatta tal samt 
utveckla språk vid en tidig ålder. 
 
 
Zwolan, T.A., Ashbaugh, C.M., Alarfaj, A., Kileny, P.R., Arts, H.A., El-Kashlan H.K., & 
Telian, S.A. (2004) 
Pediatric cochlear implant patient performance as a function of age at implantation 
 
Syfte  
Syftet med studien är att undersöka vilken effekt operationsålder har på talperceptionen hos 
barn med cochleaimplantat.  
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Metod  
Deltagarna delades in i 5 grupper beroende på deras ålder vid operation. Grupp 1: 1-3 år, 
grupp 2: 3-5 år, grupp 3: 5-7 år, grupp 4: 7-9 år och grupp 5: 9-11 år. Totalt omfattade studien 
295 barn. Deltagarna fick återkomma 12, 24 och 36 månader efter att implantatet aktiverats 
för att genomföra olika talperceptionstest. Early Speech Perception test (ESP), Northwestern 
University Children’s Perception of Speech (NU-CHIPS), Minimal Pairs Test samt 
Glendonald Auditory Screening Procedure (GASP) utfördes. 
 
Resultat  
Deltagarna i alla fem grupper uppvisade förbättrade resultat gällande talperceptionen. Vid 
flera av testen visade det sig att barn som opererats i tidig ålder fick förbättrad talperception 
med tiden jämfört med barn som opererats i sen ålder.  
 
Slutsats 
Resultaten från denna studie stödjer tidigare studier vilket innebär att alla barn, oavsett deras 
operationsålder, uppvisar förbättringar i talperceptionen, men att barn som opereras i tidig 
ålder uppvisar de bästa resultaten.  
 
 
Hassanzadeh, S., Farhadi, M., Daneshi, A., & Emamdjomeh, H. (2002) 
The effects of age on auditory speech perception development in cochlear – implanted 
prelingually deaf children 
 
Syfte  
Syftet är att bedöma vilken påverkan operationsålder har på den auditiva talperceptionen efter 
operation av cochleaimplantat hos yngre och äldre barn med prelingual dövhet. 
 
Metod  
Studien bestod av 119 barn med prelingual dövhet. Dessa barn blev indelade i 6 
åldersgrupper. Grupp 1: 0-3 år, grupp 2: 4-5 år, grupp 3: 6-7 år, grupp 4: 8-9 år, grupp 5: 10-
11 år och grupp 6: > 12 år. Barnens ålder vid operation var 1-17 år. Varaktighet av dövhet 
varierade mellan ca 7 månader upp till 16 år. De flesta hade medfödd dövhet, några hade 
förvärvad dövhet. Olika talperceptionstest utfördes såsom Persian Auditory Perception Test 
(PAPT) och en persisk version av spondee recognition test. En utvärdering gjordes före 
operation samt 6, 12, 18 och 24 månader efter att implantatet aktiverats.  
 
Resultat  
Barn som fick implantat inopererat mellan 0-3 års ålder hade bäst auditiv talperception (grupp 
1). Dessutom observerades att den auditiva talperceptionen minskade ju högre 
operationsåldern var.  
 
Diskussion  
Det är viktigt att betona operation vid tidig ålder hos barn med prelingual dövhet eftersom det 
är det enda sättet att uppnå bättre resultat gällande talperceptionen och för att maximera de 
långsiktiga fördelarna. Trots den stora variationen i varje åldersgrupp borde äldre barn inte 
uteslutas från operation enbart på grund av ålder.  
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Nedanför följer en presentation av de tre artiklar som hör till frågeställning 2. 
 
 
2. Hur påverkar prelingual respektive postlingual dövhet talperceptionen hos barn med CI? 
  
 
Zakirullah, Mukhtar, N., Khan, M.I., Ahsan, M., & Shah, S.A. (2008) 
Evaluation of auditory perception skills development in profoundly deaf children following 
cochlear implantation – priliminary report 
 
Syfte  
Syftet är att utvärdera utvecklingen av auditiv talperception hos barn efter operation av 
cochleaimplantat under en tolvmånadersperiod. 
 
Metod  
Studien omfattade 21 barn. Barnen delades in i tre grupper enligt åldern. Grupp 1 bestod av 
11 barn där åldern var mindre än 5 år, grupp 2 inkluderade 8 barn i åldrarna 5-9 år medan 
grupp 3 innefattades av 2 barn som var 11 år gamla. Barnen i grupp 1 och 2 hade prelingual 
dövhet medan barnen i grupp 3 hade postlingual dövhet. En utvärdering skedde i de tre 
grupperna genom användning av Evaluation of Auditory Responses to Speech (EARS). 
Barnen testades preoperativt, efter 1 vecka samt 1, 3, 6 och 12 månader efter påslagning av 
implantatet. 
 
Resultat  
Testen visade att alla grupper gjorde framsteg i sin talperception och betydande förbättring 
kunde ses hos alla deltagare efter en tolvmånadersperiod. Grupp 3 uppvisade en högre 
prestationsnivå i Meaningful Use of Speech (MUSS) och Meaningful Auditory Screening 
Procedure (MAIS) jämfört med grupp 1 och 2. Alla grupper i denna studie uppvisade 
framsteg efter operation, men grupp 1 och 3 imponerade mest i frågan om takten av 
förbättring i auditiv och språklig utveckling efter 12 månaders användning av implantatet. 
 
Diskussion  
Alla deltagare i denna studie uppvisade förbättring på alla punkter i EARS under den angivna 
bedömningsperioden. Barn med postlingual dövhet uppvisade bättre resultat än barn med 
prelingual dövhet eftersom de redan utvecklat tal innan de blivit döva. Författarna menar att 
dilemmat hos barn med prelingual dövhet är en möjlig förtvining av det auditiva systemet 
som en följd av bristande stimulering. Vidare uppvisade yngre barn bättre resultat jämfört 
med äldre barn. 
 
