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För att uppfylla kraven på kvalitetssäkring samt evidensbaserad praktik måste 

hörapparatanpassning utvärderas objektivt. Syftet med studien är att redovisa nya 

forskningsresultat gällande objektiv utvärdering av hörapparater med hjälp av 

hörselgångsmätning, samt att beskriva en modern, evidensbaserad och kliniskt 

användbar metod för de vanligaste typerna av elektro-akustiska hörapparater med 

olika typer av insats. Studien består av en allmän litteraturstudie som beskriver 

tidigare rekommendationer samt en systematisk litteraturstudie där nya rön gällande 

metodiken vid hörselgångsmätning presenteras. Utifrån hörselgångsmätningens olika 

delmoment undersöker studien vilka konsekvenser de nya rönen har för utförandet 

vid hörselgångsmätning. I slutsatsen presenteras en metod för objektiv utvärdering av 

moderna hörapparater. 
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1. Inledning 

Hälso- och Sjukvårdslagen samt riktlinjer från Socialstyrelsen 

I Hälso- och Sjukvårdslagen 1982:763 regleras kraven på kvalitetssäkring inom 

hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer och ledningssystem för 

kvalitetssäkring i föreskrifterna SOSFS 2005:12 samt SOSFS 2008:1. I dessa lagar 

och riktlinjer framgår att hörapparater är att betrakta som medicintekniska produkter, 

och därmed ställs krav på säkerhet samt ändamålsenlighet vid förskrivning och 

ordination. Det framgår vidare att ett systematiskt kvalitetsarbete skall skapa 

förutsättningar för hög säkerhet och god patienttillfredsställelse. 

Audionomens etiska kod 

Med audionomernas etiska kod följer ett ansvar att arbeta evidensbaserat i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet (Svenska Audionomföreningen, 2001). Vid 

anpassning av hörapparater innebär det att audionomens arbetsmetoder skall vila på 

vetenskaplig grund och ha ett brett erfarenhetsmässigt stöd. 

Expertgruppens rekommendationer och tidigare forskning 

En expertgrupp för hörselvård gav 2008 ut en rapport kallad Hörselrehabilitering till 

vuxna på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (2008). I rapporten menar 

man att objektiv utvärdering av hörapparatanpassning bör vara en del av 

rehabiliteringsprocessen vid hörapparatutprovning. Expertgruppen föreslår att 

objektiv utvärdering utförs genom hörselgångsmätning i form av så kallad 

insättningsförstärkning (IF-mätning). Detta arbetssätt har stöd i tidigare forskning, 

som visat att anpassningen blir bättre om det inledningsvis sker en objektiv 

utvärdering och justering med hjälp av hörselgångsmätning (Aazh & Moore, 2007). 

Kvalitetssäkring vid hörapparatanpassning i dagens hörselrehabilitering 

Trots expertgruppens rekommendationer, stöd i forskning och audionomens etiska 

kod samt de lagar och riktlinjer som finns gällande kvalitetssäkring inom hälso- och 

sjukvård så visar en rundfrågning på ett antal hörcentraler under hösten 2009 att 

objektiva utvärderingsmetoder sällan används (Czigler, 2009, personlig 

kommunikation). Även tidigare studier av hörselrehabilitering har visat att större 

fokus ligger på de subjektiva metoder som finns för utvärdering av 

hörapparatanpassning (Wänström Kronsjö, 2008). Huvudsakligen förlitar man sig 

således endast till brukarens subjektiva upplevelse och har ingen objektiv verifiering 

av vilken förstärkning man åstadkommit vid anpassningen. Det innebär att kraven på 

ändamålsenlighet och maximal patientnytta inte kan säkerställas, eftersom man då 

inte vet om anpassningen kunde ha blivit ännu bättre.  

Sett till rundfrågningen (Czigler, 2009, personlig kommunikation) tycks det råda 

olika meningar om objektiv utvärdering vid hörapparatanpassning. Vissa informanter 

menade att IF-mätning inte gav tillförlitliga resultat som stämmer överens med 

brukarens subjektiva upplevelse. Andra menade att metoden inte är anpassad till 

dagens moderna hörapparater, eftersom signalbehandlingen har blivit mer avancerad 

sedan den digitala tekniken började användas mot slutet av 90-talet. Således tycks det 

finnas en tveksamhet inför IF-mätningens validitet och giltighet inom modern 

hörselvård. Några av informanterna uppgav tidsbrist som ett problem, vilket kan 

tolkas som att IF-mätningen inte upplevs vara tillräckligt tidseffektiv för kliniskt 

bruk. På vissa kliniker fanns IF-utrustningen inte tillgänglig eller saknades, och 
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någon ny mjukvarubaserad applikation för hörselgångsmätning hade ännu inte 

installerats. 

Denna uppsats är därför författad med en pedagogisk baktanke. Dels att föra en 

diskussion kring hörselgångsmätningens relevans i modern hörselvård, för att visa att 

objektiv utvärdering är både möjlig och viktig med dagens moderna hörapparater. 

Dels att göra en litteraturstudie kring hörselgångsmätning på moderna hörapparater 

med avancerad signalbehandling. Som ett komplement till denna studie presenteras 

även en översyn över ett antal tidigare rekommendationer, i syfte att se om de nya 

rönen kan få några konsekvenser gällande tidigare rekommenderad metodik för 

hörselgångsmätning. Målet med uppsatsen är sedan att beskriva en evidensbaserad 

metod som är effektiv, ger korrekta resultat och som utifrån ett generellt 

tillvägagångssätt är gångbar vid utvärdering av såväl gamla som nya hörapparater, 

med olika typer av signalbehandling och i olika utföranden. En sådan enkel, enhetlig 

och vetenskaplig metod skulle kunna vara ett användbart pedagogiskt instrument för 

att uppnå en ökad användning av objektiv utvärdering vid hörapparatanpassning ute i 

verksamheten, vilket krävs om framtida hörselrehabilitering skall leva upp till de 

krav som finns på kvalitetssäkring och evidensbaserad arbetsmetod.  

Genom att arbeta fram enhetliga och evidensbaserade metoder blir den objektiva 

utvärderingen även mindre beroende av tillverkarspecifika rekommendationer i 

framtiden. Det gör att kvaliteten på anpassningen blir mindre känslig för skiftande 

trender på hörapparatmarknaden. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Hörapparater 

Dagens hörapparater är små och energieffektiva med avancerad, digital 

signalbehandling. Variationen är stor, från basmodeller till avancerade modeller och 

med olika förstärkningsområden för olika hörselnedsättningar. De vanligaste 

hörapparaterna är av elektro-akustisk typ
1
. Den signalbehandling som sker i 

hörapparaten är beroende av dels de beräkningsalgoritmer som hanterar ljudet sedan 

det digitaliserats, men även den ingående elektroniken i form av exempelvis 

mikrofon, högtalare, AD/DA-omvandlare och förstärkare har en påverkan på ljudet. 

Beroende på hörapparatens utförande och kvaliteten hos de ingående komponenterna 

kommer ljudreproduktionen bli av mer eller mindre hög kvalitet, och bieffekter som 

exempelvis brus och störkänslighet kan vara mer eller mindre uttalat (Dillon, 2001; 

Smeds & Leijon, 2000). 

Hörapparater kan programmeras individuellt genom att ansluta dem till en dator med 

ett anpassningsprogram som vanligtvis är specifikt för tillverkare samt 

hörapparatmodell. Olika inställningar kan sparas i olika program i den digitala 

hörapparaten. Ett sådant program kan vara anpassat efter en viss situation, 

exempelvis för att ge maximal taluppfattning i bullrig miljö. Ett program kan även 

anpassas efter en viss typ av ljudkälla, exempelvis musik. Vidare kan funktionen för 

                                                 
1
 Elektro-akustisk syftar i sammanhanget på att hörapparaten genom mikrofonen omvandlar akustisk 

signal till elektrisk signal, som sedan kan bearbetas analogt och digitalt. Därefter sker en omvandling 

från elektrisk till akustisk signal genom hörapparatens högtalare. 
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avlyssning av teleslinga, eller FM-signal, ha ett eget program. Programmen kan 

väljas av brukaren vid behov (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Hörapparatutförande och insats 

Hörapparater finns i ett flertal olika utföranden. Den vanligaste är bakom örat-

apparaten, eller Behind The Ear (BTE). I BTE-apparaten sitter elektroniken i ett skal 

som placeras bakom örat. På ovansidan av skalet sitter mikrofonen, eller 

mikrofonerna, som fångar upp ljudet innan den digitala bearbetningen. Till 

högtalaren ansluts en plastslang som leder ljudet vidare till insatsen, vilket är den del 

som placeras i örat. Vissa modeller har istället högtalaren placerad i själva insatsen 

(Receiver In The Ear – RITE). På andra modeller sitter all elektronik i ett skal som 

placeras i hörselgången. Då blir själva hörapparaten en del av insatsen. Sådana 

utföranden kallas allt i örat eller In The Ear (ITE), halv- eller kvartsconcha; In The 

Canal (ITC) samt hörselgångsapparat; Completely In The Canal (CIC) (Dillon, 2001; 

Hallenbeck, 2008; Smeds & Leijon, 2000). 

Insatser till BTE-apparater kan vara med eller ett utan så kallad ventilationskanal, där 

standarddiametern är mellan 1-3 mm. Ventilationskanalen kan förhindra problem 

med exempelvis svamptillväxt och klåda, som annars kan bli resultatet om 

hörselgången täpps igen under längre perioder. Då man täpper till hörselgången 

uppstår även ett fenomen kallat ocklusion, vilket innebär att ljud från munhålan förs 

in till hörselgången via vibrationer i benet som sätter hörselgångens väggar i rörelse. 

De egna tal- och tuggljuden blir då förstärka med upp till 30 dB vid framförallt låga 

frekvenser, och för hörapparatbrukaren kan detta upplevas som störande. 

Ocklusionseffekten minskar med större ventilation, bättre tätning samt djupare 

placering av insatsen i hörselgången. Ocklusionen kan även påverkas genom val av 

material till insatsen. Många insatser är idag tillverkade av akryl som är ett hårt och 

hållbart material, men det finns möjligheter att använda mjukare material för bättre 

komfort och minskad ocklusion (Dillon, 2001; Gelfand, 2001; Smeds & Leijon, 

2000). 

För att insatsen skall sitta korrekt görs först ett avtryck av hörselgången. Avtrycket 

skickas sedan iväg för tillverkning av insatsen. Idag finns dock även insatser som kan 

anpassas direkt, utan hörselgångsavtryck, med så kallad öppen anpassning
2
 (open 

fit). Själva insatsen monteras då på en tunn ljudslang som ansluts till hörapparatens 

högtalare, alternativt i en RITE-konfiguration. Vid öppen anpassning blir 

hörselgången minimalt tilltäppt, vilket ger mycket god ventilation in till 

hörselgången. I och med att ljud kan läcka ut genom den öppna insatsen så ökar dock 

risken för återkoppling. Vid öppen anpassning går även förmågan att uppnå 

förstärkning vid låga frekvenser förlorad. För att uppnå en kraftig förstärkning vid 

grava nedsättningar, och förstärkning i basområdet, krävs alltså en insats med liten 

eller ingen ventilationskanal (Dillon, 2001; Hallenbeck, 2008; Smeds & Leijon, 

2000). 

