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1. Inledning 
 
1.1 Introduktion 
Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro, genomförde år 2008 en 
undersökning i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Statistiska centralbyråns (SCB) 
folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor?” användes (Statistiska centralbyrån, 2008), och med 
den bifogades även en HAD-enkät, Hospital Anxiety Depression Scale, till alla individer i 
Sverige med Ushers syndrom. 
 
I kontakt med Claes Möller, professor/överläkare samt avdelningschef vid Audiologiskt 
forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro har vi fått information om att det finns 
indikationer på att förekomsten av ångest och depression hos individer med Ushers syndrom 
typ II är onormalt hög jämfört med normalpopulationen (personlig kommunikation, 18 mars, 
2010). Mot denna bakgrund väcktes frågan om möjligheten att undersöka dessa fenomen. När 
vi, som ett första steg, tittade på förekomsten av tidigare forskning kring området ångest och 
depression i samband med Ushers syndrom fann vi att det inte har undersökts i någon större 
utsträckning. Detta faktum konstateras även av Chien-Ying och Chih-Chiang (2006). 
 
1.2 Dövblindhet 
Dövblindhet är ett omfattande och brett begrepp. Att vara dövblind behöver inte innebära att 
man som individ är totalt döv och totalt blind, de individuella variationerna är många. 
Tillståndet innebär att två av våra viktigaste sinnen är delvis eller totalt nedsatta. De 
bakomliggande orsakerna till dövblindhet kan vara många, dels genetiska men tillståndet kan 
även uppstå som en konsekvens av bland annat olika hjärnskador, trauma och toxiska 
reaktioner (Sadeghi, 2005). 
 
År 2007 antogs av de fem nordiska länderna den idag aktuella gemensamma definitionen av 
dövblindhet.  
 
”Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder. Dövblindhet är en kombination av 
funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker 
full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, 
miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.” (Förbundet Sveriges Dövblinda). 
 
1.3 Ushers syndrom 
Ushers syndrom är en av de vanligaste orsakerna till tillståndet dövblindhet (Sadeghi, 2005). I 
dagsläget är över 700 personer i Sverige diagnostiserade med Ushers syndrom. Syndromet är 
ärftligt och delas in i ett antal underkategorier beroende på vilka symtomen är, när de inträffar 
samt via genetisk identifikation. De övergripande indelningarna är typ I, II och III där de i 
Sverige vanligast förekommande grupperna är typ I och II (Möller, 2009). Diagnostiseringen i 
grupperna inom Ushers syndrom är komplicerad, det kan dröja innan man vet vilken 
underkategori man som individ tillhör (Humphrey, Kimberling, Luijendijk, Möller & Weston, 
2004). Mycket forskning har gjorts och pågår kring området Ushers syndrom, framförallt 
inom genetikområdet (Möller, 2003). 
 
De två mest komplicerande funktionsnedsättningarna hos individer med Ushers syndrom är 
hörsel- och synnedsättning. I vissa fall förekommer även balanssvårigheter till följd av en 
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nedsatt vestibulär funktion (Sadeghi, 2005). Detta är ett av de karaktäriserande dragen för 
Ushers syndrom typ I där individer föds med dövhet samt har en synnedsättning som 
diagnostiseras under de första levnadsåren. Dessa individer har även stora balanssvårigheter 
till följd av att balanssystemet i innerörat ej fungerar. Det som främst kännetecknar Ushers 
syndrom typ II är att individer föds med hörselnedsättning, synnedsättningen upptäcks 
vanligtvis vid 10-15 års ålder, vidare har individerna inga balanssvårigheter. Typiskt för typ 
III är att hörsel- och synnedsättningarna är fortskridande, framförallt hörselnedsättningen ökar 
kraftigt över tid (Möller, 2009). 
 
Möller (2009) beskriver hörselnedsättningen hos individer med Ushers syndrom som 
kongenital sensorineural, vilken varierar i grad mellan de olika grupperna inom syndromet. 
Synnedsättningen är en följd av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, vilken är långsamt 
progredierande hos individer med Ushers syndrom. Upphovet till syndromet utgörs av 
mutationer i flera olika gener, vilkas huvudsakliga syfte bland annat är att styra skapandet av 
de proteiner som är viktiga för bildandet av och funktionen hos olika celler. Detta berör dels 
de hårceller som i innerörat arbetar med att överföra ljudimpulser vidare till hjärnan, dels de 
celler, stavar och tappar, i näthinnan som har till uppgift att förmedla synbilden. Syndromet 
ärvs autosomalt recessivt vilket innebär att båda föräldrarna är friska men bärare av en 
muterad gen. 
 
1.3.1 Ushers syndrom typ II 
För två individer som är friska bärare av en muterad gen för Ushers syndrom typ II föreligger 
25 procent risk vid varje graviditet att barnet föds med syndromet. Vidare föreligger 50 
procent risk att barnet är frisk bärare av den muterade genen. Således finns 25 procent chans 
att barnet är friskt och ej bär på mutationen (Keats & Lentz, 1999). Uppskattningsvis finns det 
i dagsläget finns 300-400 individer i Sverige med Ushers syndrom typ II (C.Möller, personlig 
kommunikation, 18 mars, 2010). 
 
1.3.1.1 Hörsel 
Sadeghi (2005) förklarar att hörselnedsättningen hos individer som föds med Ushers syndrom 
typ II. Vanligast förekommande är en moderate till profound (41 till >95 dB HL) grad av 
hörselnedsättning, vilken är brant fallande mot diskantområdet. Hörselnedsättningen är oftast 
stabil men tenderar att i vissa fall öka med stigande ålder. Keats och Lentz (1999) förklarar att 
konsekvenser av en extrem ljudpåverkan eller en genetisk känslighet, exempelvis 
åldersrelaterad presbyacusis, adderas till den kongenitala hörselnedsättningen som följer med 
Ushers syndrom typ II och bidrar på så sätt till en ökad hörselnedsättning. Den vestibulära 
funktionen är hos denna grupp oftast normal och orsakar därmed inga balanssvårigheter.  
 
1.3.1.2 Syn 
Bitner-Glindzicz, Cohen och Luxon (2007) förklarar att retinitis pigmentosa för Ushers 
syndrom typ II är progredierande och utvecklas i steg. Synnedsättningen inleds oftast med 
nattblindhet och över åren minskar även synfältet kraftigt. Keats och Lentz (1999) tydliggör 
att det är vanligt att en individ med Ushers syndrom typ II vid 30-40 års ålder har ett 
horisontellt synfält på 5-10 grader jämfört med det normala, cirka 160 grader. 
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1.3.1.3 Diagnostisering 
Individer med Ushers syndrom typ II blir i regel diagnostiserade först kring puberteten. 
Brennan (1997) menar att anledningen till den sena diagnostiseringen grundar sig i att 
ögonsjukdomen som uppstår till följd av retinitis pigmentosa inte är av sådan art att den 
framkommer vid en vanlig synundersökning. En specialundersökning utförs vanligtvis inte 
förrän problemen blir så påtagliga att vidare utredning krävs, vilket oftast sker runt 10-15 års 
ålder. På grund av den sena diagnostiseringen av retinitis pigmentosa i kombination med en 
normal vestibulär funktion finns det tidigare inga tydliga indikationer på att det föreligger ett 
syndrom. Keats och Lentz (1999) förklarar att det inom gruppen finns en stor spridning och 
individualitet rörande grad och progression av såväl hörsel- som synnedsättning. 
 
1.3.2. Att leva med Ushers syndrom typ II 
Hörsel och syn är två viktiga komponenter i mellanmänsklig kommunikation. Vi människor 
växlar mellan olika sinnen för att ta in en helhetsbild samt för att underlätta kommunikation 
(Sadeghi, 2005). Våra sinnen är ursprungligen skapade för att komplettera varandra och inte 
för att kompensera för varandra (Brennan, 1997). I de situationer där hörseln blir lidande, 
exempelvis i komplicerade ljudmiljöer, kompenserar dock de visuella intrycken till viss del 
för den auditiva förlusten och vice versa. Sadeghi (2005) menar att en kombinerad hörsel- och 
synnedsättning därför inte enbart ger konsekvenser parallellt även samarbetskomponenten 
mellan sinnena blir nedsatt. Därmed blir följderna av en kombinerad hörsel- och 
synnedsättning, så som vid Ushers syndrom typ II, mycket komplexa, ett plus ett blir inte två 
utan tre. 
 