 
Rotteveel, L.J.C., Snik, A.F.M., Vermeulen, A.M., Cremers, C.W.R.J., & Mylanus E.A.M. 
(2008) 
Speech perception in congenitally, prelingually and post-lingually deaf children expressed in 
an equivalent hearing loss value 
 
Syfte  
Syftet är att undersöka talperceptionen hos barn med cochleaimplantat, med en uppföljning på 
3 och 4 år, samt att studera vilken påverkan operationsålder, varaktighet av dövhet och 
kommunikationsstadium har på talperceptionen. 
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Metod 
Studien omfattade 35 barn med medfödd dövhet, 17 barn som förvärvat dövhet innan de 
utvecklat talspråk och 15 barn med postlingual dövhet. Dessutom testades 46 barn med 
konventionella hörapparater. Barnens operationsåldrar var 1-14 år. Olika elementära test 
utfördes för taldiskriminering och talidentifiering, en nederländsk version av Early Speech 
Perception test (ESP) och taligenkänningstest i open-set format genom användning av 
enstaviga ord. Resultaten från dessa test reducerades till ett enda mått, såkallat ”equivalent 
hearing loss” (EHL). I denna studie jämfördes barns postoperativa prestation med implantat 
med prestationen hos barn med hörapparater (en referensgrupp).  
 
Resultat 
Barn med postlingual dövhet uppvisade den snabbaste förbättringen av talperceptionen under 
de två första åren efter operation. Barn som förvärvat dövhet innan de utvecklat talspråk och 
barn med medfödd dövhet under 6 års ålder hann ifatt barnen med postlingual dövhet efter 3 
års användning av implantatet. Barn som förvärvat dövhet innan de utvecklat talspråk 
uppvisade sämre prestation gällande talperceptionen om de opererats efter relativt lång 
varaktighet av dövhet. Prestationen hos barn med medfödd dövhet som implanterats efter 6 
års ålder var sämre samtidigt som utvecklingen var långsammare. 
  
Slutsats 
De flesta barnen fick betydande nytta från sitt CI gällande talperceptionen. Många av dessa 
barn uppnådde EHL-nivåer runt 70 dB HL, deras talperception var jämlik med 
talperceptionen hos barn med vanliga hörapparater. De som presterade bäst var barn med 
postlingual dövhet, barn som förvärvat dövhet innan de utvecklat talspråk, där operation 
genomfördes vid relativt tidig ålder och barn med medfödd dövhet som opererats under 6 års 
ålder. Barn med postlingual dövhet uppvisade snabbast förbättring och de bästa långsiktiga 
resultaten. Barn med en längre varaktighet av dövhet behövde mer tid för att hinna ikapp de 
andra barnen. Ålder vid debut av dövhet hade liten påverkan på talperceptionen efter 3 års 
användning av CI. 
 
 
Oh, S.-H., Kim, C.-S., Kang E.J., Lee, D.S., Lee, E.J., Chang, S.O., Ahn, S.-H., Hwang, C.H., 
Park H.J., & Koo, J.W. (2003) 
Speech perception after cochlear implantation over a 4-year time period 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka vilka långsiktiga resultat kan erhållas med cochleaimplantat gällande 
talperceptionen samt att jämföra utvecklingen av auditiv prestation hos barn med prelingual 
dövhet och vuxna med postlingual dövhet. 
 
Metod 
Studien omfattade totalt 58 deltagare (29 barn med prelingual dövhet, 17 vuxna med 
postlingual dövhet, resterande var barn med perilingual dövhet). Med hjälp av operationsålder 
indelades deltagarna i en barngrupp (≤ 15 års ålder) och en vuxengrupp (> 15 års ålder). Ålder 
vid förvärvad dövhet hjälpte till att definiera pre-, peri- och  postlinguala grupper. Deltagare 
med medfödd dövhet eller som förvärvat dövhet under det första året i livet ingick i 
barngruppen med prelingual dövhet. Deltagare som förvärvat dövhet efter 5 års ålder och som 
genomgått operation efter 15 års ålder ingick i vuxengruppen med postlingual dövhet. 
Talperceptionen testades med hjälp av vokal- och konsonantförväxlingstest samt en koreansk 
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version av Central Institute for the Deaf (CID). Testen analyserades 3 och 6 månader efter 
operation, därefter utfördes testen årligen under en 4 års period.  
 
Resultat 
Hos barn med prelingual dövhet fanns det en kontinuerlig förbättring av genomsnittliga 
testresultat under en 4 års period. Hos vuxna med postlingual dövhet förbättrades inte 
testresultaten ytterligare efter de 2 första åren. Deltagare med mindre än 5 år av dövhet 
uppvisade en snabbare takt av återhämtning av talperceptionen än de som varit döva i mer än 
5 år. Barn som opererats vid en tidig ålder uppvisade en bättre talperception än de som 
opererats vid en senare ålder. De största variationerna i individuella resultat uppvisades av 
barn med prelingual dövhet som var 5-7 år vid operation.   
 
Diskussion 
Författarna menar att resultaten i denna studie stämmer överens med tidigare upptäckter, där 
tidig operation är avgörande även hos vuxna med postlingual dövhet. Med hjälp av denna 
studie vill författarna understryka vikten av att inte exkludera äldre barn eller personer med 
lång varaktighet av dövhet från operation bara på grund av ålder. 
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Nedanför följer en presentation av de fyra artiklar som hör till frågeställning 3. 
 
 
3. Hur påverkar dövhetens varaktighet före operation talperceptionen hos barn med CI? 
 
 
Tabell 2. Här presenteras de olika elektrofysiologiska test som förekommer i artiklarna till frågeställning 3. 
Electrically Evoked Auditory 
Brainstem Response (EABR) 

EABR är ett test som mäter förändringar i olika delar av hjärnstammen. 
Liknar BRA (hjärnstamsaudiometri) fast med elektriskt stimuli. 

Electrically Evoked Compound 
Potential of the Auditory nerve 
(ECAP) 

Registrering av ECAP utgör en möjlighet att bedöma förändringar i svar 
från hörselnerven. 

Cortically Auditory Evoked Potential 
(CAEP) 

CAEP mäter mognadsprocessen av auditiva vägar i cortex.  