Den olinjära hörseln, olinjär signalbehandling och frekvensband i hörapparater 

Vid svaga ljudnivåer förstärker hörseln ljuden för att göra dem hörbara. Det sker 

främst genom att de yttre hårcellerna i innerörat har en aktiv funktion, som samtidigt 

bidrar till hörselsinnets förmåga att särskilja frekvenser. Den aktiva funktionen hos 

                                                 
2
 Även insatser med ventilationskanal kan kallas för öppna insatser, och därmed innebära öppen 

anpassning. I uppsatsen reserveras dock detta uttryck för helt öppna insatser, kopplade till tunn 

ljudslang eller RITE. 
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de yttre hårcellerna gör att vi lättare kan förstå talljud. I likhet med vår hörsel kan 

förstärkningen i en hörapparat ske olinjärt och variera beroende på ljudstyrkan. Detta 

sker genom kompression av ljudet med hjälp av Automatic Gain Control (AGC). I 

dagens moderna hörapparater sker signalbehandlingen separat i olika 

frekvensområden, så kallade frekvensband, där varje område har en egen AGC-

funktion. Med hjälp av frekvensbanden kan svaga ljud och medelstarka ljud i ett 

enskilt frekvensområde förstärkas, medan starka ljud i samma frekvensområde släpps 

igenom utan förstärkning. Sådana olinjära hörapparater ger alltså helt nya 

möjligheter att genom AGC reglera förstärkningen inom ett antal separata 

frekvensband för bästa anpassning efter den aktuella hörselnedsättningen. I första 

hand gynnar det hörapparatbrukare med sensorineurala skador, eftersom de yttre 

hårcellerna då har skadats och den aktiva förstärkningen av svaga ljud har gått 

förlorad. I samband med en sensorineural skada kan även gränsen sjunka för när 

starka ljud börjar kännas obehagliga (obehagsnivån). Det innebär att 

dynamikområdet för den hörselskadade kraftigt minskar, så kallad recruitment. 

Moderna hörapparater kan även anpassas efter en recruitment genom att starka ljud 

över en viss nivå dämpas. Denna nivå kallas hörapparatens begränsningsnivå (Dillon, 

2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Speciella funktioner 

Den digitala bearbetningen i en modern hörapparat gör det möjligt att implementera 

speciella funktioner för ljudhantering. Två sådana viktiga funktioner är riktverkan 

samt bullerreduktion. I en hörapparat med riktverkan sker en dämpning av ljud som 

kommer bakifrån eller från sidan av hörapparaten, i förhållande till det ljud som 

kommer rakt framifrån. I bullriga miljöer kan då en högre känslighet uppnås för 

ljudkällor som befinner sig rakt framför brukaren. Bullerreduktion är en aktiv 

funktion som innebär att hörapparaten själv försöker känna av vad som är nyttosignal 

och vad som är buller. Genom att aktivt dämpa sådana omgivningsljud som inverkar 

negativt på taluppfattningen kan brukaren lättare höra vad som sägs, främst i bullriga 

miljöer (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

En annan mycket viktig funktion är återkopplingsreduktion (Digital Feedback 

Suppression – DFS). DFS är en funktion som aktivt dämpar sådana frekvenser som 

riskerar att återkoppla
3
, vilket gör att högre förstärkning kan uppnås vid exempelvis 

öppen anpassning eller grava hörselnedsättningar (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 

2000). 

Standard för hörapparatmätning 

Internationellt och för Sverige gäller IEC60118:del0-14, IEC61669:2001 samt 

ISO12124:2001 som standard för hörapparatmätning vid teknisk specificering och 

hörselgångsmätning. I USA är det ANSI S3.22-2009 samt ANSI S3.46-1997 som 

reglerar sådana mätningar (British Society of Audiology, 2007; Dillon, 2001; 

International Society of Audiology, 2010). 

2.2. Preskriptionsmetoder 

Vid programmering av hörapparaten justeras förstärkningen utifrån den aktuella 

hörselnedsättningen. Förstärkningen kan då syfta till att ge bästa möjliga 

taluppfattning genom att lägga fokus på det frekvensområde där våra talljud ligger. 

                                                 
3
 Vid återkoppling fångar mikrofonen upp det förstärkta ljudet från hörapparaten, varvid ett tjutande 

ljud uppstår. 
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En annan variant är att justera förstärkningen i syfte att uppnå en normal hörstyrka 

och klangfärg i hela frekvensregistret. Innan hörapparaten kan programmeras måste 

en tonaudiometri
4
 genomföras och det är sedan hörtröskeldata från audiogrammet 

som ligger till grund för hur själva förstärkningens målkurva bör se ut. Målkurvan 

utgår ifrån vilken förstärkning som anses ge mest nytta utifrån den aktuella 

hörselnedsättningen och anges i en så kallad preskriptionsmetod (Smeds & Leijon, 

2000; Dillon, 2001; Gelfand, 2001). 

Det finns ett antal väl beprövade preskriptionsmetoder där förstärkningskurvan vilar 

på en vetenskapligt framtagen och utvärderad modell. Hörselnedsättningens art kan 

vara en faktor vid val av preskriptionsmetod. Brukare med sensorineurala skador kan 

exempelvis behöva ett olinjärt förstärkningssätt, medan brukare vars 

hörselnedsättning är av konduktiv art (ledningshinder) kan anpassas med en linjär 

förstärkning. Metoder som utgår ifrån en linjär förstärkning är exempelvis NAL-R 

och POGO ll. Olinjära preskriptionsmetoder är bland andra NAL-NL1 och DSL[i/o]. 

Vissa av preskriptionsmetoderna tar även hänsyn till begränsningsnivå med ledning 

av uppmätta obehagsnivåer (Smeds & Leijon, 2000; Dillon, 2001; Gelfand, 2001). 

Efter en första anpassning då hörapparaternas förstärkning programmerats utifrån en 

vald preskriptionsmetod kan resultatet utvärderas och finjusteras efter brukarens 

önskemål, och enligt brukarens subjektiva upplevelse av ljudet i hörapparaten 

(Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

2.3. Förstärkning  

Genom val av preskriptionsmetod definieras hur förstärkningen bör se ut utifrån den 

aktuella hörselnedsättningen, men den faktiska förstärkningen påverkas av 

hörapparatens digitala algoritmer samt analoga komponenter som mikrofon, 

högtalare och elektronik. Samtidigt sker en påverkan från de ljudöverförande 

komponenterna där exempelvis utförandet av slang, insatstyp samt eventuell 

ventilationskanal är avgörande och kan ge upphov till oönskade bieffekter. Även 

själva hörapparatens utförande och dess mikrofonplacering ger upphov till akustiska 

effekter som påverkar förstärkningen i hörapparaten (så kallade Microphone 

Location Effects – MLE). Ytterligare en faktor som påverkar den slutliga 

förstärkningen är hörselgångsresonansen. Hörselgångsresonansen är unik hos varje 

individ men ger generellt en förstärkning om 15-20 dB inom frekvensområdet 2-5 

kHz. Denna naturliga förstärkning gör örat väl anpassat för att uppfatta tal, eftersom 

många av våra viktigaste talljud ligger i just det frekvensområdet. Impedansen i 

hörselgången och hörselgångsresonansen är avhängigt bland annat hörselgångens 

längd och dess luftvolym. Hos barn och individer med kortare hörselgång kan man 

därför finna hörselgångsresonanser i högre frekvenser, medan det på individer med 

en avvikande hörselgång kan skilja sig markant från normalvärdet (Dillon, 2001; 

Schroeder et al., 2009). 

Ovanstående faktorer beräknas vanligtvis automatiskt i den tillverkarspecifika 

mjukvara som används för programmeringen av hörapparaten vid anpassningen. För 

att förstärkningen skall bli den avsedda utifrån vald preskriptionsmetod krävs alltså 

att beräkningen utförs korrekt. Aktuell forskning har dock visat att 

grundprogrammeringen i den tillverkarspecifika programvaran kan ge upphov till en 

                                                 
4
 Vid tonaudiometri åskådliggörs brukarens hörtrösklar i ett audiogram med en skala som anges i dB 

HL (deciBel Hearing Level). 
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förstärkning skiljer sig signifikant från den förstärkning som preskriptionsmetoden 

föreskriver (Aarts & Caffee 2005; Hawkins & Cook, 2003).  

2.4. Hörselgångsmätning vid hörapparatanpassning 

För en korrekt bild av vilken förstärkning som åstadkommits vid 

hörapparatanpassningen måste förstärkningen mätas inne i hörselgången, i närheten 

av trumhinnan. Sådana hörselgångsmätningar
5
 kan användas för en objektiv 

utvärdering av hörapparatens faktiska förstärkning, som ju är en kombination av 

hörapparatens ljudöverföring tillsammans med den individuella hörselgångens 

akustiska påverkan (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). Med ledning av 

hörselgångsmätning kan förstärkningen finjusteras till att följa den målkurva 

preskriptionsmetoden anger genom att hörapparatens förstärkning justeras manuellt 

utifrån det resultat man får vid mätningen. Enligt expertgruppens rapport (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008) bör den uppnådda förstärkningen ligga inom ±5 dB 

jämfört med målkurvan vid frekvenserna 250, 500 1000 samt 2000 Hz, och inom ±8 

dB vid 3000 och 4000 Hz, för att resultatet av den inledande anpassningen skall vara 

godtagbart. Vidare skall förstärkningen vara jämn utan uttalade resonanstoppar, och 

lutningen inom varje oktav får inte avvika mer än ±5 dB från den angivna 

målkurvan. 

Utförande och metodik 

Vid hörselgångsmätning placeras en sondslang (probe tube) i hörselgången. 

Sondslangen är ansluten till en sondmikrofon (probe microphone). Vid mätningen 

genereras en testsignal via en högtalare placerad framför brukaren. Signalen 

registreras av sondmikrofonen, och en jämförelse mellan ljudet utanför örat och 

ljudet inne i hörselgången visar hur testsignalen påverkats på vägen in mot 

trumhinnan. Innan mätningen kalibreras sondmikrofonen, eftersom sondslangen ger 

en akustisk påverkan på ljudet. Även ljudet från högtalaren kan behöva justeras 

under mätningen för att kompensera för akustisk påverkan från rummet, eller 

reflektions- och diffraktionseffekter som uppstår mot brukarens huvud och axlar. En 

referensmikrofon (reference microphone) kopplad till utrustningen placeras därför 

utanför hörselgången (British Society of Audiology, 2007; Dillon, 2001; Pumford & 

Sinclair, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

De testsignaler som används kan vara rena sinustoner, tonsvep upp eller ned i 

frekvens eller så kallade warble tones
6
. Testsignaler kan även utgöras av smal- eller 

bredbandigt brus. Ett bredbandigt kan vara avvägt för att innehålla en viss energi i 

olika frekvensband. Talvägt brus används exempelvis för att simulera ett 

frekvensmässiga spektrum liknande tal. I vanligt tal förändras dock även ljudstyrkan, 

och genom att modulera amplituden i ett talvägt brus kan en signal som efterliknar 

talljud åstadkommas. Det finns även testsignaler som anpassats för att uppfylla vissa 

kriterier som stämmer med olika typer av tal, exempelvis så kallat ICRA-brus 

(ICRA-noise) (British Society of Audiology, 2007; Dillon, 2001; Pumford & 

Sinclair, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

                                                 
5
 I dennastudie används hörselgångsmätning som ett samlingsnamn och avser samtliga mätningar som 

på något sätt syftar till beskriva ljudnivåer i hörselgången. En motsvarighet är REM (Real Ear 

Measurement). Det svenska uttrycket Insättningsförstärkning, eller IF, ses synonymt med den variant 

av hörselgångsmätning som även kallas REIG (Real Ear Insertion Gain). 
6
 Warble tones kallas toner som moduleras kring en viss frekvens. 
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Brukaren placeras vanligtvis i 0˚ eller 45˚ vinkel (azimuth) mot högtalaren, på ett 

avstånd av 0,5-1 m och med högtalarens centrum i öronhöjd. Olinjära hörapparater 

kan testas vid exempelvis 50, 65 och 80 dB SPL (Sound Pressure Level, 

ljudtrycksnivå). Justering av begränsningsnivå kan utföras vid nivåer runt cirka 80-

90 dB SPL (British Society of Audiology, 2007; Dillon, 2001; Pumford & Sinclair, 

2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Akustiska förutsättningar 

Vid hörselgångsmätningar krävs en tyst miljö och kontrollerad akustik. Akustiska 

förutsättningar specificeras bland annat i ISO12124:2001 (British Society of 

Audiology, 2007; Dillon, 2001; International Society of Audiology, 2010; Smeds & 

Leijon, 2000). 