Fram till och med diagnostiseringen i tonåren har de flesta individer med Ushers syndrom typ 
II levt med hörselnedsättning och ibland med en mindre synnedsättning. Att i tonåren få veta 
att man har ett syndrom där synnedsättningen är progredierande och i allra flesta fall slutar i 
en mycket grav synnedsättning, skapar i stor utsträckning en oro kring framtiden. Många har 
oroliga tankar kring möjligheterna att flytta hemifrån, påbörja universitetsstudier, få jobb eller 
kring andra möjligheter som leder till självständighet. Denna oro leder till en rädsla kring att 
eventuellt aldrig bli självständig, inte kunna ha ett förhållande, samt rädslan att bli isolerad 
från sin familj och sina vänner (Miner, 1995). 
 
Då synnedsättningen i vuxen ålder ofta progredierar kraftigt, medför det att individen 
genomgående behöver genomföra förändringar i sitt liv på grund av 
funktionsnedsättningarnas stora inverkan på dagliga aktiviteter. Denna progrediering gör att 
kommunikationen med andra människor ofta minskar, mobiliteten kraftigt begränsas. 
Individen kan i stor utsträckning uppleva svårigheter med att tillgodogöra sig information och 
självständigheten blir hotad. Aktiviteter som tidigare varit oproblematiska, som att äta middag 
på restaurang, blir en prövning i och med att förutsättningarna för kommunikation ändras i 
samband med att synnedsättningens grad av inverkan ökar (Miner, 1997). 
 
Cullberg (2006) förklarar att det inom normalpopulationen är vanligt att äldre individer i 
åldersgruppen 65 år och äldre upplever depression. Det finns inte många studier som berör 
hur det är att vara äldre och leva med Ushers syndrom typ II kopplat till ångest och depression 
(Miner, 1997). Däremot diskuterar McDonnall (2009) möjligheten att individer som levt med 
en kombinerad funktionsnedsättning under en längre period av sitt liv inte upplever 
depression i stor utsträckning. Detta då individen har haft möjlighet att tillgodogöra sig stöd 
och på så sätt lära sig hantera sin livssituation. 
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1.3.3 Sorgeprocessen 
Miner (1997) menar att vid progredierande hörsel- och synnedsättning upprepas 
anpassningsprocessen såväl med tanke på individens roll i förhållande till omgivningen som 
med tanke på omgivningens roll i förhållande till individen. Vidare förklarar Miner att 
individen aldrig upplever full acceptans av situationen. Genom livet kommer sorgeprocessen 
att återkomma i samband med att individen genomgår olika utvecklingsskeden (Miner, 1997). 
 
För att kunna hantera sin situation, i syfte att kunna genomföra anpassningar, menar Brennan 
(1997) att det för individen är av vikt att förstå sorgeprocessen. Brennan delar in 
sorgeprocessen i fem stadier. Alla individer genomgår inte alla stadier, variationer kan dels 
bero på miljö dels till följd av individuella emotionella faktorer. Det första stadiet Brennan 
beskriver är förnekelsen. Detta stadium innebär att individen inte erkänner sin situation och 
kan därmed inte heller hantera eller bearbeta konsekvenserna av den. Förnekelsen är lätt att 
fastna i och man kan befinna sig i detta stadium i flera år. Nästa stadium benämns ilska. Vid 
detta stadium får individen möjlighet att ge utlopp för sina känslor och tankar kring 
situationen. Brennan menar att om individen inte genomgår detta stadium sker heller ingen 
anpassning till den nya situationen. Det tredje stadiet väljer Brennan att kalla depression. 
Depressionsfasen kännetecknas av att individen upplever stor hopplöshet. Under denna period 
är stöd från omgivningen väldigt viktig. En individ som sörjer har stort behov av uppmuntran 
för att hitta tillbaka till en känsla av meningsfullhet och ett syfte med livet. Efter depression 
följer enligt Brennan stadiet köpslå. Detta innebär att individen söker med ljus och lykta efter 
rätt doktor, en ny typ av operation eller någon typ av läkemedel som skulle kunna lindra eller 
bota. Det sista stadiet är acceptans. Under denna period börjar individen leva sitt liv utifrån 
sina nya förutsättningar. Detta stadium kallas ibland för positiv förnekelse, detta då en person 
som lever med en eller flera progredierande funktionsnedsättningar återupprepade gånger 
tvingas tänja på sin acceptans var gång en försämring upplevs.  
 
1.3.4 Traumatisk kris 
Brennans sorgeprocess kan med fördel jämföras med Cullbergs begrepp traumatisk kris. 
Cullberg (2006) definierar den traumatiska krisen som en psykisk situation som kan uppstå till 
följd av exempelvis en kroppslig förlust. ”En traumatisk kris är individens psykiska situation 
vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att den fysiska existensen, sociala 
identiteten och tryggheten eller de grundläggande möjligheterna till tillfredsställande i 
tillvaron hotas.” (Cullberg, 2006, s. 120) 
 
 Cullberg (2006) delar in den traumatiska krisens fyra delar: 

1. Chockfasen  
2. Reaktionsfasen  
3. Bearbetningsfasen  
4. Nyorienteringsfasen 

Stadierna karaktäriseras av en mängd olika känslor, upplevelser och försvarsmekanismer 
liknande de som Brennan (1997) beskriver för sorgeprocessen. 
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1.4 Definition av anxiety och depression 
 
1.4.1 Anxiety 
I vår studie har vi använt oss av ångest som svensk motsvarighet till det engelska begreppet 
anxiety. En konkret definition på vad som åsyftas med begreppet anxiety har vi inte lyckats 
finna. Den vanligaste beskrivningen av anxiety förklaras i WebMD (2008). Anxiety är en 
känsla av rädsla och oro inför något som skulle kunna hända. Ångestsjukdomar klassas som 
allvarliga medicinska tillstånd vilka resulterar i överväldigande ångest och rädsla. Till skillnad 
från den relativt milda, kortvariga ångesten, som uppstår till följd av vardagliga stressfulla 
situationer är ångestsjukdomar kroniska tillstånd som obehandlade skulle kunna utvecklas till 
en svårare psykisk problematik (WebMD, 2008). 
 
Cullberg (1990) menar att mild ångest är en normal skyddsreaktion på ett yttre stimuli och är 
av godo då det får individen att bli medveten om sin situation eller att söka hjälp. I de fall där 
ångest uppstår utan stimuli, det vill säga att den med hänsyn till aktuell situation är obefogad, 
tar för mycket energi samt är plågsam och ohanterlig måste den ses som symtom på djupare 
psykiska problem. Enligt presenterade definitioner skiljer man alltså på ångest och 
ångestsjukdom. 
 
1.4.2 Depression 
WHO beskriver det engelska begreppet depression som en vanlig psykisk sjukdom där 
symtom kan vara en nedsatt sinnesstämning, upplevda skuldkänslor, förlust av intresse eller 
njutning, upplevelse av att man själv inte är värd någonting, nedsatt sömnförmåga eller 
koncentrationsförmåga samt försämrad aptit. WHO beskriver vidare att dessa problem kan 
vara antingen kroniska eller återkommande. Konsekvensen kan bli att en individs förmåga till 
att ta hand om sig själv påverkas negativt, vilket i värsta fall kan leda till att individen väljer 
att begå självmord. 
 
Lyngstam (2009) definierar det svenska begreppet depression på liknande sätt, nämligen som 
en återkommande stämningssjukdom som ofta blir kronisk. Vidare skriver Lyngstam att det 
finns olika typer av depressionssjukdomar, gemensamt för dessa är att den drabbade upplever 
en markant sänkning i sin sinnesstämning. Symtomen på depression är många och dessa 
åtföljs ofta av ångest. 
 