 
 
Gordon, K.A., Papsin, B.C., & Harrison, R.V. (2003) 
Activity-dependent developmental plasticity of the auditory brain stem in children who use 
cochlear implants 
 
Syfte  
Syftet med studien är: 
 
1) att bestämma huruvida neural aktivitet påverkas av en period av tidig auditiv deprivering 
 
2) att undersöka utvecklingen av plasticitet i auditiva delen av hjärnstammen, mer specifikt att 
se ifall det finns någon form av utveckling som ett resultat av implantatanvändning  
 
3) att bedöma om utveckling i auditiva delen av hjärnstammen begränsas av en känslig eller 
kritisk period, mer specifikt om det finns en ålder vid operation varefter det inte längre finns 
några utvecklingsmässiga förändringar i auditiva delen av hjärnstammen 
 
Metod  
Till studien valdes 50 barn ut som fått sina implantat i åldrar mellan 12 månader och 17 år. 
Alla barn hade prelingual eller perilingual dövhet. Electrically Evoked Compound Potential of 
the Auditory nerve (ECAP) och Electrically Evoked Auditory Brainstem Response (EABR) 
utfördes en till två dagar efter påslagning av implantatet och upprepades därefter 1, 2, 6 och 
12 månader efter påslagning av implantatet.  
 
Resultat  
Hos de flesta barnen framkallade initial stimulering från implantatet klara svar från 
hörselnerven och auditiva hjärnstammen. Studien fann ingen korrelation mellan den lägsta 
latensen, maximala amplituden eller amplitudtillväxten i initiala svar gällande operationsålder 
för ECAP eN1, EABR eIII och eV vågor. (eN1 genereras i nedre delen av hjärnstammen, eIII 
genereras i mitten av hjärnstammen och eV genereras i övre delen av hjärnstammen.) Under 
det första året av implantatanvändning fanns det en signifikant minskning av den lägsta 
latensen för dessa vågor. Den neurala ledningstiden mellan ECAP eN1 och EABR eIII och 
EABR eIII-eV minskade under 6 till 12 månaders användning av implantatet. Under tiden för 
implantatanvändning visade ECAP våg eN1 och EABR våg eV signifikant ökning i amplitud. 
Inga korrelationer mellan takten av latensminskning, takten av amplitudökning och åldern då 
barnen genomgick operation kunde hittas. 
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Diskussion 
Vissa neurala processer i hjärnstammen utvecklas inte fullt ut förrän elektrisk stimulering från 
implantatet sker. Med tanke på resultaten är det enligt författarna osannolikt att dåliga utfall 
gällande talperceptionen beror på begränsningar i hjärnstamsaktiviteten. För att kunna 
bestämma vilken effekt dövhetens varaktighet (period av auditiv deprivering) hade på centrala 
auditiva vägar analyserades all data med hänsyn till ålder vid operation. 
 
Slutsats 
Fram till mitthjärnan kan aktivitet i auditiva vägar framkallas genom stimulering från ett 
implantat. Auditiv utveckling i form av förbättringar i nervledningshastighet och neural 
synkronisering sker när implantatet aktiveras. Detta beror sannolikt på ökad synaptisk effekt 
och ökad myelinisering. Enligt EABR verkar inte utvecklingen av plasticiteten i auditiva 
delen av hjärnstammen vara begränsad av någon kritisk period under barndomen vilket i sin 
tur inte påverkar talperceptionen. 
 
 
Thai-Van, H., Cozma, S., Boutitie, F., Disant, F., Truy, E., & Collet, L. (2007) 
The pattern of auditory brainstem response wave V maturation in cochlear implanted 
children 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka mognad i auditiva delen av hjärnstammen beroende på 
användning av cochleaimplantat.  
 
Metod 
Studien omfattade 55 barn som indelades i två grupper. Grupp 1 bestod av 41 barn med tidig 
uppkomst av dövhet (mest barn med medfödd dövhet), operationsåldern var ca 1-13 års ålder. 
Grupp 2 bestod av 14 barn med sen uppkomst av dövhet (förvärvat dövhet efter 1 års ålder), 
operationsåldern var 2-17,5 års ålder. I studien undersöktes förändringar i latensen av EABR 
våg V (genereras i övre hjärnstammen) under de 2 första åren av implantatanvändning och 
som därefter analyserades i grupp 1 och 2. Det skedde även en jämförelse av mognaden i 
EABR hos barn med CI och ABR hos hörande barn. Slutligen undersöktes även skillnader i 
EABR framkallat vid basen och vid apex i elektrodfältet i implantatet.  
 
Resultat  
Studien fann att ålder vid operation inte påverkade takten av förändring i våg V latensen. 
Däremot observerades en signifikant mognad under de två första åren av implantatanvändning 
hos gruppen med tidig uppkomst av dövhet, främst i myelinisering och en ökad synaptisk 
effekt. Hos barn med sen uppkomst av dövhet fanns det en relativt liten förändring i våg V. 
Dessutom observerades det från EABR att det finns en mognad som går från apex till basen. 
Våg V latensen var längre vid basen än vid apex i elektrodfältet i implantatet och det förblev 
så under hela studieperioden oavsett uppkomst av dövhet. 
 
Diskussion 
Enligt författarna ger studien förståelse till hur utvecklingen av plasticiteten och dövhetens 
varaktighet kan kopplas till talperceptionen. EABR mognad var mer begränsad hos barn med 
sen uppkomst av dövhet jämfört hos barn med tidig uppkomst av dövhet. Författarna menar 
att det finns en förbättring av talperceptionen ju kortare våg V latensen är. Det är sannolikare 
att en signifikant minskning av våg V latensen inträffar hos barn med tidig uppkomst av 
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dövhet än hos barn med sen uppkomst av dövhet, eftersom det sker en mer signifikant EABR 
mognad hos barn med tidig uppkomst av dövhet. 
 
Slutsats  
Det studien fann hos barn med tidig uppkomst av dövhet stödjer teorin om att auditiva vägar 
förblir ”frusna” under perioden av sensorisk deprivering fram till det att habilitering med 
cochleaimplantat påbörjas.  
 