2.5. Principer för hörselgångsmätning 

Det finns i fyra principer för hörselgångsmätning som är mer eller mindre aktuella 

för kliniskt bruk vid hörselgångsmätning. 

Jämförelsemetoden innebär att sondmikrofonen placeras i hörselgången på det ena 

örat, tillsammans med hörapparat och insats. Referensmikrofonen placeras i 

hörselgången på det andra örat, som är oförstärkt. Genom att mäta ljudtrycket som 

funktion av frekvens och jämföra resultatet mellan referens- och sondmikrofonen kan 

man då direkt se vilken förstärkning hörapparaten åstadkommer in mot trumhinnan, 

den så kallade insättningsförstärkningen (IF). För att metoden i detta utförande skall 

vara lämplig måste testsignalen distribueras symmetriskt, och det oförstärkta örats 

hörselgång måste ha samma akustiska egenskaper som hörselgången på det förstärkta 

örat (SAME, 1990). 

Vid mätning med substitutionsmetoden (substitution method) har en kalibrering av 

mätpositionen gjorts utan brukaren närvarande i ljudfältet, och resultatet har i förväg 

sparats i utrustningen (stored equalisation). Nivån på testsignalen kalibreras under 

mätningen utifrån tidigare sparade data, baserat på de eventuella ojämnheter i 

ljudåtergivningen som då fanns vid mätpositionen. Med brukaren på plats förändras 

dock de akustiska egenskaperna i ljudfältet vilket gör att substitutionsmetoden är mer 

känslig för om brukaren rör på huvudet under mätningen. Reflektions- och 

diffraktionseffekter från brukarens huvud och axlar ger också en förstärkning i 

mellanregister och diskant. Sammantaget ger det en risk för att resultatet av 

hörselgångsmätningen blir felaktigt (British Society of Audiology, 2007; Dillon, 

2001; Smeds & Leijon, 2000; Pumford & Sinclair, 2001; SAME, 1990). 

Den modifierade tryckmetoden (the Modified Pressure method using Concurrent 

Equalization – MPCE) innebär att referensmikrofonen istället placeras nära 

mikrofonen på hörapparaten och mäter testsignalen kontinuerligt under tiden då 

själva hörselgångsmätningen utförs. Nivån från högtalaren justeras aktivt under 

mätningens gång (concurrent equalisation) och kompenserar för sådana ojämnheter i 

ljudåtergivningen som blir resultatet av eventuella huvudrörelser, eller reflektions- 

och diffraktionseffekter från brukarens huvud och axlar. Det gör MPCE till en 

tämligen säker metod, som i många fall ger korrekta resultat (British Society of 

Audiology, 2007; Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000; Pumford & Sinclair, 2001; 

SAME, 1990). 

Mätningen kan även utföras som en hybrid mellan tryck- och substitutionsmetoden: 

the Modified Pressure method with Stored Equalisation (MPSE). Testsignalen 
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kalibreras då innan själva hörselgångsmätningen med brukaren närvarande på 

mätpositionen, hörapparaten på plats och med referensmikrofonen placerad i 

närheten av örat, eller vid hörapparatens mikrofon. Vid kalibreringen tas hänsyn till 

brukarens inverkan på ljudåtergivningen vid mätpositionen, eventuella diffraktions- 

eller reflektionseffekter samt MLE. När data från kalibreringen sparats i utrustningen 

kan hörselgångsmätningen utföras, varvid nivån på testsignalen kontinuerligt justeras 

utifrån tidigare sparade data (stored equalisation) (Dillon, 2001; Lantz et al., 2007; 

Smeds & Leijon, 2000). 

2.6. Olika typer av hörselgångsmätningar 

Real Ear Unaided Response – REUR 

Vid mätning av Real Ear Unaided Response (REUR) mäts ljudtrycket i hörselgången 

som funktion av frekvens utan hörapparat och insats (Dillon
7
, 2001; Smeds & Leijon, 

2000). 

Real Ear Unaided Gain – REUG  

Vid mätning av Real Ear Unaided Gain (REUG) mäts ljudtrycket i hörselgången 

som funktion av frekvens utan hörapparat. Resultatet består i skillnaden mellan 

ljudtrycket i hörselgången och ljudtrycket utanför örat (Dillon, 2001; Smeds & 

Leijon, 2000). 

Real Ear Occluded Response – REOR  

Vid mätning av Real Ear Occluded Response (REOR) mäts ljudtrycket i 

hörselgången som funktion av frekvens med hörapparaten avslagen och insatsen 

placerad i örat (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Real Ear Aided Response – REAR 

Vid mätning av Real Ear Unaided Response (REAR) mäts ljudtrycket i hörselgången 

som funktion av frekvens med hörapparaten påslagen och insatsen placerad i örat 

(Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Real Ear Aided Gain – REAG 

Vid mätning av Real Ear Aided Gain (REAG) mäts ljudtrycket i hörselgången som 

funktion av frekvens med hörapparaten påslagen och insatsen placerad i örat. 

Resultatet består i skillnaden mellan ljudtrycket i hörselgången och ljudtrycket 

utanför örat (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Real Ear Insertion Gain – REIG, eller insättningsförstärkning – IF 

För en beräkning av Real Ear Insertion Gain (REIG), även kallat 

insättningsförstärkning (IF), utgår man ifrån uppmätt REAR och subtraherar REUR. 

Vid beräkning av REIG måste alltså först en REUR-mätning av ljudtrycket i 

hörselgången utan hörapparat och insats genomföras, och därefter en REAR-mätning 

med hörapparaten påslagen och insatsen placerad i örat. REIG visar den förstärkning 

som hörapparaten åstadkommer i hörselgången som en funktion av frekvens. Värdet 

                                                 
7
 Dillon (2001) använder benämningen Gain för såväl Response som Gain.  I denna studie görs dock 

skillnad mellan Gain och Response, i linje med den terminologi som används i exempelvis ANSI-

standarden där Gain betyder en skillnad i förstärkning och Response används då det handlar om det 

absoluta ljudtrycket. 
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för REIG kan på ett liknande sätt erhållas genom att subtrahera REUG från REAG 

(Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Vilken eller vilka mätningar som bör genomföras beror bland annat på hur 

målförstärkningen anges för den preskriptionsmetod man har valt (Se tabell 2.1). 

Vanligtvis anges målförstärkningen som REIG (IF), men det finns även metoder som 

anger målförstärkningen i REAR (eller REAG) (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 

2000). 

En preskriptionsmetod som anges i REIG (eller IF) visar den förstärkning som skall 

åstadkommas utöver den naturliga hörselgångsresonansen i örat. 

Preskriptionsmetoder angivna i REIG tar alltså, till skillnad från REAR, hänsyn till 

individens egen hörselgångsresonans vid beräkningen av målförstärkningen. 

Hörselgångsresonansen utgör då golvet utöver vilket en extra förstärkning skall 

åstadkommas, men när insatsen placeras i örat minskar eller försvinner den naturliga 

förstärkning som hörselgångens resonans ger upphov till. Hörapparaten måste alltså 

först kunna ge en förstärkning motsvarande hörselgångsresonansen innan någon 

extra förstärkning kan åstadkommas mot trumhinnan. Anpassning utifrån REIG är 

mest lämpad för fall där den individuella hörselgångsresonansen stämmer väl med 

normalvärdet. REIG är mindre lämpad som utgångsvärde för målförstärkningen till 

personer vars hörselgångsresonans skiljer sig från normalvärdet, eftersom den extra 

förstärkningen då beräknas utifrån en felaktig grund. Så kan vara fallet med 

exempelvis barn eller individer med en annorlunda hörselgång. Då bör istället REAR 

användas, som ju utgår från det faktiska ljudtryck som åstadkoms inne i 

hörselgången specificerat i dB SPL (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). 

Tabell 2.1: Preskriptionsmetoder 

Preskriptionsmetod Linjär / Olinjär Målförstärkning anges i Verifieringsmetod 

Half Gain Rule 

 

Linjär REIG (IF) REIG (IF) 

POGO 

 

Linjär REIG (IF) REIG (IF) 

NAL 

 

Linjär REIG (IF) REIG (IF) 

NAL-NL1 

 

Olinjär REIG (IF) 

REAG  (rek. för barn) 

Talvägd bredbandig signal 

40-90 dB SPL 

 

Hörselgångsmätning 

eller Mätdonsmätning 

DSL [i/o] 

 

Olinjär REAR 

Smalbandig signal 

40-85 dB SPL 

 

Hörselgångsmätning 

eller Mätdonsmätning 

FIG6 

 

Olinjär REIG (IF) 

40, 65 och 95 dB SPL 

 

Hörselgångsmätning 

Camfit Olinjär REIG (IF) 

Talvägd bredbandig signal 

65 och 85 dB SPL 

Hörselgångsmätning 
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2cc coupler och Ear Simulator 

Vid teknisk specificering och klinisk utvärdering av en hörapparats funktion kan den 

anslutas till en så kallad coupler. Principerna för mätningar med couplern är 

desamma som för hörselgångsmätningen, men istället för att hörapparaten placeras 

på eller i örat så läggs den i en mätbox vars högtalare kopplas till en mikrofon som är 

placerad i en kavitet motsvarande hörselgången. Kavitetens storlek i en så kallad 2cc 

coupler (2 cubic centimeter coupler, 2 cm
3
) var från början avsedd att motsvara 

restvolymen som uppstår mellan insatsen och trumhinnan i hörselgången då insatsen 

är placerad i örat. Restvolymen är i själva verket runt 0,5 cm
3
 och 2cc couplern är 

således en dålig motsvarighet till det riktiga örat. En öronsimulator (ear simulator) är 

en mer naturtrogen variant av couplern. Vid mätningar ger öronsimulatorn en mer 

korrekt bild av hur förstärkningen skulle se ut i en normal hörselgång, med den 

aktuella konfigurationen av hörapparat och insats. Vid utvärdering av hörapparatens 

tekniska specifikation kan det därför vara viktigt att känna till om mätningar utförts i 

en coupler eller öronsimulator (Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000).Real Ear to 

Coupler Difference – RECD 

Couplermätningar kan användas kliniskt vid programmering av hörapparater. Genom 

anpassning i coupler kan förstärkningen i hörapparaten justeras utan att brukaren är 

närvarande, eller utan att brukaren behöver ha hörapparaten på sig. Därför är det ett 

lämpligt verktyg vid hörapparatanpassning till barn och andra individer där 

möjligheterna att göra vanliga hörselgångsmätningar av någon orsak är begränsade. 