1.5 Tidigare forskning  
 
1.5.1 Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) i samband med andra 
funktionsnedsättningar 
HADS syfte är att identifiera möjliga och troliga fall av ångest- respektive 
depressionssjukdom. Respondenten fyller i enkäten utifrån hur han eller hon upplever sin 
situation utifrån den senaste veckan. Enkäten behandlar ångest och depression som två 
separata delar. HADS är ett väl validerat instrument som har använts i över 700 studier 
(Bjelland, Dahl, Haug & Neckelmann, 2002). Enligt Kramer (2005) har HADS inte 
genomförts i studier där individerna i populationen endast har hörselnedsättning. Vid 
litteratursökning fann vi heller inga studier som genomförts på individer med Ushers syndrom 
utifrån HADS. Dock fann vi studier som genomförts på andra funktionsnedsättningar samt på 
en svensk normalpopulation. 
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Den svenska normalpopulationen utifrån HADS bestod av 624 individer, 57 procent var 
kvinnor och 43 procent var män, samtliga i åldrarna 30-59 år. Resultatet från denna studie 
visade att 20 procent av populationen uppfyllde kriterierna för möjlig eller trolig 
ångestsjukdom, motsvarande siffra för möjlig eller trolig depressionssjukdom var 15 procent 
(Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). 
 
Kirby och Yardley (2008) genomförde en studie där individer med Ménière’s sjukdom fick 
fylla i den del av HAD-enkäten som rör ångest. Populationen i denna studie utgjordes av 358 
individer, varav 69 procent var kvinnor och 31 procent var män, alla i åldrarna 28-90 år.  
Samtliga individer som fyllde i enkäten hade yrselsymtom men hade inte upplevt en 
yrselattack de senaste sex veckorna. Resultatet visade att 56 procent av individerna uppfyllde 
kriterierna för möjlig eller trolig ångestsjukdom. Motsvarande siffra efter tre månaders 
uppföljning var 48 procent. 
 
Hall och Lind (2007) redovisar i sitt examensarbete ”Psykosociala konsekvenser av plötslig 
hörselnedsättning” bland annat en analys av en HAD-enkät som endast berör ångest. Denna 
enkät genomfördes på individer som drabbats av plötslig hörselnedsättning inom de senaste 
10 åren. Populationen bestod i denna studie av 156 individer, varav 42 procent var kvinnor 
och 58 procent var män, samtliga i åldrarna 30-65 år och äldre. Förekomst av möjlig eller 
trolig ångestsjukdom visade sig i denna studie vara 16 procent.  
 
Alla studier med undantag för den som rör individer med Ménière’s sjukdom är genomförda i 
Sverige. 
 
1.5.2 Ångest och depression i samband med Ushers syndrom typ II 
Då vi undersökte förekomsten av forskning kring ångest och depression i samband med 
Ushers syndrom typ II fann vi att detta inte undersökts i någon större utsträckning. Denna 
information stämmer väl överens med den information vi fått ta del av via kontakt med 
professor Claes Möller och Moa Wahlqvist, doktorand vid Hälsoakademin, Örebro Universitet 
(personlig kommunikation, 18 mars, 2010). 
 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att kartlägga och beskriva förekomst av ångest och depression hos 
individer med Ushers syndrom typ II samt undersöka om denna förekomst varierar med kön, 
åldersgrupp samt grad av hörselnedsättning. 
 
2.1 Ångest 

• Vilken förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom finns inom vår population med 
Ushers syndrom typ II? 

• Varierar förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom mellan könen? 
• Varierar förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom mellan olika åldersgrupper? 
• Varierar förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom mellan olika grad av 

hörselnedsättning? 
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2.2 Depression 
• Vilken förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom finns inom vår population 

med Ushers syndrom typ II? 
• Varierar förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom mellan könen? 
• Varierar förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom mellan olika 

åldersgrupper? 
• Varierar förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom mellan olika grad av 

hörselnedsättning? 

 
3. Metod 
Studien är en kvantitativ enkätanalys rörande ångest och depression hos individer med Ushers 
syndrom typ II. 
 
3.1 Material 
Datamaterial har vi fått tillgång till via en Usherdatabas vilken uppdateras kontinuerligt och i 
dagsläget innehåller patientinformation från närmare 400 individer diagnostiserade med 
Ushers syndrom. Som komplement till denna databas tillgicks även journalarkivet på 
Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. 
 
3.1.1 Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) 
HADS står för Hospital Anxiety Depression Scale, det är denna enkät vi grundar vår studie 
på.  
 
Enkäten utvecklades av Snaith och Zigmond år 1983. Syftet med skalan var ursprungligen att 
identifiera troliga fall av ångest och depression hos patienter som var inlagda på sjukhus, men 
inte led av någon psykisk sjukdom. Detta då HADS syfte inte var att diagnostisera psykiska 
sjukdomar. För att öka validiteten uteslöts frågor som rör symtom kopplade till ångest och 
depression som förekommer vid psykiska sjukdomar. Sådana symtom kan vara huvudvärk, 
ostadighet och sömnsvårigheter. De flesta studier där HADS har använts rör patienter med 
cancer. Ångest och depression var hos dessa patienter inte det huvudsakliga problemet utan 
snarare en konsekvens av det tillstånd patienten befinner sig i. HADS delades in i två separata 
skalor, ångest och depression. Respondenterna uppmanades att svara på frågorna utifrån hur 
de känt sig den senaste veckan (se bilaga 2). Frågorna är uppdelade i sju frågor rörande ångest 
och sju frågor rörande depression. De fyra möjliga svarsalternativen är poänggivande mellan 
0-3 poäng. Sammanställning av samtliga svar ger en poäng mellan 0-21 inom vardera del. 
Beroende på poäng delades respondenten in i en av tre förekommande grupper (Bjelland et 
al., 2002). 
 
0-7 poäng Normalt    
8-10 poäng Möjlig ångest-/depressionssjukdom   
>10 poäng Trolig ångest-/depressionssjukdom 
 
3.1.1.1 Ångest 
De sju frågorna som i enkäten är kopplade till ångest är formulerade utifrån The Clinical 
anxiety scale (Baugh, Clayden, Husain, Sipple & Snaith, 1982.) Denna enkät inbegriper 
begrepp som psykisk spänning, förmåga till muskelavslappning, reaktion vid oväntade 
ljudstimuli, grad av oro över den aktuella stressnivån, obefogade farhågor över att en katastrof 
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kommer att inträffa och oförmåga att slappna av.  
 
3.1.1.2 Depression 
De sju frågorna som i enkäten är kopplade till depression är i stort baserade på det engelska 
begreppet anhedonia vilket innebär oförmåga att uppleva njutning eller nöje i vardagliga 
händelser som normalt sett är njutningsbara. Då tillståndet troligtvis är det centrala 
patologiska kännetecknet i den form av depression som kan lindras med antidepressiva 
läkemedel och därför ger mest användbar information till vårdgivaren (Snaith & Zigmond, 
1983).  
 
3.2 Undersökningsvariabler 
Denna studie utgår från följande fem variabler. 
 
3.2.1 Kön 
Kvinna eller man. 
 
3.2.2 Ålder 
Variabeln ålder indelades i fyra grupper, 18-29 år, 30-44 år, 45-64 år och 65-84 år. Denna 
åldersindelning har tidigare använts i bland annat den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på 
lika villkor?” (Statistiska centralbyrån, 2008). 
 
3.2.3 Hörsel 
Vid all statistik där hörsel ingått som variabel har beräkningarna utgått från tonmedelvärde 4 
(0.5,1, 2 och 4 kHz) på det öra med bäst hörsel. Utifrån detta tonmedelvärde delades 
respondenterna in i fyra hörselgrupper, framtagna av European work group on genetics of 
hearing impairment (1996). I denna studie har de engelska benämningarna på respektive grad 
av hörselnedsättning behållits. 
 