 
Ray, J., Gibson, W.P.R., & Sanli, H. (2004) 
Role of auditory stimulation in maturation of the auditory pathway 
 
Syfte  
Syftet med studien är att bestämma vilken roll auditiv stimulering har på mognadsprocessen 
av auditiva vägar, i form av EABR. 
 
Metod 
Studien omfattade 30 barn med medfödd dövhet. Operationsåldrarna var 3-5 månader, 7-9 
månader, 10-12 månader och 13-24 månader. Genom användning av EABR undersöktes 
latenserna av våg eII, eIII och eV. 
 
Resultat 
EABR latenserna förändras under de 12 första månaderna i livet. De blir kortare under denna 
period och strukturen på våg eV ändras från en bred till en mer tydligare vågform. Detta tycks 
uppträda självständigt även i avsaknad av auditiv stimulering. 
 
Slutsats 
Utvecklingen av mognadsprocessen i auditiva vägar är inte beroende av auditiv stimulering, 
detta påverkar inte hur talperceptionen kommer att se ut. 
 
 
Sharma, A., Dorman, M.F., & Spahr, A.J. (2002) 
A sensitive period for the development of the central auditory system in children with 
cochlear implants: implications for age of implantation 
 
Syfte  
Syftet är att bedöma vilka påverkan operation vid olika åldrar har på utvecklingen av centrala 
auditiva systemet. 
 
Metod 
Studien bestod av 104 barn med medfödd dövhet som genomgått operation vid ca 1-18 års 
ålder, och 3 vuxna med medfödd dövhet. Ett antal normalhörande barn testades också. För att 
undersöka mognaden i centrala auditiva vägar användes P1 latensen i Cortically Auditory 
Evoked Potential (CAEP) eftersom den varierar som en funktion av ålder. Varaktighet av 
dövhet före operation var den oberoende variabeln medan P1 latensen i CAEP var den 
beroende variabeln. Deltagarna testades minst 6 månader efter påslagning av implantatet. 
 
Resultat  
Efter att P1 latensen hos barn med CI jämförts med jämnåriga normalhörande barn visade det 
sig att barn med längst period av auditiv deprivering före operation (7 år eller mer) hade 
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abnormala svarslatenser för tal. Studien fann åldersrelaterade svarslatenser inom 6 månader 
efter elektrisk stimulering hos barn med kortast period av auditiv deprivering (3,5 år eller 
mindre). 
 
Diskussion 
Enligt författarna tyder resultaten på att ökade perioder av auditiv deprivering före operation 
ändrar synaptisk effektivitet och ledningstid i centrala auditiva systemet. Detta har en 
korrelation till hur utfallen gällande talperceptionen ser ut efter operation. Auditiv deprivering 
i mer än 7 år före operation förändrar P1 latenssvar för tal, detta tyder på en minskning av den 
neurala plasticiteten, vilket i sin tur påverkar talperceptionen.  
 
Slutsats 
Författarna menar att i avsaknad av normal stimulering finns det en känslig period runt 3,5 års 
ålder under vilken det finns maximal plasticitet i det centrala auditiva systemet. Hos vissa, 
men inte alla, finns det fortfarande plasticitet fram till ca 7 års ålder, efter 7 års ålder minskar 
plasticiteten.  
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Diskussion  
 
Nedanför sker en presentation av metoddiskussion och resultatdiskussion. 
Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån frågeställningarna till föreliggande studie.  
 

Metoddiskussion 
 
En systematisk litteraturstudie gjordes eftersom denna metod ansågs vara lämpligast utifrån 
studiens syfte. Artiklarna kommer från databasen Pubmed med sökordskombinationen: 
cochlear implant + child + speech perception, dels för att det gav störst antal träffar och dels 
för att denna sökordskombination var mest relevant och innefattas av ett större begrepp än de 
andra kombinationerna. De andra sökordskombinationerna ledde i slutändan fram till samma 
artiklar. En begränsning av åldern gjordes inte, olyckligt nog glömdes det bort vid sökningen, 
vilket resulterade i många träffar. På grund av det stora antalet träffar överlag kan några 
relevanta artiklar ha missats. 
 
Artiklar som inte var äldre än 10 år inkluderades. Denna avgränsning gjordes eftersom det 
pågår mycket forskning inom området, det var aktuell forskning som eftersöktes. Artiklarna 
som valdes ut skulle handla om barn i åldrarna 0-18 år, detta gjordes för att en jämförelse av 
barn i olika åldersgrupper skulle kunna ske och för att personer i allmänhet betraktas som barn 
fram till 18 års ålder. I någon artikel förekommer det både barn och vuxna som 
försökspersoner men dessa artiklar togs ändå med eftersom en del av informationen var 
relevant till föreliggande studie.  
 
Reviewartiklar exkluderades eftersom de sammanfattar resultatet från flera olika 
forskningsstudier men de kan även innehålla författarnas egna tolkningar, vilket i sin tur gör 
att det kan finnas brister i deras vetenskapliga tillförlitlighet. Artiklarna som inte togs med i 
denna studie besvarade antingen inte frågeställningarna eller så gick det inte att få ut 
artiklarna i fulltext. 
 
Det finns fler faktorer än operationsålder, huruvida barn har pre- eller postlingual dövhet samt 
dövhetens varaktighet före implantation som påverkar talperceptionen. Faktorerna som 
behandlas i denna studie valdes dels för att de har den största påverkan på talperceptionen hos 
barn med CI och dels för att arbetet annars hade blivit för omfattande för den avsatta tiden.  
 

Resultatdiskussion 
 
Hur påverkar operationsålder talperceptionen hos barn med CI? 
Barn med prelingual dövhet som opererats under 3 års ålder nådde höga nivåer i sin 
talperception (Baumgartner et al., 2002; Hassanzadeh et al., 2002). Hassanzadeh et al. (2002) 
menar att det är viktigt att betona operation vid tidig ålder hos barn med prelingual dövhet 
eftersom det är det enda sättet att uppnå bättre resultat gällande talperceptionen och för att 
maximera de långsiktiga fördelarna.  
 