Couplermätning kan även användas för att ställa in obehagsnivåer utan att utsätta 

brukaren för risker eller obehag. För couplermätning måste man först beräkna 

skillnaden mellan förstärkningen i örat och förstärkningen i copulern (Real Ear to 

Coupler Difference – RECD). För en beräkning av individuell
8
 RECD utgår man från 

en REAR-mätning med hörapparat och insats placerad på det riktiga örat, och 

därefter görs en mätning med samma hörapparat och samma testsignal i mätboxen 

med couplern. RECD visar skillnaden i den förstärkning som hörapparaten 

åstadkommer i hörselgången jämfört med resultatet i couplern, som en funktion av 

frekvens. Vid påföljande mätning i coupler kan mätresultaten korrigeras i enlighet 

med de sparade värdena för RECD, för att ge en mer rättvisande bild av hur 

förstärkningen kommer att se ut med hörapparaten placerad på brukaren (Dillon, 

2001). 

2.7. Varför hörselgångsmätning bör användas för kvalitetssäkring 

Studier visar att anpassningsprogrammen inte alltid ger en korrekt förstärkning 

utifrån målkurvan (Hawkins & Cook, 2003). Hörselgångsmätning visar hur den 

faktiska förstärkningen ser ut i hörselgången. Genom hörselgångsmätning går det 

således att uppnå en mer korrekt matchning till målkurvan, och studier bekräftar att 

anpassningen blir bättre om förstärkningen inledningsvis justeras med ledning av 

hörselgångsmätningen (Aarts et al., 2005; Aazh & Moore, 2007). Även oönskade 

bieffekter, som resonanstoppar i förstärkningen, kan upptäckas genom 

hörselgångsmätningen. Justering utifrån hörselgångsmätning gör även att ljudbilden 

blir likvärdig vid byte till en annan hörapparat med samma preskriptionsmetod. 

Hörselgångsmätning rekommenderas vidare som ett led i kvalitetssäkringen av 

hörselvården och är en förutsättning för ett evidensbaserat arbetssätt i enlighet med 

                                                 
8
 Dillon (2001) beskriver average RECD som en skillnaden mellan värden uppmätta i coupler och ear-

simulator. 
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audionomens etiska kod. Hörselgångsmätning ger även bättre förutsättningar att 

uppfylla kraven på säkerhet och patienttillfredsställelse inom vården (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008). 

 

3. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att redovisa nya forskningsresultat gällande objektiv 

utvärdering av hörapparater med hjälp av hörselgångsmätning, samt att beskriva en 

modern, evidensbaserad och kliniskt användbar metod för de vanligaste typerna av 

elektro-akustiska hörapparater med olika typer av insats. 

 

Frågeställningar 

 Vilken mätmetod och vilken typ av mätsignal bör användas för ett korrekt 

resultat vid utvärdering av elektro-akustiska hörapparater med olika typer av 

insats? 

 Hur bör kalibrering och placering av sondmikrofon gå till för ett korrekt 

resultat vid utvärdering av elektro-akustiska hörapparater med olika typer av 

insats? 

 Hur bör den moderna hörapparatens signalbehandlande funktioner hanteras 

vid hörselgångsmätningen för att ett korrekt resultat skall uppnås? 

 Hur bör brukaren placeras i förhållande till högtalaren och vilka krav finns på 

den akustiska miljön för att uppnå ett korrekt resultat vid 

hörselgångsmätning? 

 

4. Metod 

4.1. Tillvägagångssätt 

Studien består dels av vad Forsberg och Wengström (2008) kallar en allmän 

litteraturstudie, eller en litteraturöversikt, och dels av en systematisk litteraturstudie. 

Allmän litteraturstudie 

Inledningsvis har en allmän litteraturstudie genomförts inom området 

hörselgångsmätning. En allmän litteraturstudie syftar enligt Forsberg och Wengström 

(2008) till att ge en bakgrund till en studie genom att beskriva det aktuella 

kunskapsläget inom ämnesområdet. Vid presentationen av den allmänna 

litteraturstudien har hörselgångsmätningens metodik delats upp i ett antal huvud- och 

delmoment. Rekommendationerna presenteras sedan utifrån respektive moment, 

tillsammans med i källtexten angivna referenser. 
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De identifierade momenten är: 

1) Mätmetod 

a) Val av mätmetod 

b) Val av mätsignal 

2) Förberedelser och mätning 

a) Kalibrering av sondmikrofon  

b) Placering av sondslang 

c) Placering av högtalare i förhållande till brukaren 

d) Hantering av hörapparatens signalbehandlande funktioner 

3) Reglering av akustiska förhållanden 

4) Reglering av potentiella felkällor 

Systematisk litteraturstudie 

I nästa steg har en systematisk litteraturstudie utförts. En systematisk litteraturstudie 

skall uppfylla ett antal kriterier enligt Forsberg och Wengström (2008). Bland annat 

skall den ha tydliga frågeställningar samt tydligt beskrivna sökmetoder och 

urvalskriterier. Vidare skall samtliga relevanta artiklar presenteras i studien, och de 

ingående studierna skall hålla en hög kvalitet. Vid presentationen av den 

systematiska litteraturstudien har samtliga relevanta artiklar presenterats med syfte, 

metod samt resultat. Artiklarna har markerats 1-4 så att det framgår inom vilket 

moment av hörselgångsmätningen de är relevanta. 

4.2. Datainsamling och Urval 

Allmän litteraturstudie 

Den allmänna litteraturstudien syftar till att ge en bild av det nuvarande 

kunskapsläget gällande hörselgångsmätningar. Källmaterialet är därför hämtat ur 

referenslistorna till de kurser som ingår i audionomprogrammet på Örebro 

Universitet, enligt kursplaner för år 2009. Att litteraturen ingick i en aktuell 

utbildning innebär att den bör finnas tillgänglig och äga en viss relevans även i 

modern, klinisk verksamhet. Det ger vidare en garanti för att källan är pålitlig och 

bygger på vetenskaplig grund. Litteraturen är på engelska eller svenska och berör 

området hörselgångsmätning ur ett metodologiskt perspektiv.  

Inkluderingskriterierna för sökningen var följande: 

 Pålitlig källa som redovisar vetenskapliga referenser 

 Är skriven på engelska eller svenska 

 Handlar om hörselgångsmätning och beskriver metodik för kliniskt bruk 

 Kurslitteratur på Audionomprogrammet Örebro Universitet 2009 

Totalt var det tre källor som mötte kriterierna. Resultatet framgår av tabell 4.1: 

Tabell 4.1 Allmän litteraturstudie: Relevant Litteratur 

Författare År  Titel 

Dillon, H. 2001 Hearing Aids 

SAME 1990 Handbok i Hörselmätning 

Smeds, K. & Leijon, A. 2000 Hörapparatutprovning 
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Systematisk litteraturstudie 

Syftet med den systematiska litteraturstudien är att besvara studiens frågeställningar. 

Syftet är även att presentera ny forskning kring hörselgångsmätning vid objektiv 

utvärdering av främst moderna hörapparater med olika typer av moderna insatser. 

Sökning har utförts i ett urval databaser med teknisk eller omvårdnadsinriktad profil 

och som är relevanta för ämnet hörselvetenskap och audiologi.  

Den systematiska litteraturstudien inkluderar endast vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för hörselgångsmätning på vuxna med normal hörselgång, med vanligt 

förekommande hörapparat av elektro-akustisk typ. Vuxna med hörselgångspatologi 

och barn exkluderas eftersom de kräver speciell hänsyn vid mätning och verifiering 

av den preskriberade målkurvan. Vidare exkluderas studier som rör speciella typer av 

hörapparater, exempelvis vibratorer och implantat, eftersom de kräver speciellt 

anpassade metoder för objektiv utvärdering. Endast engelskspråkiga källor har 

använts på grund av författarens egna språkkunskaper. Årtal begränsades till 

perioden år 2000 till 2010-05-16, eftersom den systematiska litteraturstudien är tänkt 

att redovisa de allra senaste rönen. Artiklar före 2010-05-16 kan dock ha hamnat 

utanför studien om de inte hunnit indexeras i den databas där sökningen sker. 

Sökningen sträcker sig från 2000 då den senaste referensen i den allmänna 

litteraturstudien är från 2001, och litteraturöversikten skall komplettera den 

systematiska litteraturstudien genom att presentera tidigare forskning inom området. 

Inkluderingskriterierna är följande: 

 Är vetenskaplig 

 Är skriven på engelska 

 Handlar om objektiv utvärdering med hjälp av hörselgångsmätning 

 Är relevant för utvärdering av elektro-akustiska hörapparater 

 Är relevant för vuxna 

 Är relevant vid normal hörselgång 

 Publicerad under perioden från år 2000 till 2010-05-16 

Till urval 1 har sökorden delats in i kategorier relevanta för ämnet 

hörselgångsmätning. Kategori A är ord vars betydelse har direkt samband med själva 

hörselgångsmätningen: real ear measurement, probe tube measurement, probe 

microphone measurement, probe microphone och icra-noise. Kategori B ingår i 

sammanhang där hörselgångsmätningar kan vara aktuella: hearing aid verification, 

hearing aid assessment, hearing aid validation, hearing aid calibration, ear canal 

input samt middle ear input. Kategori C är ord relevanta för hörselgångsmätning med 

moderna hörapparater och har direkt relevans för studien: digital hearing aid, 

directional hearing aid, feedback cancellation och open fitting. Under sökningarna 

trunkerades ord för att ersätta ett eller flera tecken. 

I urval 2 har en bedömning skett utifrån artiklarnas relevans för studien, se bilaga 1-

4. Artiklar utan samband med hörselgångsmätningar har bedömts ha låg relevans 

(kategori A). Artiklar som huvudsakligen handlar om hörselgångsmätningar, eller 

ämnen relevanta för hörselgångsmätning som metod, men som ej uppfyller 

inkluderingskriterierna i studien har bedömts ha medelhög relevans (kategori B). 

Artiklar som uppfyller inkluderingskriterierna och direkt kan härledas till något av de 

olika momenten vid hörselgångsmätning har bedömts ha hög relevans och har 

presenterats i resultatet (kategori C). 
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Följande databaser har använts vid sökning: 

 Medline 

 PubMed 

 Cinahl 

 Science Citation Index Expanded 

Medline 

Efter en första sökning i Medline med separata sökord gjordes en kombinerad 

sökning då den booleska operatorn OR användes, i syfte att få med samtliga 

relevanta artiklar. Limits för sökningen angavs som år 2000 till current, samt 

engelskspråkiga artiklar och humans. Se bilaga 1. Sex artiklar från sökningen 

bedömdes relevanta. Se bilaga 5. 

PubMed 

Sökningen i PubMed begränsades till de senaste tio åren samt engelska artiklar. Vid 

sökningen användes endast ord ur kategori A. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är PubMed en version av Medline, och mitt syfte var att sökningen skulle 

komplettera tidigare sökning. Se bilaga 2. Av de sju relevanta träffarna var endast en 

unik som inte återfanns i Medline. Se bilaga 6. 

Cinahl 

Sökningen i Cinahl gjordes med bolean/phrase (exakt ordföljd) och begränsades till 

årtalen 2000-2010. Ytterligare limits var peer reviewed, samt exclude medline 

records. Efter en första sökning studerades resultatet och dubbletter sorterades bort. 

Se bilaga 3. Endast en artikel bedömdes som relevant, men hade en tveksam 

vetenskaplig förankring. Artikeln valdes därför bort, och inga artiklar från sökningen 

redovisas i resultatet. Se bilaga 7. 

Science Citation Index Expanded 

Vid första sökningen i SCIE användes limits: 2000-2010. Varje resultat begränsades 

sedan genom att använda funktionen refine: otorhinolaryngology. Vid en avslutande 

sökning kombinerades sökord 1-23 med OR. Det stora antalet träffar gjorde att den 

kombinerade sökningen även kombinerades med AND real ear measurement.  Av de 

fyra relevanta träffarna var tre artiklar dubbletter från tidigare sökningar. Se bilaga 4. 