Mild  20-40 dB HL 
Moderate  41-70 dB HL 
Severe  71-95 dB HL 
Profound  >95 dB HL 
 
3.2.4 Ångestpoäng 
Respondenterna svarade på sju frågor utifrån hur de känt sig den senaste veckan. Samtliga 
svar sammanställdes till en slutpoäng mellan 0-21. De två grupperna möjlig och trolig 
ångestsjukdom slogs samman till en grupp. 
 
3.2.5 Depressionspoäng  
Respondenterna svarade på sju frågor utifrån hur de känt sig den senaste veckan. Samtliga 
svar sammanställdes till en slutpoäng mellan 0-21. De två grupperna möjlig och trolig 
depressionssjukdom slogs samman till en grupp. 
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3.3 Urval 
Inklusionskriterierna för denna studie var män och kvinnor diagnostiserade med Ushers 
syndrom typ II. Dessa individer skulle ha ett tonaudiogram genomfört inom de senaste 15 
åren. Slutligen skulle individerna ha svarat på samtliga HADS frågor som rör ångest eller 
depression. 
 

 Totalt utskick (n=122) 

Bortfall (n=31) 
Ej besvarade enkäter (n=26) 

Ej uppfyllda inklusionskriterier (n=5) 

Population (n=91) 

Ålder (n=91) Hörsel (n=91) Ångest (n=91) Depression (n=91) 

Variabelbortfall (n=2) 
För liten grupp 

(18-29 år) 

Variabelbortfall (n=1) 
Ej svarat på alla 

ångestfrågor 

Variabelbortfall (n=1) 
Ej svarat på alla 

depressionsfrågor 

Analyserat 
(n=89) 

Analyserat 
(n=91) 

Analyserat 
(n=90) 

Analyserat 
(n=90) 

 
Figur 1. Flödesschema för bortfall. 
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Tabell 1. Totalt antal utskickade enkäter fördelat på kön och ålder 
Åldersgrupper 18-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt 
Kvinnor  1 18 24 18 61 
Män  2 14 28 17 61 
 
Tabell 2. Bortfall på grund av ej besvarade enkäter fördelat på kön och ålder 
Åldersgrupper 18-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt 
Kvinnor  0 4 2 3 9 
Män  1 4 8 4 17 
 
Tabell 3. Bortfall på grund av inklusionskriterier fördelat på kön och ålder 
Åldersindelning 18-29 år 30-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt 
Kvinnor  0 1 0 3 4 
Män  0 0 0 1 1 
 
Av vår population (n=91) är 53 procent kvinnor och 47 procent är män 
 
Det aritmetiska medelvärdet för ålder i vår population är 54 år och medianåldern 54 år. 
Medelåldern för kvinnor är 53 år och medianåldern är 52 år, medelåldern för män är 55 år och 
medianåldern är 56 år.  
 
Tabell 4. Fördelning av åldersgrupp för hela populationen 
Åldersgrupp Antal respondenter Andel i procent
18-29 år 2 2
30-44 år 21 23
45-64 år 45 50
65-84 år 23 25
Totalt 91 100 
 
Hälften, 50 procent, av den totala populationen (n=91) finner vi inom åldersgruppen 45-64 år. 
Fördelningen av åldersgrupp skiljer sig inte nämnvärt åt mellan könen. 
 
Tabell 5. Fördelning av grad av hörselnedsättning för hela populationen 
Grad av hörselnedsättning Antal respondenter Andel i procent
Mild 0 0
Moderate 58 64
Severe 27 30
Profound 6 6
Totalt 91 100 
 
De flesta, 64 procent, inom populationen (n=91) har ”moderate” grad av hörselnedsättning. 
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Tabell 6. Fördelning av grad av hörselnedsättning för kvinnor 
Grad av hörselnedsättning Antal respondenter Andel i procent
Mild 0 0
Moderate 34 71
Severe 11 23
Profound 3 6
Totalt 48 100 
 
De flesta, 71 procent, av kvinnorna har en ”moderate” grad av hörselnedsättning. 
 
Tabell 7. Fördelning av grad av hörselnedsättning för män 
Grad av hörselnedsättning Antal respondenter Andel i procent
Mild 0 0
Moderate 24 56
Severe 16 37
Profound 3 7
Totalt 43 100 
 
De flesta, 56 procent, av männen har en ”moderate” grad av hörselnedsättning. 37 procent av 
männen har en ”severe” grad av hörselnedsättning. 
 
3.4 Tillvägagångssätt  
Allt datamaterial vi använt oss av har vi fått tillgång till via Audiologiskt forskningscentrum 
vid Universitetssjukhuset Örebro. En del grundläggande data fanns där sedan tidigare inmatad 
i statistikprogrammet SPSS. Utifrån dessa data räknades samtliga respondenters svar på de 14 
enkätfrågorna ihop till en totalpoäng för ångest samt en totalpoäng för depression per 
respondent. De respondenter som svarat fullständigt på en av de två delarna har inkluderats i 
all statistik, förutom i den statistik som behandlar den del som respondenten ej fyllt i 
fullständigt. Materialet avkodades i syfte att få tillgång till valda variabler utifrån varje 
individs data i form av kön, ålder och tonaudiogram. Hörseldata för varje individ inhämtades 
via en Usherdatabas, i vilken en stor del av den totala populationen av Ushers syndrom finns 
representerad. Som komplement till denna databas tillgicks även journalarkivet på 
Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. 
 
Initialt uppmärksammades att en stor del av tillgänglig hörseldata var inaktuell utifrån våra 
inklusionskriterier. För att åtgärda detta och på så sätt kunna inkludera de individer, som på 
grund av bristande dataåtkomst hamnat utanför inklusionskriterierna, sändes ett brev ut till 
hörcentraler där de 33 respondenterna varit patienter. I brevet ombads ansvarig vid varje 
enskild hörcentral att sända en kopia av respektive patients senaste audiogram per fax eller 
brev. Allteftersom ny hörseldata inkom räknades tonmedelvärden fram och utifrån dessa 
delades respondenterna in i tidigare presenterade hörselgrupper; mild, moderate, severe eller 
profound. Vidare delades den totala populationen även in i grupper om kön och ålder. 
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3.5 Databehandling 
Denna studie är av beskrivande, deskriptiv art. Databehandlingen har genomförts i 
statistikprogrammet SPSS 17.0 med våra frågeställningar som utgångspunkt. 
Analysförfarandet har varit univariat samt bivariat. Den univariata analysen utfördes i syfte att 
åskådliggöra fördelning av kön och ålder hos vår population samt förekomsten av möjlig eller 
trolig ångest- och depressionssjukdom. Åldern beräknades utifrån vilken ålder varje 
respondent skulle uppnå under år 2008 då enkäten ifylldes. Bivariat analys har i denna studie 
använts för att undersöka sambandet mellan hur stor andel som har en möjlig eller trolig 
ångest- respektive depressionssjukdom och våra valda variabler (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2003). I detta analysarbete undersöktes alla respondenter som uppfyllde 
kriterierna för möjlig eller trolig ångestsjukdom som en grupp, och möjlig eller trolig 
depressionssjukdom som en grupp. Med undantag av poängfördelningen gällande ångest och 
depression är studiens presenterade resultat framställda via bivariat analys. Djurfeldt et al. 
(2003) skriver att bivariat analys bland annat redovisas i stapeldiagram, vilket vi valt att göra. 
Resultatet från de univariata analyserna presenteras i tabeller och histogram utifrån 
beskrivningen som ges i Djurfeldt et al. (2003).  
 
För att vidare undersöka de resultat som framkommit genom bivariat analys granskades de 
individer med högst respektive lägst ålder samt högst respektive lägst tonmedelvärde på det 
öra med bäst hörsel. Denna indelning gjordes med 25:te respektive 75:te percentilen, med 
andra ord gjordes en jämförelse mellan de 25 procent respondenter med högst värde och de 25 
procent respondenter med lägst värde (Djurfeldt et al., 2003). 
 