Low et al. (2008) framhåller att det sker en förbättring av talperceptionen efter operation hos 
både äldre och yngre barn, men att yngre barn uppvisar en snabbare utveckling jämfört med 
äldre barn. Liknande resultat fann Zwolan et al. (2004) där flera barn som opererats i tidig 
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ålder fick förbättrad talperception än barn som opererats i sen ålder. Tidig operation möjliggör 
att barn kan utveckla goda skickligheter i att uppfatta tal samt att utveckla språk vid en tidig 
ålder (Low et al., 2008).  
 
Hassanzadeh et al. (2002) betonar att trots den stora variationen i varje åldersgrupp borde 
äldre barn inte uteslutas från operation enbart på grund av ålder. Barn som får 
cochleaimplantat uppvisar förbättringar i talperceptionen med tiden, oavsett deras 
operationsålder (Zwolan et al., 2004). Baumgartner et al. (2002) påvisade att efter 3 års 
implantatanvändning kunde gapet mellan de barn som fått implantat vid sen ålder och de barn 
som fått implantat vid tidig ålder minskas något gällande talperceptionen. Tidigare forskning 
(Gantz et al., 1994; Summerfield & Marshall, 1995; Fryauf-Bertschy et al., 1997) kom fram 
till att barn mellan 5-13 års ålder har visat sig få nytta av operation, men att utfallen är dåliga 
om dövhetens varaktighet är längre än 10 år. Operation som genomfördes efter 5 års ålder hos 
barn med prelingual dövhet visade sig ge mindre funktionell nytta samtidigt som dessa barn 
hade svårigheter i att anpassa sig till sitt cochleaimplantat.  
 
Barn måste ha minst 18-24 månaders erfarenhet av implantatanvändning för att nå adekvata 
resultat i talperceptionen (Baumgartner et al., 2002). Detta hålls med av Shpak et al. (2009) 
som menar att alla barn oavsett ålder uppvisar gradvis förbättrad talperception efter 24 
månader. Baumgartner et al. (2002) framhäver att denna period kan vara en indikation på den 
nödvändiga tiden som krävs för mognad av auditiva systemet och central bearbetning. Enligt 
Baumgartner et al. (2002) är det önskvärt att barn genomgår tidig operation så fort som 
möjligt för att ta tillvara på den centrala mognaden i auditiva systemet. 
 
Hur påverkar prelingual respektive postlingual dövhet talperceptionen hos barn med CI? 
Zakirullah et al. (2008) fann att barn med prelingual dövhet som var yngre än 5 års ålder samt 
barn med postlingual dövhet uppvisade bäst förbättring i auditiv och språklig utveckling efter 
12 månaders användning av implantatet. Tidigare forskning (Tyler & Summerfield, 1996; 
Gantz et al., 1994; Summerfield & Marshall, 1995; Fryauf-Bertschy, Tyler, Kelsay, Gantz & 
Woodworth, 1997) fann att barn med medfödd dövhet eller som blivit döva innan de utvecklat 
ett talspråk visade långsammare förbättring i talperceptionen efter operation. Många var 
tvungna att använda sina implantat i 2-3 år innan de kunde visa användbar ordförståelse.  
  
Enligt Rotteveel et al. (2008) uppvisade barn med postlingual dövhet den snabbaste 
förbättringen av talperceptionen under de två första åren efter operation. Zakirullah et al. 
(2008) menar att barn med postlingual dövhet kan prestera bättre än barn med prelingual 
dövhet eftersom de redan utvecklat tal innan de blivit döva. Dessa studier stämmer överens 
med tidigare forskning (Gantz, Tyler, Woodworth, Tye-Murray & Fryauf-Bertschy, 1994; 
Robbins & Kirk, 1996) där barn med postlingual dövhet uppvisade snabb förbättring i 
talperceptionen under de första 6-12 månaderna efter operation. Nyttan ökade fortfarande 
efter denna period men i en långsammare takt. 
 
Barn som förvärvat talspråk innan de utvecklat ett talspråk och barn med medfödd dövhet 
under 6 års ålder hann ifatt barnen med postlingual dövhet efter 3 års användning av 
implantatet (Rotteveel et al., 2008). Oh et al. (2003) fann liknande resultat där det hos barn 
med prelingual dövhet fanns en kontinuerlig förbättring av genomsnittliga testresultat under 
en 4 års period. Barn med prelingual dövhet som opererats efter relativt lång varaktighet av 
dövhet uppvisade sämre prestation gällande talperceptionen än de med kortare varaktighet. 
Prestationen hos barn med medfödd dövhet som implanterats efter 6 års ålder var sämre 
samtidigt som utvecklingen var långsammare (Rotteveel et al., 2008). 



 

19 
 

Hur påverkar dövhetens varaktighet före operation talperceptionen hos barn med CI? 
Enligt Gordon et al. (2003) utvecklas inte vissa neurala processer i hjärnstammen full ut 
förrän elektrisk stimulering från implantatet sker. Auditiv utveckling i form av förbättringar i 
nervledningshastighet och neural synkronisering sker när implantatet aktiveras. Detta beror 
sannolikt på ökad synaptisk effekt och ökad myelinisering (Gordon et al., 2003; Thai-Van et 
al., 2007).  
 
Gordon et al. (2003) understryker ändå att det är osannolikt att dåliga utfall gällande 
talperceptionen beror på begränsningar i hjärnstamsaktiviteten. Utvecklingen av plasticiteten i 
auditiva delen av hjärnstammen verkar inte vara begränsad av någon kritisk period eller av 
elektrisk stimulering, vilket i sin tur inte påverkar talperceptionen (Gordon et al., 2003; Ray et 
al., 2004). Sharma et al. (2002) fann däremot att ökade perioder av auditiv deprivering före 
operation ändrar synaptisk effektivitet och ledningstid i centrala auditiva systemet. Detta har 
en korrelation till hur utfallen gällande talperceptionen ser ut efter operation. Auditiv 
deprivering i mer än 7 år före operation förändrar P1 latenssvar för tal, detta tyder på en 
minskning av den neurala plasticiteten, vilket i sin tur påverkar talperceptionen.  
 
