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Sammanfattning: 

Bakgrund: Hörselskador är ofta förkommande hos personer med utvecklingsstörning, autism 

och inom autismliknande tillstånd, både medfödda och åldersrelaterade hörselskador. Ofta 

förblir de oupptäckta då dessa personer kan ha flera funktionsnedsättningar eller svårigheter 

att uttrycka sig. Dessa personer kan bo på en bostad med särskild service, och personal på 

dessa boenden behöver ha kunskap i hörselrelaterade ämnen för att de boendes behov ska 

tillgodoses.  

Syfte: Att belysa praktisk och teoretisk kunskap i ämnen som hörsel, hörselnedsättning, vissa 

hörhjälpmedel och kommunikation hos personal som arbetar på bostad med särskild service.  

Metod: För att belysa kunskapen hos personal i Karlskoga och Lindesbergs kommun 

användes en postenkät som mätinstrument i denna kvantitativa undersökning. 

Resultat: Personalen hade störst kunskap inom området kommunikation och vilken påverkan 

hörselnedsättningar kan ge. Sämre kunskap fanns att se inom området hörseltekniska 

hjälpmedel och hörapparater och om hur vanligt förekommande hörselnedsättningar är. 

Slutsats: Resultatet tyder på att det finns vissa brister i personalens kunskap, främst inom de 

områden som handlar om hörsel, hörselnedsättning och vissa hörhjälpmedel. Även om 

majoriteten av personalen hade bättre kunskap om kommunikation fanns det vissa brister även 

där. Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att personalen kan vara i behov av information 

och utbildning inom hörselrelaterade ämnen. 
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Inledning  

Personer med svåra funktionsnedsättningar kan behöva hjälp av personal för att klara av sin 

vardag. Det är vanligt att personer med utvecklingsstörning, autism eller diagnoser inom 

autismspektrat även har hörselnedsättning. Terneby (2000) förklarar att det är vanligt 

förkommande hos personer med utvecklingsstörning och Gillberg (1999) att det även är 

vanligt hos personer med autism och autismliknande tillstånd. Utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd kombinerat med en hörselnedsättning kan eventuellt orsaka 

problem i kontakten mellan dessa personer och personal som de kommer i daglig kontakt 

med. Socialstyrelsen (2012b) påtalar brister i personalens grundläggande och specifika 

kompetens och menar att inte all personal har den rätta kompetensen för att kunna utföra 

arbetet på bästa sätt för dessa personer.  Denna studie kommer att inrikta sig på personalens 

kunskap i hörselrelaterade ämnen.   

Bakgrund  

En utvecklingsstörning kan uppstå under graviditeten, av förlossningsskador eller uppkomma 

den första levnadstiden. Missbildningar beror i regel på genetiska orsaker, infektioner, 

syrebrist och sjukdomar som skadar hjärnan. Downs syndrom är den vanligaste formen av 

utvecklingsstörning och beror på en kromosomrubbning (Dolfe, 2006). Det är vanligt att en 

person med en utvecklingsstörning drabbas av flera funktionsnedsättningar som 

hörselnedsättning, synnedsättning och rörelsehinder (Terneby, 2000). Autism och 

autismliknande tillstånd hör till begreppet autismspektrum och där ingår klassisk autism, 

Aspbergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Det är vanligt att det är kombinerat 

med en utvecklingsstörning, men även med andra funktionsnedsättningar som synnedsättning 

och hörselnedsättning (Gillberg, 1999). Hörselnedsättningar är mer vanligt hos personer med 

utvecklingsstörning jämfört med personer som inte har utvecklingsstörning. Det beror bland 

annat på att de oftast drabbas tidigare i livet av så kallad åldersrelaterad hörselnedsättning 

(Meuwese-Jongejeugd et al., 2006; Annerén, Johansson, Kristiansson & Lööw 1996). Andra 

orsaker till förekomsten av hörselnedsättning kan vara syndromala missbildningar i örat, ökad 

vaxbildning, vätskefyllt mellanöra eller bero på tryckförändringar i mellanörat. Personer med 

exempelvis Downs syndrom kan ha en missbildning i ansiktet vilket kan påverka hörselgång 

och örontrumpet (Annerén et al., 1996). Vaxbildning och trånga hörselgångar som lätt 

svullnar vid förkylningar resulterar ofta i en fluktuerande hörselbild hos personer med Downs 

Syndrom (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Även om förekomsten av 

hörselnedsättningar är vanligt bland personer med utvecklingsstörning förkommer det ofta att 

hörselnedsättningar inte upptäcks och diagnostiseras (Winlund & Rosenström Bennhagen, 

2004; Meuwese-Jongejeugd et al., 2006). Förekomsten av hörselnedsättning är även vanligare 

hos personer med autism eller autistiska tillstånd. (Gillberg, 1999; Rosenhall, Nordin, 

Sandstrom, Ahlsen & Gillberg, 1999).  