3.6 Forskningsetiska överväganden 
Vår studie är en del av ett större projekt. Alla respondenter har givit informerat samtycke och 
en forskningsetisk kommitté har godkänt projektet. Bifogat följebrev (se bilaga 1) visar vilken 
information respondenterna mottagit. Vi är medvetna om att det i detta brev framgår att endast 
tre personer har tillgång till det avkodade materialet, dock står vi under ansvar av Claes 
Möller och är därmed kopplade till projektet. Vi har samma etiska krav på oss som de 
ursprungliga medarbetarna och initiativtagarna till projektet. Inget avkodat material har 
lämnat Audiologiskt forskningscentrum då denna del av arbetet genomförts på plats. Såväl 
skriftligt material som datamaterial förvaras i ett låst skåp. 
 
När vi efterfrågade nya audiogram uppmanades ansvarig vid respektive hörcentral att stryka 
patientinformationen och istället ange en på förhand bestämd kod, detta för att bibehålla 
sekretess. 

 
3.7 Litteratursökning 
Före denna studie har en allmän litteratursökning genomförts i bland annat databaserna 
Medline, PsycINFO och Cinahl. Vi har exempelvis använt oss av sökorden: Usher syndrome, 
Usher syndromes, Ushers syndrom, type II, type 2, deaf blind, depression, anxiety, 
psychosocial, deafness, blindness, retinitis pigmentosa, sensory loss, hearing loss, vision loss. 
Av dessa har olika kombinationer använts. Vi har även fått tillgång till artiklar via Kerstin 
Möller, universitetslektor vid Hälsoakademin, Örebro universitet.  
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4. Resultat 
 
4.1 Ångest 
Majoriteten av respondenterna (n=56) ligger inom området för vad som klassas som ett 
normalt tillstånd vilket innebär 62 procent. Av vår population ligger 20 respondenter, 22 
procent, inom området för möjlig ångestsjukdom. Trolig ångestsjukdom innefattar 14 
respondenter, vilket för vår population innebär 16 procent. I figur 2 redovisas fördelningen av 
samtliga respondenters ångestpoäng. De respondenter som uppfyller kriterierna för trolig 
ångestsjukdom (n=14) har i stor utsträckning poäng långt över gränsvärdet. 

 
 
Figur 2. Fördelning av ångestpoäng för hela populationen 
0-7 poäng Normalt    
8-10 poäng Möjlig ångestsjukdom   
>10 poäng Trolig ångestsjukdom  
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4.1.1 Ångest och kön 
Av de 48 kvinnorna uppfyller 42 procent kriterierna för möjlig eller trolig ångestsjukdom. 
Motsvarande resultat för de 42 männen var 33 procent. Detta visar på att det i vår population 
är något vanligare med möjlig eller trolig ångestsjukdom bland kvinnor jämfört med män. Se 
figur 3. 
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Figur 3. Könsfördelning och förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom 
 
4.1.2 Ångest och åldersgrupp 
Bland de 21 individer som befinner sig inom åldersgruppen 30-44 år finner vi störst utfall av 
möjlig eller trolig ångestsjukdom. Förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom minskar i 
vår population med stigande ålder vilket figur 4 visar. Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, 
har i denna figur uteslutits. 
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Figur 4. Åldersgrupp och förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom 
 
Vid undersökning av 25:te respektive 75:te percentilen bekräftas att förekomsten av möjlig 
eller trolig ångestsjukdom inom vår population minskar med stigande ålder.  
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4.1.3 Ångest och grad av hörselnedsättning 
Störst utslag för möjlig eller trolig ångestsjukdom finner vi inom gruppen severe. Av de 27 
individer som ingår i gruppen severe uppfyller 56 procent kriterierna för möjlig eller trolig 
ångestsjukdom. Motsvarande procentsats för de 58 individer som ingår i gruppen moderate är 
31 procent. Inom gruppen profound uppfyller en av fem respondenter samma kriterier. Detta 
åskådliggörs i figur 5. 

31

56

20

0

10

20

30

40

50

60

Moderate (n=58) Severe (n=27) Profound (n=5)

A
n

d
el

 i 
p

ro
ce

n
t

 
Figur 5. Grad av hörselnedsättning och förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom 
 
Undersökning av 25:te respektive 75:te percentilen visar att möjlig eller trolig ångestsjukdom 
är i vår population mer vanligt förekommande vid kraftigare hörselnedsättning. 
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4.2 Depression 
Majoriteten av respondenterna (n=69) ligger inom området för vad som klassas vara ett 
normalt tillstånd, för vår population innebär detta 77 procent. Fördelningen mellan grupperna 
möjlig och trolig depressionssjukdom är väldigt jämn, 11 individer, 12 procent, faller inom 
gruppen möjlig depressionssjukdom respektive 10 individer, 11 procent, för trolig 
depressionssjukdom. Den totala fördelningen av depressionspoäng visas i figur 6.  

 
Figur 6. Fördelning av depressionspoäng för hela populationen 
0-7 poäng Normalt    
8-10 poäng Möjlig depressionssjukdom   
>10 poäng Trolig depressionssjukdom 
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4.2.1 Depression och kön 
Av de 42 männen uppfyller 26 procent kriterierna för möjlig eller trolig depressionssjukdom. 
Motsvarande resultat för de 48 kvinnorna är 21 procent. Detta indikerar att det i vår 
population finns en något större förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom bland 
män jämfört med kvinnor. Denna företeelse framgår i figur 7. 

21
26

0

10

20

30

40

50

60

Kvinnor (n=48) Män (n=42)

A
n

d
el

 i 
p

ro
ce

n
t

 
Figur 7. Kön och förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom  
 
4.2.2 Depression och åldersgrupp 
Förekomsten av möjlig eller trolig depressionssjukdom är i vår population störst inom 
åldersgruppen 65-84 år, och minst inom åldersgruppen 30-44 år, 30 procent respektive 15 
procent. Detta indikerar att förekomsten av möjlig eller trolig depressionssjukdom ökar med 
stigande ålder. Se figur 8. Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, har i denna figur uteslutits. 
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Figur 8. Åldersgrupp och förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom 
 
Undersökning av 25:te respektive 75:te percentilen bestyrker att existensen av möjlig eller 
trolig depressionssjukdom i vår population ökar med stigande ålder. 
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4.2.3 Depression och grad av hörselnedsättning 
Störst indikation på möjlig eller trolig depressionssjukdom finner vi inom grupperna severe 
och profound. Av de 27 individer som ingår i gruppen severe uppfyller 41 procent kriterierna 
för möjlig eller trolig depressionssjukdom. Motsvarande resultat för de sex respondenter i 
gruppen profound är 33 procent. Resultaten visar att möjlig eller trolig depressionssjukdom i 
vår population påverkas av grad av hörselnedsättning. Detta åskådliggörs i figur 9. 
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Figur 9. Grad av hörselnedsättning och förekomst av möjlig eller trolig depressionssjukdom 
 
Resultatet från analysen av 25:te och 75:te percentilen visar att möjlig eller trolig 
depressionssjukdom för vår population var störst inom percentilen med de gravaste 
hörselnedsättningarna. 
  

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Vår population representerar en stor del av den kända totalpopulationen i Sverige med Ushers 
syndrom typ II. Svarsfrekvensen är 79 procent av de utskickade enkäterna. 
 
Vi har inte tillgång till orsakerna bakom de ej besvarade enkäterna (n=26), och därför har vi 
inte genomfört någon bortfallsanalys. Fler män än kvinnor har valt att inte svara, möjliga 
anledningar till detta kan vara att dessa individer mår för dåligt för att medverka eller att det 
inte upplevs vara lika socialt accepterat för män att erkänna att man mår psykiskt dåligt. Detta 
har man även sett vid andra typer av liknande enkäter (C. Möller, personlig kommunikation, 
17 maj, 2010). 
 