Thai-Van et al. (2007) ville ge förståelse för hur utvecklingen av plasticiteten och dövhetens 
varaktighet kan kopplas till talperceptionen. Thai-Van et al. (2007) fann resultat som hade en 
viss koppling till resultaten från studien med Sharma et al. (2002), där EABR mognad var mer 
begränsad hos barn med sen uppkomst av dövhet jämfört hos barn med tidig uppkomst av 
dövhet. Thai-Van et al. (2007) menar att det finns en förbättring av talperceptionen ju kortare 
våg V latensen är. Det är sannolikare att en signifikant minskning av våg V latensen inträffar 
hos barn med tidig uppkomst av dövhet.  
 
Det finns en oenighet bland ovannämnda studier. Sharma et al. (2002) och Thai-Van et al. 
(2007) menar att varaktighet av dövhet påverkar utvecklingen av plasticiteten i centrala 
auditiva systemet, vilket har en koppling till talperceptionen. Medan Gordon et al. (2003) och 
Ray et al. (2004) menar att det inte finns någon period som påverkar denna utveckling och att 
avsaknad av stimulering inte påverkar processer i hjärnstamsaktiviteten. Detta påverkar i sin 
tur inte hur talperceptionen kommer att se ut. Det finns även en oenighet bland tidigare 
forskning där Northern och Downs (2002) menade att varaktighet av dövhet påverkade 
hjärnstamsaktiviteten och den neurala plasticiteten. Neuron som inte fick elektrisk stimulering 
började förtvina och slutligen försvinna. Dessutom eliminerade hjärnan överskottsneuron och 
förbindelser som användes sällan eller aldrig. Däremot fann Parks et al. (2004) att i avsaknad 
av auditiv stimulering kunde förändringar i hörselsystemet snarare resultera i en 
omstrukturering av neuronens uppgifter än en eliminering av neuron. 
 

Tillämpning inom audionomprofessionen 
 
Denna studie kan vara till hjälp vid konsultation med potentiella CI-kandidater, främst barn, 
där information kan ges om hur stor nytta patienten i fråga kan väntas få från ett CI. Vidare 
framgår det hur talperceptionen påverkas av operationsålder, huruvida barn har pre- eller 
postlingual dövhet samt dövhetens varaktighet före operation. De stora variationerna i hur 
barn presterar i sin talperception kan således förklaras med hjälp av dessa faktorer.  
 
Sannolikheten att en audionom kommer att träffa barn med CI är inte stor eftersom det i snitt 
inte finns så många barn som opereras varje år. Det finns däremot en chans att dessa barn blir 
patienter hos en audionom sen när de blir vuxna. Då finns det tillfälle att se hur deras talspråk 
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har kunnat utvecklas med hjälp av implantatet. Slutligen kan studien ge en ökad medvetenhet 
om ämnet inom inte bara audionomprofessionen utan även andra professioner t.ex. logopeder.  
 
Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att utveckla andra metoder för att 
utvärdera talperceptionen hos barn med CI. Det är egentligen svårt att dra slutsatser kring hur 
stor nytta barn kan väntas få från ett CI med hjälp av nuvarande test. Barn borde testas med 
hänsyn till många fler aspekter där även andra faktorer kan beaktas. Således borde det forskas 
mer kring hur andra faktorer i barnets omgivning påverkar talperceptionen och användningen 
av CI. 

Slutsatser 
 
Hur påverkar operationsålder talperceptionen hos barn med CI? 
Övervägande delen av artiklarna fann att ju yngre barnet var vid operation desto bättre 
möjlighet hade det att utveckla en god talperception. Alla barn oavsett operationsålder 
uppvisar så småningom förbättrad talperception efter att ha använt implantatet en period. 
Därför borde inte äldre barn uteslutas från att opereras. 
 
Hur påverkar prelingual respektive postlingual dövhet talperceptionen hos barn med CI? 
Barn med postlingual dövhet var de som presterade bäst i sin talperception. Barn som 
förvärvat dövhet innan de utvecklat ett talspråk och unga barn med medfödd dövhet kunde 
dock hinna ikapp barn med postlingual dövhet efter några års användning av implantatet. 
 
Hur påverkar dövhetens varaktighet före operation talperceptionen hos barn med CI? 
Vissa författare menar att varaktighet av dövhet påverkar utvecklingen av plasticiteten i 
centrala auditiva systemet, vilket har en koppling till talperceptionen. Andra författare menar 
att det inte finns någon period som påverkar denna utveckling och att avsaknad av stimulering 
inte påverkar processer i hjärnstamsaktiviteten. Detta påverkar i sin tur inte talperceptionen. 
På grund av oenigheten bland författarna krävs det fortfarande mer forskning inom detta 
område, vilket författarna själva understryker i sina studier. 
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Bilaga 1 
 
Artikelsökning 
Databas Sökord/kombinationer Antal träffar 
Cinahl cochlear implant and child 807 
 child and speech perception 743 
 cochlear implant and child and speech perception 223 
 cochlear implant and child and speech understanding 15 
 cochlear implant and child and speech recognition 54 
 cochlear implant and child and age at implantation 180 
 cochlear implant and child and duration of deafness 20 
 
Databas Sökord/kombinationer Antal träffar 
ELIN cochlear implant and child 192 
@ child and speech perception 133 
Örebro cochlear implant and child and speech perception 36 
 cochlear implant and child and speech understanding 11 
 cochlear implant and child and speech recognition 11 
 cochlear implant and child and age at implantation 4 
 cochlear implant and child and duration of deafness 3 
 
Databas Sökord/kombinationer Antal träffar 
Medline cochlear implant and child 1067 
(Ebsco) child and speech perception 1873 
 cochlear implant and child and speech perception 396 
 cochlear implant and child and speech understanding 36 
 cochlear implant and child and speech recognition 116 
 cochlear implant and child and age at implantation 347 
 cochlear implant and child and duration of deafness 60 
 
Databas Sökord/kombinationer Antal träffar 
Pubmed cochlear implant and child 1528 
 child and speech perception 1818 
 cochlear implant and child and speech perception 496 
 cochlear implant and child and speech understanding 89 
 cochlear implant and child and speech recognition 134 
 cochlear implant and child and age at implantation 446 
 cochlear implant and child and duration of deafness 73 
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Bilaga 2 
 
Artikelmatris 
Författare, år Syfte Metod Resultat Relevans 
O’Donoghue, 
G.M., 
Nikolopoulos, 
T.P., & 
Archbold, S.M. 
2000 

Att utvärdera vilken effekt 
olika faktorer har på 
talperceptionen efter 
operation. 