En artikel inkluderades i resultatet. Se bilaga 8. 

Totalt bedömdes nio artiklar som relevanta. Resultatet framgår av tabell 4.2: 
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Tabell 4.2: Systematisk litteraturstudie, relevanta Artiklar Urval 2 

Författare År Titel Moment 

Dreschler, W.A., 

Verschuure, H., Ludvigsen, 

C., Westermann, S. 

2001 

 

ICRA noises: artificial noise signals with speech-like 

spectral and temporal properties 

for hearing instrument assessment. 

1b) 

Fabry, D.A 2003 Nonlinear hearing AIDS and verification of fitting targets. 1-4 

Lantz, J., Jensen, O.D., 

Haastrup, A., Olsen, S.O. 

2007 Real-ear measurement verification for open, non-

occluding hearing instruments. 

1a) 

Lewis, J.D., McCreery, 

R.W., Neely, S.T., 

Stelmachowicz, P.G. 

2009 Comparison of in-situ calibration methods for 

quantifying input to the middle ear. 

1a) 

McCreery, R.W., Pittman, 

A., Lewis, J., Neely, S.T., 

Stelmachowicz, P.G. 

2009

  

Use of forward pressure level to minimize the influence of 

acoustic standing waves during probe-microphone hearing-

aid verification. 

1a) 

Shaw, P. 2010 Are real-ear measurements (REM) accurate when using the 

modified pressure with stored equalization (MPSE) 

method? 

2 

Souza, P.E., Tremblay, K.L. 2006 New perspectives on assessing amplification effects. 2 

Stone, A.A., Moore, B.C.J. 

 

2004  

 

Estimated variability of real-ear insertion response (REIR) 

due to loudspeaker type and placement 

2c) 

 

Storey, L., Dillon, H. 2001 Estimating the location of probe microphones relative to 

the tympanic membrane. 

2b) 

 

4.3. Analys 

En analys presenteras i resultatdelen utifrån de relevanta artiklarna. Analysen delas 

upp på de olika momenten, och nya rön vägs mot tidigare rekommendationer. I 

slutsatsen redovisas målet: att beskriva en enhetlig och effektiv, korrekt och generellt 

gångbar metod för hörselgångsmätning vid objektiv utvärdering av 

hörapparatanpassning. Analysen utgår ifrån följande kriterier: 

 Metoden skall vara effektiv och lämplig för kliniskt bruk. 

 Metoden skall vara enhetlig och beskriva endast ett utförande av varje 

moment. 

 Metoden skall kunna användas som en generell metod vid utvärdering av de 

vanligaste typerna av moderna hörapparater med olika typer av insats. 

 Metoden skall uppvisa ett korrekt resultat vid utvärdering av de vanligaste 

typerna av moderna hörapparater med olika typer av insats. 

4.4. Etik 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att etiska överväganden bör göras vid en 

systematisk litteraturstudie. Författaren har tagit sådan hänsyn genom att redovisa 

samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien, presentera resultaten oavsett om de 

stöder eller motbevisar en eventuell hypotes, och vid val av artiklar göra en värdering 

av de ingående studierna utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. 
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5. Resultat 

5.1. Allmän litteraturstudie 

Mätmetod 

Tabell 5.1: Val av mätmetod  

Dillon (2001) Redogör för REAR samt REIG och deras användningsområden.  

SAME (1990) Redogör för jämförelsemetoden, tryckmetoden samt substitutionsmetoden. 
1), 2), 3) 

Smeds & 

Leijon (2000) 

Rekommenderar REIG i första hand. Vid behov kan enbart REAR utföras.  

 
 

1 )
 Harford, E.R. (1980). The use of a miniture microphone in the ear canal for the verification 

of hearing aid performance. 
2)

 Madsen, P.B. (1986). Insertion gain optimization. 
3)

 Preves, D.A. & Sullivan, R.F. (1987). Sound field equalization for real ear measurements 

with probe microphones. 

 

Tabell 5.2: Val av mätsignal  

Dillon (2001) Olinjära hörapparater kan testas med amplitudmodulerat, bredbandigt brus på olika 

nivåer. Som lägsta nivå för hörselgångsmätningar rekommenderas 65 dB SPL. 
 

SAME (1990) -   

Smeds & 

Leijon (2000) 

Vid olinjär signalbehandling förespråkas tillverkarens rekommendation. Om sådan ej 

finns rekommenderas talliknande mätsignal vid 65 dB SPL. 50-70 dB kan användas. 

Vid linjär signalbehandling: såväl bredbandigt eller smalbandigt brus som 

frekvenssvep med warble tone kan användas. 

Samma signal måste användas vid mätning av olika hörapparater för att de skall kunna 

jämföras inbördes. 

1), 2), 

3), 4), 5)  

 

1)
 Elberling, C. & Naylor, G. (1996). Evaluation of non-linear signal-processing hearing aids 

using speech signals. 
2)

 Leijon A. & Nordqvist P. (1999). Acoustical specification of non-linear hearing instruments. 
3)

 Ludvigsen, C. & Westermann, S. (1997). Specification of ICRA Noise. 
4)

 Verschuure, J., Maas, A.J.J & Dreschler, W.A. (1996). Compression and its effect on the 

speech signal. 
5)

 Westermann, S. & Ludvigsen, C. (1997). Specification of ICRA noise. 

 

Förberedelser och mätning 

 

Tabell 5.3: Kalibrering av sondmikrofon  

Dillon (2001) Sondmikrofonen skall ligga mot referensmikrofonen vid kalibrering. Viktigt att inget är 

i vägen mot högtalaren. 
 

SAME (1990) -   

Smeds & 

Leijon (2000) 

Kalibrering skall ske enligt tillverkarens instruktioner. 

Kalibrering av sondmikrofon skall ske mellan byten av sondslang.  
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Tabell 5.4: Placering av sondslang  

Dillon (2001) Hur lång ifrån trumhinnan sonden placeras beror på vilken felmarginal man är beredd 

att acceptera. Vid en felkälla om max 3 dB upp till 8 kHz får avståndet vara max 5 mm. 

Sonden bör aldrig placeras inom 3-5 mm från insatsens mynning, såvida avståndet till 

trumhinnan inte är mindre än 6 mm. 

Rekommenderad Metodik: 

Vid mätning av REAR rekommenderas en akustisk metod: 

1. En sinuston vid 6 kHz genereras ur högtalaren till mätutrustningen. I hörselgången 

bildas då en stående våg vars tryckminimum hamnar cirka 15 mm från trumhinnan. 

Sonden förs in i hörselgången och placeras där nivån från 6 kHz-tonen är som lägst 

(vilket är 15 mm från trumhinnan). 

2. Sonden förs sedan in till önskat avstånd från trumhinnan. För placering 5 mm från 

trumhinnan förs sonden ytterligare 10 mm in i hörselgången. 

Vid mätning av REIG kan en enklare metod användas: 

1. Kontrollera var insatsens undersida är placerad då insatsen sitter i örat. 

2. Mät upp sonden mot insatsens undersida, så att sondens mynning hamnar 5 mm 

innanför insatsens mynning då insatsen placeras i örat. Märk upp sondslangen på den 

punkt där den passerar insatsens utsida.  

3. Placera sondslangen i hörselgången, och se till att märkningen ligger an mot 

insatsens undersida, enligt steg 1. Mät REUR. 

4. Placera insatsen och skjut in sondslangen ytterligare ca 1-3 mm för REAR-mätning. 

1), 2) 

Smeds & 

Leijon (2000) 

Sondens mynning skall vara cirka 5 mm från trumhinnan. 

Rekommenderad Metodik: 

1. Måtta sondslangen mot insatsen så att slangen hamnar 5 mm innanför insatsen i 

hörselgången. Markera sondslangen mot insatsen vid platsen för tragus, och för sedan 

in slangen i hörselgången så att markeringen hamnar på rätt ställe.  

2. En akustiskt assisterad metod kan användas för om det är möjligt med aktuell 

mätutrustning. Annars bör sondslangen placeras nära trumhinnan med hjälp av 

otoskopering. Gör om markeringen när korrekt placering uppnåtts. 

3. Markeringen fungerar sedan som referens för att placeringen skall bli densamma 

mellan olika mätningar. 

 

SAME (1990) Sondens mynning skall vara så nära trumhinnan som möjligt. 

Sondens mynning skall vara mer än 5 mm från insatsens mynning. 

 

 
 

1)
 Burkhard, M., Sachs, R. (1977). Sound pressure in insert earphone couplers and real 

ears. 
2)

 Sullivan, R. (1988). Probe tube microphone placement near the tympanic membrane. 
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Tabell 5.5: Placering av högtalare i förhållande till brukaren  

Dillon (2001) Avstånd 0,5-0,75 m. 

Azimuth 45˚ från sidan vid mätning av REIG. 

Vid mätning av enbart REAR kan 0˚-45˚ användas, men för mätning av 

hörapparater med riktverkan kan en rekommendation på 30˚ vara lämplig. 

 

SAME 

(1990) 

Avstånd 0,5-1 m.  

Smeds & 

Leijon (2000) 

Avstånd 0,5-1 m, om ej specifik rekommendation finns från tillverkaren av 

mätutrustningen. 

Azimuth 45˚, men högtalaren kan även placeras rakt framifrån. 

1), 2) 

 
 

1)
 Killion, M.C. & Revit, L.J. (1987). Insertion gain repeatability versus loudspeaker 

location. 
2) 

Larsby, B., Arlinger, S. & Kinnefors, C. (1988). Felkällor och reproducerbarhet 

vid insättningsförstärkningsmätning. 

 

Tabell 5.6: Hantering av hörapparatens signalbehandlande funktioner  

Dillon (2001) -   

SAME (1990) -   

Smeds & 

Leijon (2000) 

Det kan ibland vara nödvändigt att koppla ur vissa funktioner.  

 

Akustiska förhållanden och Felkällor 

Tabell 5.7: Reglering av akustiska förhållanden  

Dillon (2001) Mätutrustningen skall stå där det är så tyst som möjligt, idealt är att använda 

ett mätbås. Bullernivån i miljön bestämmer lägsta möjliga nivå för 

mätningen. 

 

SAME 

(1990) 

-   

Smeds & 

Leijon (2000) 

Mätutrustning skall placeras korrekt i förhållande till rummets akustik. 

Rummet bör vara tyst och tillräckligt stort för att brukaren skall kunna 

placeras en bit från väggar och ljudreflekterande ytor. 
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Tabell 5.8: Reglering av potentiella felkällor  

Dillon (2001) Otoskopering bör utföras för att se om det förekommer vax eller 

hörselgångspatologi. 

Vax kan täppa till sonden, sondmikrofonen kan ligga an mot 

hörselgångsväggen eller klämmas åt av insatsen. 

Utrustningen kan hanteras felaktigt. 

Mätresultatet måste ses kritiskt, så att eventuella felkällor kan upptäckas. 

1) 

SAME 

(1990) 

Sondens kan placeras felaktigt och riskerar att flyttas under mätningen. 

Akustiska förhållanden samt högtalarens placering i förhållande till rummets 

reflekterande ytor kan påverka ljudfältet där mätningen görs. 

IF-mätning har bäst noggrannhet i området 0,5-2 kHz. 

2), 3), 

4) 

Smeds & 

Leijon (2000) 

Vax eller fukt kan täppa till sondslangen, och sondslangen riskerar att 

klämmas åt av insatsen. 