Majoriteten av de individer som faller bort på grund av våra inklusionskriterier är kvinnor 
som befinner sig i den äldsta åldersgruppen. Av de individer som exkluderats på grund av 
inklusionskriterier eller variabelbortfall finner vi en individ som uppfyller kriterierna för 
möjlig eller trolig ångestsjukdom samt en individ som uppfyller kriterierna för möjlig eller 
trolig depressionssjukdom. Om dessa individer hade inkluderats skulle resultatet ha påverkats 
i viss utsträckning då förekomsten av möjlig eller trolig ångest- och depressionssjukdom i 
sådant fall hade ökat. 
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Vid indelning av respondenterna i åldersgrupper utgår denna studie från åldersindelningen i 
folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”. Då HAD-enkäten skickades ut tillsammans med 
folkhälsoenkäten kan det i framtiden vara intressant att koppla vårt resultat till frågor ur denna 
folkhälsoenkät. Den yngsta åldersgruppen klassas som ett variabelbortfall då den endast 
representeras av två individer, deras resultat skulle därför kunna vara missvisande. Denna 
grupp består troligtvis av så få individer då diagnostiseringen av Ushers syndrom typ II 
vanligtvis sker sent. Detta medför att de flesta individer inom denna åldersgrupp ännu inte är 
”synliga” (Sadeghi, 2005). I vår studie är ålder inte ett inklusionskriterie då vi inte ansvarat 
för utskick av enkäterna. Vi har valt att utgå ifrån åldrarna på de individer som valt att svara 
på enkäten, 18-84 år. 
 
Valet att dela in respondenterna i hörselgrupper grundar sig i att flera av de artiklar som denna 
studie utgår ifrån använder en sådan indelning (ex. Sadeghi, 2005). De engelska 
benämningarna på hörselgrupperna har bevarats i syfte att eliminera en eventuell felkälla som 
kan uppstå vid en felaktig översättning till ett svenskt begrepp. 
 
Vid alla beräkningar där respondenternas hörsel ingått som variabel utgår denna studie från 
tonmedelvärde 4, med anledning av att det är den mest vedertagna metoden för att skatta en 
individs hörsel. Dock finns det med denna metod brister i hänsyn till vår populations specifika 
hörselnedsättning, då individer med Ushers syndrom typ II har en fallande nedsättning mot 
diskanten (Sadeghi, 2005). Tonmedelvärde 4 tar inte hänsyn till frekvenser över 4 kHz där 
denna grupp ofta har en grav nedsättning. En möjlig orsak kan vara att tonmedelvärde 4 inte 
överrensstämmer med individens upplevda hörselnedsättning.  
 
Ett av studiens inklusionskriterier är att respondenternas tonaudiogram ska vara genomförda 
inom de senaste 15 åren. Vi anser att denna gräns är rimlig då respondenternas 
hörselnedsättning progredierar långsamt och respondenterna därför inte alltid genomgår 
tonaudiometri regelbundet. Studien utgår från tonaudiogram så aktuella som möjligt i 
förhållande till det år då enkäten ifylldes, år 2008. Dock kan respondenternas hörsel vid denna 
tidpunkt ha varit sämre än senaste tonaudiogram visar, exempelvis till följd att hörseln 
försämrats. Individer inom gruppen severe kan till exempel ha övergått till att ingå i gruppen 
profound. 
 
Som tidigare nämnts kan översättning av ett begrepp mellan två språk vara till en felkälla, 
detta till trots använder vi i denna studie den översättning som används i den svenska 
versionen av HAD-enkäten. Andra tolkningar av begreppet anxiety kan vara ängslan och oro, 
vi anser dock att dessa begrepp inte kan kopplas till en sjukdom i samma utsträckning som 
begreppet ångest kan. Depression däremot är ett internationellt begrepp och lämnar därför inte 
utrymme för feltolkning i samma utsträckning. I HADS är ångest och depression helt åtskilda 
då man tolkar och utvärderar resultatet (Snaith & Zigmond, 1983). Med detta i åtanke har 
denna studie inte till syfte att undersöka prevalensen mellan de båda tillstånden. Vi har heller 
inte valt att undersöka vilka individer som uppfyller kriterierna för både möjlig eller trolig 
ångest- och depressionssjukdom.  
 
I denna studie särskiljs inte möjlig och trolig ångest- respektive depressionssjukdom, 
betraktas inte som fyra grupper utan som två grupper. Andra studier där HADS används som 
instrument använder samma indelning och det leder till en ökad överskådlighet. 
 



 
 

 
 
 
 
 

20  

Analys av 25:te respektive 75:te percentilen används för att eventuellt kunna bekräfta våra 
resultat, samt med avsikt att belysa vårt resultat utifrån ytterligare en deskriptiv synvinkel. 
Detta medför att den bivariata analysen inte är helt jämförbar mot resultatet från analysen av 
percentilerna.    
 
5.2 Resultatdiskussion 
Alla resultat och slutsatser som här presenteras utgår från och gäller för denna studies 
specifika population. Några generella slutsatser för hela den svenska Usher syndrom typ II 
populationen kan därför inte dras. De variationer vi observerat är inte med säkerhet 
signifikanta, syftet med studien är att beskriva förekomsten av möjlig eller trolig ångest- och 
depressionssjukdom snarare än att visa på signifikanta variationer. 
 
5.2.1 Ångest 
Av vår population uppfyller 38 procent kriterierna för möjlig eller trolig ångestsjukdom. De 
flesta individer inom gruppen trolig ångestsjukdom ligger långt över gränsvärdet. Detta kan 
bero på att dessa individer faktiskt har en utvecklad ångestsjukdom. Resultatet skulle även 
kunna härledas till individens dagsform då enkäten fylldes i. Cullberg (2006) menar att varje 
gång en individ upplever en förändring som hotar den sociala identiteten, trygghet och 
möjligheter till tillfredsställelse är den traumatiska krisen en psykisk situation. Varje gång 
individen upplever en progrediering av en funktionsnedsättning hotas antagligen fler än ett av 
dessa områden. Individens upplevelse av denna förändring kan därför ha inverkan på 
resultatet. Dock framgår det i tydligt i enkäten att den ska fyllas i utifrån hur man mått den 
senaste veckan. 
 
5.2.1.1 Ångest och kön 
Förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom varierar mellan kön, där utfallet är större 
bland kvinnor än bland män. Vi anser att denna skillnad är relativt stor då antalet kvinnor och 
män är likvärdigt i studien. En möjlig orsak kan vara varierande egenskaper mellan könen där 
kvinnor kan anses vara mer känslosamma jämfört med män. Det kan därför vara mer 
accepterat för en kvinna att uttrycka att hon mår dåligt.  
 
5.2.1.2 Ångest och ålder  
Av resultatet framgår tydligt att förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom minskar 
med stigande ålder. Analysen av 25:te och 75:te percentilen bekräftar denna observation. 
Anledningen till att förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom i vår population 
minskar med stigande ålder kan kopplas till McDonnall’s (2009) teori om att man i 
ålderdomen accepterat sin situation då man levt med sina funktionsnedsättningar under en 
längre period och därmed haft möjlighet att lära sig hantera sin livssituation.  
 
5.2.1.3 Ångest och grad av hörselnedsättning 
Förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom varierar mellan grad av hörselnedsättning. 
Gruppen profound representeras av få individer och dessa svar är därmed lite osäkra. Störst 
förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom hittar vi inom gruppen severe. Som vi tidigare 
nämnt kan åldern på hörseldata här spela in. De individer som sedan länge haft en 
hörselnedsättning som klassas som severe kan under tiden mellan hörselmätningen och 
tidpunkten då enkäten ifylldes ha utvecklats till graden profound. Analysen av denna variabel 
utifrån 25:te och 75:te percentilen ger indikationer på att förekomsten av möjlig eller trolig 
ångestsjukdom varierar med grad av hörselnedsättning, där den percentil med kraftigast 
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hörselnedsättning också hade störst utfall. Anledningen till att vi får avvikande resultat i 
denna analys kan bero på att percentilerna endast räknas på tonmedelvärde 4 och delar inte in 
respondenterna i grupper om grad av hörselnedsättning. Tar vi båda analyserna i beaktning är 
konklusionen att förekomst av möjlig eller trolig ångestsjukdom tenderar att öka med grad av 
hörselnedsättning.  
 