40 barn med 
medfödd dövhet 
eller förvärvad 
dövhet testades. 
Connected 
Discourse Tracking 
(CDT) användes. 

Ålder vid operation samt 
kommunikationsstadium 
var de mest signifikanta 
faktorerna. 

3 

Harrison, R.V., 
Panesar, J., El-
Hakim, H., 
Abdolell, M., 
Mount, R.J., & 
Papsin, B. 2001 

Att undersöka hur ålder vid 
operation påverkar 
talperceptionen. 

70 barn med 
prelingual dövhet 
testades. Test i 
closed-set och open-
set format utfördes. 

Ålder vid operation 
påverkar talperceptionen. 

2 

Kileny, P.R., 
Zwolan, T.A., 
& Ashbaugh, 
C. 2001 

Att bedöma om 
operationsålder och 
perioden av 
implantatanvändning 
påverkar taligenkänning. 

Bygger på 2 studier. 
Resultatet 
analyserades efter 
repeated measures 
analysis of variance. 

Taligenkänningen 
förbättrades vid ökad 
period av användning och 
då operationsålder 
minskade. 

2 

Sarant, J.Z., 
Blamey, P.J., 
Dowell, R.C., 
Clark, G.M., & 
Gibson, W.P. 
2001  

Att identifiera faktorer som 
påverkar talperceptionen 
hos barn med implantat. 

Data samlades in 
från 167 barn med 
implantat. Test i 
open-set format 
utfördes. 

Faktorer som svarade för 
varians i talperceptionen 
gällande fonem, ord och 
meningar identifierades. 

3 

Baumgartner, 
W.D., Pok, S. 
M., Egelierler, 
B., Franz, P., 
Gstoettner, W., 
& Hamzavi, J. 
2002 

Att dokumentera 
utvecklingen, fördelarna 
och betydelsen av ålder vid 
operation. 

33 barn med 
prelingual dövhet 
valdes ut. EARS 
användes. 

Alla visade förbättrade 
resultat. Barn som 
opererades innan 3 års 
ålder uppvisade bättre 
resultat i talperceptionen. 

1 

Hassanzadeh, 
S., Farhadi, M., 
Daneshi, A., & 
Emamdjomeh, 
H. 2002 

Att jämföra talperception 
hos barn i olika 
åldersgrupper. 

119 barn med 
prelingual dövhet 
valdes ut. Test i 
closed-set och open-
set format utfördes. 

Barn som fått implantat 
mellan 0-3 års ålder hade 
bäst talperception. 

1 

Kirk, K.I., 
Miyamoto, 
R.T., Lento, 
C.L., Ying, E., 
O'Neill, T., & 
Fears, B. 2002 

Att undersöka vilken 
påverkan operationsålder 
har på utvecklingen av 
kommunikationen. 

73 barn med 
prelingual dövhet 
valdes ut. Ett 
testbatteri med 
talspråksmätningar 
utfördes före och 
efter operation. 

Det finns en signifikant 
förbättring av 
kommunikationen med 
tiden.  

3 

Sharma, A., 
Dorman, M.F., 
& Spahr, A.J. 
2002 

Att bedöma vilka 
konsekvenser operation vid 
olika åldrar har på det 
centrala auditiva systemet. 

104 barn med 
medfödd dövhet 
valdes ut. 
P1latensen i CAEP 
undersöktes. 

Det finns en känslig 
period gällande 
utvecklingen av 
plasticiteten i 
hjärnstammen.  

1 

Waltzman, 
S.B., Roland, 
J.T. Jr., & 
Cohen, N.L. 
2002 

Att bedöma effekten av 
operation hos personer med 
medfödd dövhet. 

35 barn och 14 
vuxna med medfödd 
dövhet valdes ut. 
Olika test i open-set 
format utfördes. 

Det finns en förbättring av 
talperceptionen i open-set 
format efter operation. 

2 

Gordon, K.A., 
Papsin, B.C., & 

Att avgöra om det sker en 
utveckling av plasticiteten i 

50 barn med pre- 
eller perilingual 

Utvecklingen av 
plasticiteten begränsas 

1 
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Harrison, R.V. 
2003 
 

auditiva hjärnstammen. dövhet valdes ut. 
ECAP och EABR 
användes. 

inte av någon kritisk 
period. 

Pulsifer, M.B., 
Salorio, C.F., & 
Niparko, J. 
2003 

Att undersöka förändringar 
i talperceptionen efter 
operation, samt att 
identifiera faktorer som är 
relaterade till dessa 
förändringar. 

40 deltagare valdes 
ut. Olika 
talperceptionstest 
användes. 

Alla uppvisade 
signifikanta förbättringar. 
Barn som opererats vid 
tidig ålder uppvisade bäst 
utveckling av 
talperceptionen. 

2 

Oh, S.-H., Kim, 
C.-S., Kang, 
E.J., Lee, D.S., 
Lee, E.J., 
Chang, S.O., 
Ahn, S.-H., 
Hwang, C.H., 
Park H.J., & 
Koo, J.W. 2003 

Att utvärdera och jämföra 
den långsiktiga 
talperceptionen hos 
personer med CI. 

29 barn med 
prelingual dövhet 
och 17 vuxna med 
postlingual dövhet 
valdes ut. 
Talperceptionen 
utvärderades genom 
användning av olika 
talperceptionstest. 

Resultaten för barn med 
prelingual dövhet 
förbättrades kontinuerligt 
under 4 år. Resultaten för 
vuxna med postlingual 
dövhet förbättrades inte 
ytterligare efter de 2 
första åren. 

1 

Calmels, M.N., 
Saliba, I., 
Wanna, G., 
Cochard, N., 
Fillaux, J., 
Deguine, O., & 
Fraysse, B. 
2004 

Att utvärdera den 
långsiktiga taluppfattningen 
och taluppfattbarheten efter 
operation. 