Sondslangens placering i förhållande till hörselgångens utformning kan göra 

att slangen flyttar sig då insatsen sätts på plats. 

Mätningens tillförlitlighet är sämre vid höga frekvenser. 

Förstärkningskurvor som uppnås med olinjär signalbehandling kan vara 

mindre tillförlitliga. 

Resultatet kan bli felaktigt om brukaren rör sig under mätningen. 

Vid REAR-mätning är resultatet svårtolkat eftersom det kan påverkas av 

utrustningen. 

 

 
 

1)
 Thornton, A., Bell, I., Goodsell, S. & Whiles, P. (1987). The use of flexible probe 

tubes in insertion gain measurement.
 

2)
 Mueller & Sweetow (1987). A clinical comparison of probe microphone systems. 

3)
 Ringdahl & Leijon (1984). The reliability of insertion gain measurements using 

probe microphones in the ear canal. 
4)

 Tecca J.E. & Woodford, C.M. (1987). A comparison of functional gain and 

insertion gain in clinical practice.
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5.2. Systematisk Litteraturstudie 

 

Tabell 5.9: Systematisk Litteraturstudie 

Förf/År Metod Bakgrund och Syfte Resultat 

Storey, L.  

Dillon, H. 

(2001) 

Exp.
9
 Författarna studerar hur noggrant det går att bestämma 

avståndet mellan sondslangens mynning och trumhinnan 

genom att se på effekten av stående vågor i hörselgången 

vid sondplacering. 

En 6 kHz warble tone används i studien. Resultatet visar att tonen bildar ett 

tryckminimum vid ett avstånd av i medel 14,1 mm från trumhinnan. En 

metod föreslås för hur en noggrann placering av sondslangen inom ett visst 

avstånd från trumhinnan kan åstadkommas. 

Dreschler, W.A. 

Verschuure, H. 

Ludvigsen, C. 

Westermann, S. 

(2001) 

Exp. Författarna menar att det finns ett behov av nya 

testsignaler som bättre speglar vardagliga situationer, 

och främst talliknande signaler. Syftet är att ta fram ett 

material med sådana egenskaper.  

 

Studien resulterar i ett samlingsmaterial bestående av ett antal så kallade 

ICRA-brus. Materialet uppfyller följande egenskaper.  

1. Det genomsnittliga frekvensmässiga spektrumet liknar tal producerat med 

olika grad av ansträngning. 

2. De temporala mönstren liknar tal. 

Signalerna kan användas till objektiv utvärdering av hörapparater samt för 

att utvärdera hörapparatens funktion för bullerreduktion.  

Fabry, D.A. 

(2003) 

Exp. Med de digitala hörapparaternas intåg har man allt mer 

börjat lita enbart till hörapparattillverkarnas beräkningar 

vid anpassning av hörapparater. Anpassningen vilar då ej 

på någon vetenskaplig, empirisk grund. Författaren vill 

avliva ett antal myter gällande objektiv utvärdering av 

olinjära hörapparater och visa att sådan fortfarande är 

Artikeln visar bland annat att olinjära hörapparater kan utvärderas med 

REM, och att resultaten blir bättre och noggrannare än vid utvärdering 

genom funktionell förstärkning
10

. I artikeln föreslår man ett protokoll för hur 

utvärderingen bör gå till vid hörapparatanpassning. Man förespråkar att 

hörtrösklar och obehagsnivå omvandlas från dB HL, Hearing Level, till dB 

SPL, Sound Pressure Level, i ett så kallat SPLogram. Genom SPLogrammet 

                                                 
9
 Exp. = Experimentell Studie. 

10
 Funktionell förstärkning är en objektiv metod där hörtrösklar mäts i fritt fält med frekvensmodulerad toner eller smalbandsbrus, med och utan 

hörapparat (SAME, 1990).  
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nödvändig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kan det användbara dynamik- och frekvensområdet visualiseras vid justering 

av förstärkningen. Individuell Coupler Response for Flat Insertion Gain
11

, 

(CORFIG) bör användas vid beräkning av målförstärkning, liksom 

information om bland annat typ av hörselnedsättning, dynamikområde och 

obehagsnivåer, hörstyrketillväxt och eventuella dead regions
12

. 

Anpassningen skall syfta till att uppnå god komfort och taluppfattning utan 

att brukaren själv behöver justera volymen. Såväl svaga som medelstarka 

och starka nivåer utvärderas och mäts med REM vid 50 dB, 65 dB och 85 

dB. Vid medelstarka nivåer används signal av typ ICRA eller riktigt tal. Det 

är mycket viktigt att utvärdera anpassning av begränsningsnivåer  

(Maximum Power Output – MPO) efter obehagsnivå (Loudness Discomfort 

Level – LDL) i varje frekvensband samt vid summering. Mätningar skall ske 

vid 0˚ azimuth. Även utvärdering av hörapparatens mer avancerade 

funktioner, som riktverkan. förespråkas. 

Stone, A.A.  

Moore, B.C.J. 

(2004) 

Exp. Studien tittar på högtalarval och placering i förhållande 

till högtalaren vid hörselgångsmätningar. 

Frågeställningar: 

1. Vilken typ av högtalare är lämplig: flat panel 

(elektret), eller en vanlig högtalare med stor eller liten 

högtalarkon? 

2. Vilket avstånd och azimuth bör användas? 

Då REIG-mätningar utförs placeras en hörapparat i örat mellan mätningarna, 

vilket innebär att huvudet inte kan ha exakt samma position vid REUR och 

REAR-mätning. Eventuella mätfel som uppstår på grund av ändrade 

akustiska förutsättningar beror på högtalarens spridning. En stor kon är att 

föredra, eftersom spridningen då blir bredare. Vid alltför nära placering 

bidrar reflektioner från huvud och axlar till att ge stora skillnader vid små 

rörelser, framförallt i höga frekvenser och då högtalaren är placerad med 

azimuth 0˚. Vid placering längre ifrån högtalaren kan akustiken i rummet ge 

upphov till mätfel, men små rörelser har inte lika stor inverkan. Författarna 

                                                 
11

 CORFIG är en noggrannare beräkning av skillnad mellan förstärkning uppmätt i coupler och i det riktiga örat, som tar hänsyn till såväl restvolym som 

hörselgångsresonans och diffraktionseffekter vid mikrofonen till hörapparaten (MLE) (Dillon, 2001). 
12

 Dead regions är områden på basilarmembranet i innerörat där hårcellerna är skadade. Förstärkning av motsvarande frekvenser kan ge en sämre 

taluppfattning, enligt Fabry (2006) som refererar till Moore et al. (2000). Kliniskt kan dead regions upptäckas genom att hörtrösklar vid en viss frekvens 

är sämre än 90 dB HL eller att skillnaden mellan hörtröskel och obehagsnivå är mindre än 10 dB, alternativ att tonen uppfattas mer som ett brus än en ton 

vid audiometrin. 
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föreslår 40-50 cm som en lagom kompromiss. Tidigare studier har visat att 

azimuth 45˚ är mindre känsliga för variationer i position mellan mätningar. 

Författarna ställer sig kritiska till om detta gäller i kliniska sammanhang. 

Resultatet visar att variationer i vinkel vid 0˚ azimuth ger mindre effekt på 

resultatet än variationer i avstånd. Kliniskt hävdar man att det är lättare att 

placera högtalaren i vinkel 0˚ i horisontal- och vertikalled, och därför bör 

även mätresultaten bli mer exakta mellan mätningar med denna placering. 

De fel som uppmättes var i medeltal 2 dB, men för enskilda frekvenser kan 

felmarginalen vara större. 

Souza, P.E. 

Tremblay, K.L. 

(2006) 

Exp. 

 

Författarna gör en granskning av olika faktorer som man 

menar påverkar resultatet vid anpassning av 

hörapparater. 

 

 

 

Författarna tar fasta på det varierande resultatet vid hörapparatanpassning, 

där man inte alltid uppnår en god taluppfattning trots att förstärkningen 

matchar målkurvan för preskriptionsmetoden. Man menar att det krävs en 

bedömning i flera nivåer för att konsekvent uppnå god taluppfattning. 

Resultatet är beroende av flera faktorer. Dels hur det akustiska stimulit ser 

ut, hur ljudet hanteras i hörapparatens signalbehandling samt 

ljudöverföringen till hörselgången. Dels rent neurologiska aspekter, som har 

med hörseln och avkodningen i hörselcentra att göra. 

Lantz, J.  

Jensen, OD. 

Haastrup; A.  

Olsen, S.O. 

(2007) 

Exp. Studien vill undersöka följande hypoteser: 

1. Mätning med Modified Pressure method with 

Concurrent Equalisation (MPCE) och hörapparater med 

återkopplingsreduktion (Digital Feedback Suppression – 

DFS) kan leda till ett felaktigt resultat vid 

hörselgångsmäningar. 

2. Ju mer effekten är av DFS desto större blir felet. 

Som referens används Modified Pressure method with Stored Equalisation 

(MPSE). Studien visar att hörapparatförstärkt ljud från hörselgången kan 

läcka ut genom en öppen insats och påverka resultatet vid mätning med 

Modified Pressure method witch Concurrent Equalisation (MPCE), då 

hörapparaten har en aktiv återkopplingsreduktion (DFS). Påverkan kan ge 

ett felaktigt resultat där resultatet blir felaktigt vid höga frekvenser. Ju mer 

aktiv DFS-funktionen är under mätningen desto större blir felkällan. Även 

om det varit känt sedan tidigare att ljudläckage kan påverka mätningar där 

referensmikrofonen aktivt justerar signalnivån, så ökar risken om 

hörapparaten har DFS öppen anpassning med tunn ljudslang eller RITE. 

Författarna förespråkar således att hörselgångsmätning skall göras enligt 

principerna för MPSE. 



23 

 

McCreery, R.W. 

Pittman, A. 

Lewis, J.  

Neely, S.T. 

Stelmachowicz, P.G. 

(2009) 

Exp. 

 

Författarna slår fast att hörselgångsmätning är en pålitlig 

metod för objektiv utvärdering av hörapparatanpassning 

inom frekvensområdet 250 Hz till 4 kHz. Över 4 kHz 

bidrar dock stående vågor i hörselgången till att 

noggrannheten blir sämre. Den teknik man studerat 

kallas Forward Pressure Level (FPL) och kan skilja 

mellan direkt ljud och reflekterat ljud i hörselgången. 

Studien utvärderar dess tillämpbarhet vid 

hörselgångsmätningar. 

Studien visar att placering av sondslang i närheten av trumhinnan ger ett 

varierande resultat, i motsats till vad tidigare studier visat. Framförallt vid 

frekvenser över 4 kHz är metoden opålitlig, och kan leda till felaktig 

förstärkning vid anpassning av hörapparater utifrån resultatet av 

hörselgångsmätningen. Forward pressure level är dock en teknik som ger en 

hög noggrannhet även i frekvenser upp till 10 kHz. I diskussionen visar man 

på forskning som menar att frekvenser upp till 10 kHz kan förbättra 

taluppfattningen. Framtida hörapparater kan därför komma att ha en större 

frekvensmässig bandbredd än dagens. Då blir det även viktigt att korrekt 

kunna utvärdera frekvenser upp till 10 kHz. 

Lewis, J.D. 

McCreery, R.W. 

Neely, S.T. 

Stelmachowicz P.G. 

(2009) 

Exp. Studien jämför olika tekniker för att mäta ljudtrycket i 

hörselgången. Sound Pressure Level (SPL), Forward 

Pressure Level (FPL) och Integrated Pressure Level 

(IPL) jämförs. Såväl FPL som IPL är tekniker där det 

direkta ljudet kan särskiljas från reflekterat ljud i 

hörselgången vid hörselgångsmätning. 