5.2.2 Depression 
Då vi undersöker vår population utifrån fördelning av poäng rörande depression finner vi att 
en stor del, cirka 50 procent, av vår population ligger långt under gränsvärdet för möjlig 
depressionssjukdom. Av populationen uppfyller 23 procent kriterierna för möjlig eller trolig 
depressionssjukdom. Utifrån beskrivningarna av ångest och depression anser vi att 
depressionssjukdomar kan klassas som ett svårare psykiskt tillstånd och att det därmed krävs 
mer innan individen uppfyller kriterierna för denna kategori jämfört med ångestsjukdom. 
Därmed anser vi inte det som något märkligt att depressionssjukdom är mindre vanligt 
förekommande jämfört med ångestsjukdom. 
 
5.2.2.1 Depression och kön 
Förekomsten av möjlig eller trolig depressionssjukdom varierar mellan könen. Män är här 
något överrepresenterade, 26 procent jämfört med 21 procent kvinnor. I vår population har 
män i allmänhet en gravare hörselnedsättning jämfört med kvinnor (se tabell 6 och 7). Det 
faktum att männen är något överrepresenterade både vad gäller förekomst av möjlig eller 
trolig depressionssjukdom samt vad gäller större grad av hörselnedsättning ger oss en 
indikation på att det här kan finnas ett intressant samband.   
 
5.2.2.2 Depression och ålder 
Både den bivariata analysen samt analysen av 25:te respektive 75:te percentilen visar att 
förekomsten av möjlig eller trolig depressionssjukdom för vår population ökar med stigande 
ålder. Cullberg (2006) belyser att förekomsten av depression normalt är större med stigande 
ålder, därför kan vi inte med säkerhet säga att vårt resultat endast beror på syndromet. 
Författarnas förförståelse är att individen i större utsträckning lär sig leva med sitt tillstånd 
med stigande ålder. Dock menar Brennan (1997) att individen genomgående i livet genomgår 
sorgeprocessens olika stadier vid varje tillfälle en upplevd försämring inträffar. Individen når 
aldrig fullständig acceptans av sin situation (Miner, 1997). Vidare kan resultatet diskuteras 
utifrån att många äldre människor har liten eller ingen information om åldrandeprocessen. 
Eventuellt skulle detta kunna leda till viss grad av depression, då man inte har kunskap om 
hur funktionsnedsättningarna kommer att interagera med kroppsliga nedsättningar till följd av 
ålderdom. Populationen i vår undersökning innefattar en ganska ung äldre grupp, endast två 
individer är äldre än 80 år. Detta medför att risken för demens inte är överhängande och 
påverkar därför inte studiens resultat. Den yngsta åldersgruppen har inte presenterats på grund 
av att denna åldersgrupp endast representeras av två individer.  
 
5.2.2.3 Depression och grad av hörselnedsättning 
Förekomsten av möjlig och eller depressionssjukdom varierar mellan grad av 
hörselnedsättning. Resultatet av den bivariata analysen visar på en stor överrepresentation 
inom gruppen severe jämfört med moderate, 41 procent respektive 14 procent. När vi tittar på 
analysen av 25:te och 75:te percentilen kan vi bekräfta att förekomsten av möjlig eller trolig 
depressionssjukdom inom vår population är vanligast inom den percentil med gravast 
hörselnedsättning. Männen i vår population har som tidigare nämnts i allmänhet sämre hörsel 
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än kvinnorna (se tabell 6 och 7) detta kan vara en bidragande faktor till att utfallet av möjlig 
och trolig depressionssjukdom i vår population är större inom den percentil med störst grad av 
hörselnedsättning. 
 
5.2.2.4 Depression och ålder 
Att särskilja variablerna hörsel och ålder är komplicerat då vi sett att förekomsten av möjlig 
eller trolig depressionssjukdom ökar med såväl med stigande ålder som tilltagande 
hörselnedsättning. Depression är vanligast förekommande hos män, i äldre åldersgrupper samt 
vid gravare hörselnedsättning. Kontentan är att män i vår population har gravare 
hörselnedsättning jämfört med kvinnor och en gravare hörselnedsättning brukar följa med en 
ökad ålder. Detta samband gör att variablernas individuella påverkansfaktorer är svåra att 
särskilja. 
 
5.3 Allmän diskussion 
Då vi jämför förekomsten av depression och ångest skiljer sig dessa åt gällande variation 
mellan ålder. Förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom är i vår population vanligare 
hos unga än hos äldre. När man däremot tittar på förekomsten av möjlig eller trolig 
depressionssjukdom är förhållandet det motsatta. En tänkbar tolkning av fördelningen kan 
vara att äldre individer inte finns representerade i ångestgruppen i samma utsträckning som 
yngre då de gått till ett mer allvarligt psykiskt tillstånd, depression. Yngre individer har 
relativt nyligen fått sin diagnos, de har även fått information om eventuell eller trolig 
progrediering av sina funktionsnedsättningar. Information om hur framtiden kan se ut skulle 
kunna leda till obefogade farhågor om en eventuell katastrof, något som ingår i HADS 
definition av ångest. Äldre individer har inte i samma utsträckning fått information om hur 
framtiden kommer att se ut, de har inte samma kontroll över situationen då de inte vet hur 
syndromet kommer att samverka med faktorer från det naturliga åldrandet. Som Cullberg 
(2006) nämnt finns i normalpopulationen en relativt stor förekomst av depression hos äldre. 
Eventuellt blir utslaget för depression större i vår population bland annat med anledning av att 
funktionsnedsättningarna ytterligare inskränker möjligheten till kommunikation och därmed 
socialt umgänge. 
 
Vi kan se en koppling mellan förekomsten av ångest och depression med ökad grad av 
hörselnedsättning. Vi ser att såväl ångest som depression ökar med gravare 
hörselnedsättningar. Om detta är en signifikant sanning skulle detta kunna vara en följd av 
olika orsaker. Det är troligen inte hörselnedsättningen i sig som leder till ökad grad av ångest 
och depression utan snarare dess konsekvenser för individens liv. Vi tar i vår undersökning 
inte hänsyn till hur stor hjälp individerna har av sina eventuella hörselhjälpmedel och andra 
rehabiliterande åtgärder. De rehabiliterande åtgärderna för denna patientgrupp kan vara 
otillräckliga och utökade insatser kan krävas. Ytterligare en inverkande faktor på detta 
fenomen kan vara att individen med tanke på gravare hörselnedsättning kan ha större 
svårighet att tillgodogöra sig information. Detta kan leda till känsla av utanförskap, 
hjälplöshet, stigmatisering och frånvaro av självständighet. Dessa faktorer förstärks troligen 
av den samtidiga närvaron av en komplex synnedsättning. 
 
Är sambandet mellan förekomsten av ångest och depression med ökad grad av 
hörselnedsättning inte signifikant så beror förekomsten på andra faktorer snarare än på enbart 
hörselnedsättningen. En av dessa påverkande faktorer skulle kunna vara synen. Anledningen 
till att vi valt att inte undersöka detta som en möjlig variabel är att synnedsättningen försämras 
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i en snabbare takt än vad hörselnedsättningen gör (Sadeghi, 2005). Då synen hos 
respondenterna kan ha försämrats sedan senaste synkontroll skulle det bli ett allt för 
omfattande, om inte omöjligt arbete att jämföra resultaten med syn i samband med tidpunkten 
då HAD-enkäten ifylldes. Dock tror vi att dessa två funktionsnedsättningar har så stor 
inverkan på varandra att de skapar fenomenet där ett plus ett blir tre.  
 
HADS har genomförts på många populationer. Förekomsten av trolig eller möjlig ångest- och 
depressionssjukdom varierar mellan populationer med olika typer av funktionsnedsättningar. 
Den andel av vår population som uppfyller kriterierna för möjlig eller trolig ångestsjukdom 
var 38 procent, motsvarande procentsats för depressionssjukdom var för vår population 23 
procent.  
 