63 barn med 
medfödd dövhet och 
prelingual dövhet 
valdes ut. 
Taluppfattningen 
och 
taluppfattbarheten 
utfördes med hjälp 
av olika test. 

Alla uppvisade signifikant 
utveckling gällande 
talluppfattning och 
taluppfattbarhet. 

3 

Ray, J., Gibson, 
W.P., & Sanli, 
H. 2004 

Att undersöka mognaden av 
auditiva vägar . 

30 barn valdes ut. 
EABR spelades in. 

EABR vågor förvändras 
under de 12 första 
månaderna i livet. Detta 
uppträder självständigt 
även i avsaknad av auditiv 
stimulering. 

1 

Svirsky, M.A., 
Teoh, S.W., & 
Neuburger, H. 
2004 

Att presentera en ny metod 
för att utvärdera effekten av 
ålder vid operation: 
Developmental Trajectory 
Analysis (DTA). 

Språkutvecklingen 
och talperceptionen 
jämfördes hos barn 
som fått implantat. 

Det finns fördelar i språk 
och tal. 

3 

Zwolan, T.A., 
Ashbaugh, 
C.M., Alarfaj, 
A., Kileny, 
P.R., Arts, 
H.A., El-
Kashlan, H. K., 
& Telian, S.A. 
2004 

Att undersöka vilken effekt 
operationsålder har på 
barns talperception. 
 

295 barn valdes ut. 
Olika 
talperceptionstest 
utfördes. 

Alla uppvisade bättre 
resultat. Barn som 
opererats vid tidig ålder 
hade förbättrad 
talperception med tiden än 
barn som opererats vid 
sen ålder. 

1 

Harrison, R.V., 
Gordon, K.A., 
& Mount, R.J. 
2005 

Att se om det finns en 
tidpunkt då det är bäst att 
operera barn med tanke på 
utvecklingen av hjärnans 
plasticitet. 

Reviewartikel. Det är orimligt att det 
existerar en kritisk 
tidpunkt gällande 
utvecklingen. 

2 

Tait, M.E., 
Nikolopoulos, 
T.P., & 
Lutman, M.E. 
2006 

Att bedöma vilken effekt 
ålder vid operation har på 
talutvecklingen. 

Studien omfattade 
99 barn. Testen 
utfördes utifrån Tait 
video 
analysmetoden. 

De yngsta barnen 
uppvisade bäst utveckling 
efter operation. 

3 

Hiraumi, H., 
Tsuji, J., 
Kanemaru, S., 

Att utvärdera 
talperceptionen hos 
personer med postlingual 

109 deltagare med 
postlingual dövhet 
valdes ut. En 

Uppkomsten av dövhet 
hade ingen effekt på 
talperceptionen. 

3 
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Fujino, K., & 
Ito, J. 2007 

dövhet. undersökning av 
olika faktorers 
effekt på 
talperceptionen 
gjordes. 

Thai-Van, H., 
Cozma, S., 
Boutitie, F., 
Disant, F., 
Truy, E., & 
Collet, L. 2007 

Att undersöka 
mognadsprocessen av 
hjärnstammen. 

55 barn valdes ut. 
De hade antingen 
medfödd dövhet 
eller förvärvat 
dövhet efter 1 års 
ålder. Svar från 
EABR våg V 
spelades in. 

Ålder vid operation 
påverkade inte takten av 
förändring av latensen för 
våg V. 

1 

Low, W.-K., 
bin Iskandar, 
M.F., & 
Sarepaka, G.K. 
2008 

Att jämföra resultat i 
talperception hos barn som 
opererats vid 2 års ålder 
eller tidigare och barn som 
opererats vid senare ålder. 

29 barn valdes ut. 
Test som användes 
var IT-MAIS, 
TACL-R och PPVT. 

Alla uppvisade förbättring 
av talperception efter 
operation. Yngre barn 
uppvisade snabbare 
utveckling av 
talperceptionen än äldre 
barn. 

1 

Rotteveel, L.J., 
Snik, A.F., 
Vermeulen, 
A.M., Cremers, 
C.W., & 
Mylanus, E.A. 
2008 

Att undersöka 
talperceptionen hos barn 
med CI samt att studera 
vilken påverkan olika 
faktorer har på 
talperceptionen. 

67 barn valdes ut. 
Olika 
talperceptionstest 
användes. 
Resultaten från 
testen reducerades 
till ett mått, EHL. 

Barn med postlingual 
dövhet uppvisade 
snabbast förbättring i 
talperceptionen. Barn med 
prelingual och medfödd 
dövhet hann ifatt efter 3 
års användning av 
implantatet. 

1 

Zakirullah, 
Mukhtar, N., 
Khan, M.I., 
Ahsan, M., & 
Shah, S.A. 
2008 

Att utvärdera utvecklingen 
av auditiv prestation hos 
barn efter operation under 
en period av 12 månader. 

21 barn valdes ut. 
Barnen hade 
prelingual eller 
postlingual dövhet. 
EARS användes. 

Alla barn uppvisade 
framsteg gällande 
talperceptionen. Yngre 
barn uppvisade bättre 
resultat än äldre barn. 

1 

Sharma, A., 
Nash, A.A., & 
Dorman, M. 
2009 

Att undersöka mognaden i 
hjärnan hos barn med CI. 

Reviewartikel. Den mest optimala 
perioden för central 
auditiv utveckling sker 
under de första 3,5 åren i 
livet. 

2 

Shpak, T., 
Koren, L., 
Tzach, N., 
Most, T., & 
Luntz, M. 2009 

Att bedöma talperceptionen 
hos personer med 
prelingual dövhet som 
genomgått operation vid 
sen ålder. Användningen av 
en bedömningsprofil före 
operation utvärderades 
också. 

20 deltagare valdes 
ut. Alla fick 
genomgå en 
bedömningsprofil 
före operation. 
Olika 
talperceptionstest 
utfördes. 

Trots deltagarnas relativt 
sena ålder vid operation 
uppvisade alla förbättrad 
talperception. 

1 

 
 
 
 