Studien visar att FPL och IPL ger mer korrekta resultat än SPL, och mätning 

med FPL eller IPL kan således vara ett sätt att öka pålitligheten vid framtida 

hörselgångsmätningar. Främst inom området 4-10 kHz, där dagens metod 

med mätning av SPL kan ge felaktiga resultat på grund av stående vågor i 

hörselgången. 

Shaw, P. 

(2010) 

Exp. 

 

Ej publicerad. Artikeln finns endast tillgänglig som 

abstract. 

Studien undersöker noggrannheten hos Modified 

Pressure method with Stored Equalisation (MPSE).  

 

 

Vid mätning med Modified Pressure method with Stored Equalisation 

(MPSE) används ingen referensmikrofon för att kontinuerligt justera 

signalen och kompensera för ändrade akustiska förhållanden på grund av 

huvudrörelser. Vid en undersökning av hur stora fel som introducerades vid 

en REUR-mätning med MPSE kom man fram till att skillnaderna var i 

storleksordningen 1 dB vid 0˚ och 45˚ azimuth. Slutsatsen var att MPSE inte 

tillför några kliniskt betydande felaktigheter i mätresultaten.  
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5.3. Sammanfattning 

Mätmetod 

Val av mätmetod 

De nya insatser som används vid öppen anpassning med tunn ljudslang eller RITE 

har betydelse för vilken princip för hörselgångsmätning som bör användas. Lantz et 

al. (2007) visar att den modifierade tryckmetoden Modified Pressure method with 

Concurrent Equalisation (MPCE) kan ge felaktiga resultat med öppna insatser 

eftersom ljud läcker ut ur hörselgången. Ljudet från hörapparaten kan då tas upp av 

referensmikrofonen och påverka kalibreringen av testsignalen under mätningens 

gång, varvid resultatet blir felaktigt och förstärkningen underskattas.  

Det alternativ som förespråkas enligt Lantz et al. (2007) är Modified Pressure 

method with Stored Equalisation (MPSE). Vid MPSE utförs kalibreringen innan 

mätningen, med brukaren i den aktuella mätpositionen, och kalibreringen sparas i 

utrustningen. Eftersom mätningen sedan sker utan referensmikrofon ger ett eventuellt 

ljudläckage ingen påverkan på resultatet. Shaw (2010) har studerat noggrannheten 

hos MPSE och studien visar en låg felmarginal vid azimuth 0˚ samt 45˚. Det innebär 

att MPSE är en mätprincip som kan rekommenderas för den generella metod som är 

slutsatsen i denna studie. 

Valet av mätmetod kan styras av vilken preskriptionsmetod som valts vid 

anpassningen. De vanligaste vetenskapligt framtagna preskriptionsmetoderna anger 

målkurvan antingen i REAR eller REIG. För den generella metoden rekommenderas 

därför att REAR samt REIG mäts. 

Val av mätsignal 

Dreschler et al. (2001) visar i sin studie att ICRA-brus äger hög validitet vid objektiv 

utvärdering av hörapparater med olinjär signalbehandling. Med en talvägd och 

amplitudmodulerad signal tolkas ljudet som tal och resultatet blir korrekt även med 

avancerade funktioner som brusreduktion inkopplad. Syftet med den objektiva 

utvärderingen är att åskådliggöra förstärkningen i en realistisk situation, vilket gör att 

ICRA-brus är ett passande val för en generell metod. ICRA-brus kan även användas 

för utvärdering av olika funktioner i hörapparaten, exempelvis riktverkan samt 

effekten av återkopplingsreduktion (Dreschler et al., 2001). 

En olinjär hörapparat bör mätas vid ett flertal innivåer. Dillon (2001) och Fabry 

(2003) rekommenderar nivåerna 65 dB SPL (medelstarka ljud), 50 dB SPL (svaga 

ljud) samt 80 dB SPL för en anpassning till preskriptionsmetodens målkurvor, om 

sådana finns angivna för flera innivåer (exempelvis NAL-NL1 och DSL4.1). Det bör 

noteras att flertalet studier (Fabry, 2003; Souza, 2006) påpekar vikten av att anpassa 

begränsningsnivåer (MPO) för hörapparatens samtliga frekvensband, i enlighet med 

uppmätta obehagsnivåer. Summationseffekten då samtliga frekvensband stimuleras 

bör sedan utvärderas med bredbandig signal. Att redogöra för vilka steg som bör tas 

vid programmering av hörapparater går dock utanför syftet med denna studie. För en 

generell metod rekommenderas att mätningar utförs vid 50 dB SPL motsvarande tyst 

miljö, 65 dB SPL motsvarande vanligt tal samt 80 dB SPL motsvarande miljöer med 

hög ljudnivå, i enlighet med Dillon (2001) och Fabry (2003). 
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Förberedelser och mätning 

Kalibrering av sondmikrofon 

Vad gäller kalibreringen av sondmikrofonen framkommer inga nya rön i studien. De 

tidigare rekommendationer som finns (Smeds & Leijon, 2000; Dillon, 2001) menar 

att man bör följa tillverkarens anvisningar. Som en generell riktlinje rekommenderar 

man dock att sondmikrofonen placeras mot referensmikrofonen och att båda 

mikrofonerna skall hållas mot högtalaren på ett avstånd av 0,5 m, utan några hinder i 

vägen mellan mikrofon och högtalare. 

Vidare rekommenderar man att en ny kalibrering genomförs mellan varje byte av 

sondslang, vilket bör ske mellan varje brukare (Smeds & Leijon, 2000; Dillon, 

2001). 

Placering av sondslang 

Placeringen av sondslangen är mer känslig vid mätning av REAR än vid mätning av 

REIG, eftersom REIG jämför ljudtrycket i en viss punkt i hörselgången medan 

REAR avser att mäta det absoluta ljudtrycket mot trumhinnan. I den generella 

metoden förespråkas en noggrann placering eftersom korrekta resultat skall uppnås 

både för REAR och REIG. 

Tidigare rekommendationer menar att sondslangen bör placeras nära trumhinnan 

(Dillon, 2001; Smeds & Leijon, 2000). McCreery et al. (2009) samt Lewis et al. 

(2009) visar dock i motsats till tidigare studier att resultatet vid hörselgångsmätning 

kan bli felaktigt trots att sondslangen placeras nära trumhinnan. Det felaktiga 

resultatet beror på att det bildas stående vågor i hörselgången som har störst inverkan 

i frekvensområdet över 4 kHz. I framtida hörapparater kommer den frekvensmässiga 

bandbredden förmodligen öka då nya rön visar att frekvenser upp till 10 kHz kan 

förbättra taluppfattningen (McCreery et al., 2009; Lewis et al., 2009). Lewis et al. 

(2009) förespråkar en teknik kallad Forward Pressure Level (FPL) eller Integrated 

Pressure Level (IPL). FPL och IPL ger mer korrekta resultat vid frekvenser över 4 

kHz än mätning med Sound Pressure Level (SPL), som idag är vanligt 

förekommande. Dock är metoderna inte tillgängliga för kliniskt bruk idag. 

För en felmarginal som mest 3 dB upp till 8 kHz krävs en placering inom 5 mm från 

trumhinnan enligt Dillon (2001), vilket är det avstånd som rekommenderas av Smeds 

och Leijon (2000). De specificerar vidare att sondslangens mynning måste vara 3-5 

mm från insatsens mynning för att mätresultatet skall bli korrekt. Vid en placering 5 

mm från trumhinnan kommer detta krav uppfyllas i de flesta fall, såvida det inte 

handlar om mycket djupt sittande insatser eller ITE-apparater med djup placering
13

. 

Försök att anlägga sonden alltför nära trumhinnan kan dessutom leda till obehag för 

brukaren om sondslangen kommer i kontakt med trumhinnan (Dillon, 2001). Därför 

ges ingen rekommendation om avståndet från insatsens mynning i den generella 

metod som är slutsatsen i denna studie. 

Placering av sondslangen kan ske visuellt eller akustiskt. De visuella metoderna ger 

inte samma noggrannhet vid placeringen, och de metoder som utgår ifrån vissa 

generella värden för hörselgångens längd tar inte hänsyn till individuella skillnader. 

Storey et al. (2001) beskriver en effektiv akustisk metod för korrekt placering som 

generellt kan rekommenderas, och som även beskrivs i Dillon (2001).  

                                                 
13

 Pumford (2001) refererar dock till Scollie et al. (1998), som menar att detta krav inte gäller vid 

mätning av CIC-apparater. 
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Placering av högtalare i förhållande till brukaren 

Stone et al. (2004) beskriver betydelsen av högtalarplacering och högtalarval vid 

hörselgångsmätning. Studien visar, till skillnad från tidigare studier, att mätresultatet 

blir mer konsekvent då brukaren placeras rakt framför högtalaren. Den 

rekommendation som ges i artikeln är en azimuth på 0˚ och avståndet 40-50 cm från 

högtalaren. Även Fabry (2003) förespråkar en placering rakt framför högtalaren, och 

det blir således rekommendationen för den generella metoden. 

Avstånd beror på önskad noggrannhet i mätningen menar Stone et al. (2004), men 

det får inte vara obekvämt för brukaren. Vid kortare avstånd ökar mätnoggrannheten 

och rummets akustik har mindre påverkan på resultatet. Ett kortare avstånd ger även 

bättre signal-/brusförhållande (Signal to Noise Ratio – SNR) vilket minskar inverkan 

av bakgrundsljud i omgivningen. I enlighet med Stone et al. (2004) kan således ett 

avstånd om 0,5 m rekommenderas i en generell metod, med högtalarens centrum 

placerad i öronhöjd. 

Hantering av hörapparatens signalbehandlande funktioner 

Syftet med hörselgångsmätningen är att mäta hur förstärkningen ser ut i en 

verklighetstrogen situation, och hörapparatens funktioner bör därför vara aktiva vid 

utvärderingen. Lantz et al. (2007) menar dock att DFS kan påverka resultatet då man 

använder MPCE, och istället bör mätningen ske med MPSE. Fabry (2003) hävdar 

vidare att brusreduktion kan påverka mätresultatet då mätning sker med signaler utan 

talliknande amplitudmodulation, och av den anledningen bör en amplitudmodulerad 

signal användas. Även riktverkan kan påverka mätningen om högtalaren står för 

långt åt sidan, enligt Dillon (2001). För att ge ett korrekt resultat menar Dillon (2001) 

att en något snävare vinkel kan rekommenderas, eller att högtalaren placeras rakt 

framifrån. För en generell metod kan det således rekommenderas att hörapparatens 

samtliga funktioner är påslagna under mätningen, under förutsättning att mätningen 

sker på ett sådant sätt att dessa funktioner inte ger upphov till ett felaktigt resultat. 

Reglering av akustiska förhållanden 

Några nya rön gällande de akustiska förhållandena vid hörselgångsmätning 

framkommer inte av studien. Det krävs en anpassad akustik och tyst miljö, inte minst 

då mätning sker med bredbandigt brus
14

. Rummet bör vara tillräckligt stort för att 

tillåta placering av mätposition en bit från reflekterande ytor. Vid installation av 

högtalare och utrustning skall denna placeras korrekt i förhållande till väggar och 

ytor (Smeds & Leijon, 2000; Dillon, 2001). 

Akustiska förhållanden vid utvärdering av hörapparater är reglerade i 

ISO12124:2001
15

, vilket är den standard som gäller vid hörselgångsmätning. 