Procentsatsen för såväl ångest som depression är större i vår population jämfört med den 
studie som gjorts på en svensk normalpopulation. För denna population var procentsatsen för 
ångest 20 procent och för depression 15 procent (Lisspers et al., 1997). Skillnaden mellan de 
båda populationerna skulle kunna bero på att normalpopulationen bestod av en yngre 
åldersgrupp.  
 
Ménières sjukdom är ett fluktuerande tillstånd som bland annat innefattar en sensorineural 
hörselnedsättning precis som Ushers syndrom. Dock finns det hos Ménières sjukdom andra 
symtom som ej återfinns vid Ushers syndrom, exempelvis yrsel och tinnitus. I studien för 
Méniéres föll 56 procent av totalpopulationen inom kategorierna för möjlig eller trolig 
ångestsjukdom. För möjlig eller trolig depressionssjukdom var procentsatsen 48 procent 
(Kirby & Yardley, 2008). I förhållande till vår studies resultat var dessa siffror ganska höga. 
Då symtomen vid Ménières sjukdom kommer och går skulle resultaten kunna härledas ur att 
det säkerligen är mer psykiskt påfrestande att inte veta hur sjukdomsbilden kommer att se ut 
imorgon.  
 
HADS har även använts på en population med plötslig hörselnedsättning, i denna studie 
undersöktes dock endast förekomsten av möjlig eller trolig ångestsjukdom. Resultatet visade 
att 16 procent av populationen uppfyller kriterierna (Hall & Lind, 2007). Förekomsten är 
avsevärt mindre än i vår population vilket eventuellt kan bero på att individer med plötslig 
hörselnedsättning inte upplever någon progrediering, vilket individer med Ushers syndrom 
gör. Hörselnedsättningen är stabil och skulle därför kunna tänkas vara lättare att anpassa sig 
till att leva med.  
 
Dessa studier skiljer sig åt i metod och kan därför inte jämföras rakt av, men det kan ändå ge 
en indikation på hur förekomsten av ångest- och depressionssjukdom skiljer sig vid olika 
funktionsnedsättningar. Alla studier utom på Ménières sjukdom är utförda på en svensk 
population. 
 
5.4 Framtida forskning 
Det finns med stor sannolikhet ytterligare påverkansfaktorer som ger komplikationer för 
individen och som sannolikt har stor påverkan på individens välmående. I framtida studier 
skulle man, förutom att titta på synnedsättningens påverkan, även kunna undersöka ångest och 
depression hos denna population utifrån exempelvis daglig aktivitet, nära relationer, upplevt 
socialt stöd, arbetslöshet och förtidspension. 
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Fördelarna med att tidigare kunna ställa en diagnos är många. Individen och individens 
föräldrar har då en större möjlighet att kunna anpassa sig till den nya situationen och 
förbereda sig på en framtida progression av hörsel- och synnedsättningen. Rehabiliterande 
åtgärder kan också sättas in i ett tidigare skede.    
 
Diagnostiseringen av Ushers syndrom typ II sker i regel inte förrän vid puberteten då 
synnedsättningen blivit så pass svår att en specialutredning inleds (Humphrey et al., 2004). 
Om denna specialutredning påbörjas tidigare skulle detta kunna innebära att en diagnos kan 
ställas tidigare. Då hörselnedsättning hos barn är relativt ovanligt, borde förekomsten av barn 
med en kombinerad hörsel- och synnedsättning rimligtvis vara ännu mindre. En tanke på att 
ett syndrom skulle kunna föreligga borde väckas då man upptäcker en sådan komorbiditet. En 
jämförelse kan göras med de fall där en asymmetrisk hörselnedsättning upptäcks. I dessa fall 
introduceras alltid ytterligare diagnostiserande insatser för att utesluta kontraindikationer, 
exempelvis med hjärnstamsaudiometri (BRA).   
 

 6. Slutsats 
Detta är sedan tidigare ett outforskat område vilket gör att resultatet av denna studie leder till 
ny kunskap och för forskningen en liten bit framåt. Vi har besvarat samtliga frågeställningar 
och sett att resultatet varierar med våra valda variabler. Ytterligare forskning krävs för att 
säkerställa våra fynd samt i syfte att utveckla dem.  
 
38 procent av individerna i vår population uppfyller kriterierna för möjlig eller trolig 
ångestsjukdom. 23 procent uppfyller kriterierna för möjlig eller trolig depressionssjukdom. 
 
● Förekomsten av ångestsjukdom är vanligare bland kvinnorna 
● Förekomsten av depressionssjukdom är vanligare bland män 
● Förekomsten av ångestsjukdom minskar med stigande åldrar 
● Förekomsten av depressionssjukdom ökar med stigande åldrar 
● Förekomsten av ångest- och depressionssjukdom är större vid kraftigare hörselnedsättning 
 
Med resultatet av vår studie i åtanke anser vi att man i kliniskt arbete inom audiologisk 
rehabilitering bör sträva efter en djupare förståelse för, samt en vilja att verkligen se individen 
och de övriga aspekter som påverkar individens liv. Att utgå från ett tvärvetenskapligt, 
holistiskt förhållningssätt ger möjlighet att se bortom själva funktionshindret. De upplevelser 
och känslor som påverkar individen men ej uttrycks skulle då kunna fångas upp på ett annat 
sätt.  
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Bilaga 1 Följebrev till HAD-enkät 
 







Bilaga 2 Hospital Anxiety  Depression Scale (HADS) 
 
H.A.D skala (Hospital Anxiety and Depression Scale)  
Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du 
känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana 
reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på 
länge. 
 
1. Jag är nervös och spänd: 

3 Mestadels     
2 Ofta      
1 Av och till     
0 Inte alls     

 
2. Jag tycker fortfarande om saker jag tyckte om fö rr: 

0 Definitivt lika mycket    
1 Inte lika mycket     
2 Endast delvis     
3 Nästan inte alls     

 
3. Jag har en känsla av att något hemskt kommer att  hända: 

3 Mycket klart och obehagligt   
2 Inte så starkt nu    
1 Betydligt svagare nu   
0 Inte alls    

 
4. Jag kan skratta och se det roliga i saker och ti ng: 

0 Lika ofta som tidigare   
1 Inte lika ofta nu    
2 Betydligt mer sällan nu   
3 Aldrig     

 
5. Jag bekymrar mig över saker: 

3 Mestadels    
2 Ganska ofta 
1 Av och till    
0 Någon enstaka gång   

 
6. Jag känner mig på gott humör: 

3 Aldrig    
2 Sällan    
1 Ibland    
0 Mestadels    

 
7. Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad: 

0 Definitivt     
1 Vanligtvis    
2 Sällan    
3 Aldrig



8. Allting känns trögt: 
3 Nästan alltid    
2 Ofta     
1 Av och till    
0 Inte alls    

 
9. Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen: 

0 Aldrig    
1 Ibland    
2 Ganska ofta    
3 Väldigt ofta     

 
10. Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: 

3 Fullständigt    
2 Till stor del    
1 Delvis    
0 Inte alls    

 
11. Jag känner mig rastlös: 

3 Väldigt ofta    
2 Ganska ofta    
1 Sällan    
0 Inte alls    

 
12. Jag ser med glädje fram emot saker och ting: 

0 Lika mycket som tidigare   
1 Mindre än tidigare   
2 Mycket mindre än tidigare   
3 Knappast alls     

 
13. Jag får plötsliga panikkänslor: 

3 Väldigt ofta    
2 Ganska ofta    
1 Sällan    
0 Aldrig    
 

14. Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller rad ioprogram: 
0 Ofta     
1 Ibland    
2 Sällan    
3 Mycket sällan     

 
 
Sjukhusets/forskningsenhetens anteckningar: 
 
Summering av ojämna frågenummer:________ 
Summering av jämn frågenummer:__________ 