Reglering av potentiella felkällor 

Under förutsättning att mätningen utförs korrekt, och att positionen på brukare och 

sondslang är densamma under och mellan olika mätningar, kan de felkällor som 

presenteras i metodbeskrivningen i slutsatsen anses vara de viktigaste. Det kräver 

                                                 
14

 Vid mätning med bredbandigt brus är energin lägre vid varje frekvens än då mätning sker med 

exempelvis rena toner. 
15

 Enligt ISO12124:2001 skall bullernivån ligga ≥10 dB under mätsignalens nivå vid samtliga 

mätfrekvenser, och får inte ha större påverkan än 1 dB inom ett enskilt frekvensband. Akustiken skall 

tillåta att mätsignalen kontolleras inom 3 dB från önskad signalnivå.  
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dock även att akustiken i rummet samt vid mätpositionen är lämplig för 

hörselgångsmätning. Annars riskerar resultatet att bli felaktigt. 

Avslutande kommentarer 

Flera studier påpekar att en korrekt förstärkning enligt målkurvan inte alltid räcker 

för en god taluppfattning. Souza et al. (2006) hävdar att det är flera steg som avgör 

resultatet, där såväl hörapparatens förstärkning som den akustiska kopplingen till 

mellanörat och neurologiska samt auditivt perceptiva faktorer spelar in. Trots att 

studien inte har någon direkt inverkan på metodiken vid hörselgångsmätning så visar 

den behovet av ett större antal mätningar i framtiden för en korrekt anpassning. 

Fabry (2003) gör på liknande sätt skillnad mellan gain och hearing, och föreslår en 

omfattande modell för hur anpassningen bör ske. Fabry (2003) menar att man som 

standard bör ange förstärkningen i dB SPL i ett så kallat SPLogram, som visualiserar 

brukarens användbara dynamik- och frekvensområde samt förstärkningen i ett 

diagram. För SPLogrammet krävs även mätning av obehagsnivåer så att 

hörapparatens begränsningsnivåer kan anpassas genom exempelvis mätning av Real 

Ear Saturation Response (RESR). Det går dock utanför syftet med denna studie att 

redogöra för sådana hörselgångsmätningar, eller att närmare redovisa hur resultatet 

av hörselgångsmätningarna används vid anpassningen av hörapparatens förstärkning 

till en viss målkurva utifrån given preskriptionsmetod. 

 

6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

För ett evidensbaserat arbetssätt med hög kvalitet måste såväl vald 

preskriptionsmetod som metod för objektiv utvärdering vila på vetenskaplig grund. 

Enligt den rundfrågning som gjordes på ett antal hörcentraler i Sverige (Czigler, 

2009, personlig kommunikation) förekommer objektiv utvärdering i mycket liten 

utsträckning idag, och istället förlitar man sig på hörapparattillverkarnas förmåga att 

beräkna de parametrar som krävs för en individuell anpassning. Resultatet av denna 

studie visar dock att det inte räcker. Studien pekar på ett flertal faktorer som påverkar 

förstärkningen, och tidigare studier redovisas som beskriver komplicerade 

förhållanden mellan akustiska, neurologiska och perceptuella faktorer som påverkar 

taluppfattningen vid användandet av hörapparat. Vidare rekommenderas av flertalet 

att anpassning av begränsningsnivåer sker utifrån uppmätta obehagsnivåer. Dagens 

hörapparater har även avancerade funktioner som riktverkan, bullerreduktion och 

återkopplingsreduktion, som också bör utvärderas individuellt (Arlinger, 1998; Bell 

& Lutman, 2010; Brown, 2008). Objektiv utvärdering med hjälp av 

hörselgångsmätning äger således hög validitet och giltighet även vid 

hörapparatanpassning i dagens hörselvård (Dillon & Keidser, 2003; Mueller, 2001; 

Mueller, 2005).  

För ett effektivt hanterande av objektiv utvärdering vid hörapparatanpassning är det 

dock avgörande att utrustning för hörselgångsmätning finns tillgänglig på 

audionomens arbetsrum. För detta talar datorbaserade system, som lätt kan integreras 

med den aktuella programvaran för anpassningen. En allt mer avancerad anpassning 

kan kräva allt mer avancerade tekniska system för utvärdering. Exempelvis kan flera 

högtalare ge nya möjligheter att utföra mera realistiska mätningar som simulerar 
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olika ljudmiljöer. Liknande system kan även tjäna som pedagogiska hjälpmedel i 

syfte att demonstrera olika avancerade funktioner hos hörapparaten.  

Expertgruppen skriver att ”Alla resurser, testrum och utrustning för bedömning, 

anpassning och utvärdering av hörsel och hörapparater ska följa tillämpliga 

nationella och internationella standarder och rekommendationer” (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2008). För hörselgångsmätning krävs att vissa akustiska 

kriterier är uppfyllda vid mätplatsen, vilket regleras i ISO12124:2001. Idag finns 

inga generella kriterier för akustiken på audionomrummen, vilket innebär att de inte 

alltid är lämpliga för hörselgångsmätning. Audionomrummet borde dock ha de 

akustiska förutsättningar som krävs för såväl subjektiv som objektiv utvärdering av 

hörapparater, och vara en optimal miljö för kommunikation. 

Målet med denna studie är att beskriva en enhetlig och generell, icke 

tillverkarspecifik, metod som kan användas för att objektivt utvärdera förstärkningen 

i hörapparater. Poängen med en enhetlig metod är att mätresultaten blir jämförbara 

mellan anpassningar vid olika tillfällen och med olika utrustning, med olika 

hörapparater och med olika brukare – även då mätningarna har utförts av olika 

personer. Eftersom metoden är generell behöver den inte anpassas efter typ av 

hörapparat och insats, och en sådan allmänt gångbar metodik tycks saknas idag.  

Studien kan fylla en funktion som pedagogiskt instrument i syfte att starta en 

diskussion kring objektiv utvärdering vid hörapparatanpassning inom dagens 

hörselvård, samt peka på en metod som gör det möjligt att objektivt utvärdera 

moderna hörapparater. Den kan även peka på förändringar som bör göras vad gäller 

kurslitteratur inom området objektiv utvärdering av hörapparatanpassning vid 

audionomprogrammen, då studien redovisar den utveckling som skett under senare 

år. 

6.2. Framtida forskning 

Den metod som redovisas i slutsatsen bygger på aktuell forskning, men det är ett 

antagande att den är generellt gångbar. Metoden måste således utvärderas kliniskt 

innan den kan tas i bruk.  

Inom området objektiv utvärdering av moderna hörapparater finns mycket att studera 

i framtiden. Exempelvis bör mätningar med sondmikrofon bli mer tillförlitliga i 

området över 4 kHz, där stående vågor i hörselgången har visat sig ha stor inverkan 

på resultatet. Forskning pågår redan kring alternativa tekniker (Lewis et al., 2009; 

McCreery et al., 2009).  

Hur resultaten av hörselgångsmätningarna tolkas, och vilka övriga mätningar som 

krävs för att ge en god anpassning, bör också studeras mer. Souza (2006) och Fabry 

(2003) visar på komplexiteten i förhållandet mellan förstärkning och hörsel, och det 

är ett omfattande område som behöver kartläggas bättre. 

Framtida hörapparater kommer ha mer avancerad signalbehandling, vilket kräver 

mer forskning kring metodiken för utvärdering av sådana funktioner. Samtidigt krävs 

mer av akustiken i den miljö där mätningarna skall ske, då alltmer avancerade system 

med fler högtalare kommer krävas, för att på ett realistiskt sätt kunna utvärdera 

exempelvis taluppfattning i bullrig miljö. Skall användandet av objektiva 

mätmetoder öka så måste utrustning för hörselgångsmätning finnas tillgänglig på 

audionomens arbetsrum. Det kräver att rummet uppfyller de akustiska kriterier som 

krävs för att utföra hörselgångsmätningar och avancerad utvärdering. Framtida 
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forskning bör syfta till att ta fram sådana kriterier, som kan införlivas i 

verksamheten. 

6.3. Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2008) menar att det är ett problem vid en systematisk 

litteraturstudie om underlaget till studien är för litet. Denna studie lider brist på 

aktuella primärkällor, trots omfattande sökningar i ett flertal databaser. Studien 

kompletteras dock med en allmän litteraturstudie, och syftet uppnås genom en 

värdering av såväl gamla rekommendationer som nya rön.  

Vid bearbetningen av litteraturen framkom referenser till ett litet antal ytterligare 

artiklar som kunde varit av intresse. Tiden medgav dock ingen manuell sökning, 

även om underlaget då hade blivit bättre. Hade sökningen utvidgats till fler 

sökdatabaser hade artiklarna möjligen kommit med i studien. De aktuella artiklarna 

bedömdes informellt utifrån vad som framkom i de artiklar där de refererades. Dock 

bedömdes de inte ge någon ny information utöver de studier som redan presenteras i 

den systematiska litteraturstudien. 

Stor möda har ägnats åt att disponera texten i syfte att göra studien kommunicerbar. 

Det hade varit enklare att mer ingående studera en enstaka aspekt av 

hörselgångsmätning. Dock anser jag att studien i dess nuvarande form är mer 

relevant och meningsfull i sitt syfte att vara ett pedagogiskt instrument. 

Förhoppningsvis kan den stimulera till diskussioner kring hörselgångsmätning och 

tjäna ett pedagogiskt syfte i sin avsikt att beskriva en modern, evidensbaserad och 

kliniskt användbar metodik för objektiv utvärdering av hörapparatanpassning med 

hjälp av hörselgångsmätning. 
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6.4. Slutsats 

 

Tabell 6.1:  

En generell metod för hörselgångsmätning vid kvalitetssäkring av hörapparatanpassning: 

 

Kalibrering av sondmikrofon: 

Kalibrera sondslangen genom att hålla den mot referensmikrofonen på ett avstånd av 0,5 m från 

högtalaren, och följ tillverkarens instruktioner. Se till att ingenting är i vägen mellan mikrofon och 

högtalare. Upprepa kalibreringen vid byte av sondslang, vilket bör ske mellan varje brukare. 

 

Placering 

Brukaren placeras i vinkel 0˚, 0,5 m från högtalaren och med högtalarens centrum i öronhöjd. 

 

Otoskopering 

Innan placering av sondslang måste otoskopering ske. 

 

Placering av sondslang med akustiskt assisterad metod: 

1. Generera en 6 kHz warbleton via högtalaren och för in sondslangen i hörselgången. 

2. Placera sonden där tonen uppvisar den lägsta amplituden. 

3. För sonden från denna punkt ytterligare 10 mm i hörselgången 

4. Markera sonden så att den kan återplaceras korrekt mellan mätningarna. 

 

Kalibrering vid mätning enligt MPSE-principen: 

1. Låt brukaren sitta i mätpositionen, med hörapparat och insats på plats. 

2. Placera referensmikrofonen vid örat. 

3. Genomför en kalibrering med stored equalisation enligt tillverkarens instruktioner. 

4. De sparade värdena används vid efterföljande mätningar enligt MPSE-principen. 

 

Mätmetod och hörapparatens signalbehandlande funktioner: 

Mätning av REUR och REAR genomförs, samt beräkning av REIG. 

Mätning sker med ICRA-brus vid 65 dB SPL, 50 dB SPL och 80 dB SPL. 

Hörapparatens funktioner skall vara påslagna. 

 

Potentiella felkällor: 

 Vax och fukt i hörselgången kan täppa till sondslangen. 

 Sondslangen kan hamna mot hörselgångsväggen vid placeringen. 

 Sondslangen kan flytta sig då insatsen sätts på plats, eller tryckas ihop av insatsen. 
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