För att dessa personers behov ska tillgodoses finns lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) där bland annat olika insatser finns beskrivet. En av dessa insatser 

handlar om bostad med särskild service som inriktar sig på vuxna personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det är kommunen som har ansvaret 

att förse dessa personer med en bostad (SFS 1993:387). I en rapport med statistik över 

Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS (2011) redovisades att cirka 23 300 

personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd har bostad med 

särskild service. Dessa boenden riktar sig till vuxna personer vilket innebär från det året 

individen fyller sjutton år (Socialstyrelsen, 2012a).  
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Hörsel och hörselnedsättning  

Hörsel är ett av våra sinnen och som innebär att människor kan registrera omgivningens ljud, 

information såsom tal eller miljöljud kan urskiljas. Avstånd till ljudkällan kan avgöras med 

hjälp av hörseln utan att visuell information behövs. En hörselnedsättning innebär att 

personen får en sämre taluppfattning, speciellt i bullriga miljöer. Men problem med sämre 

riktningshörsel och ljudkänslighet, alltså att normala ljudnivåer kan kännas som väldigt starka 

är även vanliga åkommor. Den vanligaste orsaken till hörselnedsättning beror på åldrande och 

benämns då som åldersrelaterad eller Presbyacusis. Det är då i första hand förlust av hårceller 

i innerörat som orsakar försämringarna, men även nervceller och innerörats vätskebalans kan 

rubbas med åldern. Funktionen av hörseln börjar försämras redan i tonåren och är en 

saktfärdig förändring, och drabbar i första hand de högfrekventa, ljusa tonerna. 

Funktionsnedsättningen kan märkas av personen i relativt tidig ålder, redan vid 20-40 

årsåldern. Orsaken kan även vara förvärvad, vara genetisk eller icke-genetisk från födelsen, 

orsakas på grund av skada på någon del av hörselorganet, skador i hörselgången, mellanörat, 

innerörat, hörselnerven eller skador i det centrala nervsystemet (Arlinger, 2007).  

Hörseln är inte bara ett sinne som underlättar kommunikationen utan också ett sätt att bli 

varse om sin omvärld. Varje ljud betraktas som ett meddelande om det som händer runt om, 

man kan med sin hörsel upptäcka en läckande kran eller att någon går i dörren. Att inte kunna 

höra i konversation med andra kan ge personen med hörselnedsättning inte bara bortfall av 

talljud och ord, utan även svårigheter att kunna avgöra både tonläge och stämningen i samtalet 

vilket kan orsaka missförstånd (Winlund, 1996). Att få en hörselnedsättning och därmed en 

funktionsnedsättning kan påverka en människa på olika sätt. Det kan ge konsekvenser i det 

dagliga livet och påverka den upplevda livskvaliteten. I vilken grad personer påverkas av 

hörselnedsättning är varierande, och kan innebära både sociala, kommunikativa och 

känslomässiga påföljder (Roeser, Valente, & Hosford-Dunn, 2007).  

Hörselvård och hörhjälpmedel 

För att underlätta för personer med hörselnedsättning finns det hörapparater och 

hörseltekniska hjälpmedel att tillgå. Hörapparater är det som till största delen används för att 

underlätta för personer med hörselnedsättning (Smeds & Leijon, 2000). Hörseltekniska 

hjälpmedel kan användas och kombineras med hörapparaten som exempelvis hjälpmedel till 

telefon, TV/radio eller för samtal (Arlinger, 2007). Hörapparater kan vara utformade på olika 

sätt, både storlek, förstärkningsgrad och utseende som färg och form kan variera. 

Hörapparaterna anpassas efter hur brukaren tycker att ljudet upplevs och hur apparaten fysiskt 

känns. De kan vara placerade bakom örat med en insats i hörselgången, allt- i- örat eller vara 

kroppsburna. Gemensamt för alla hörapparater är att de är batteridrivna och batterierna måste 

bytas regelbundet, hur länge de räcker är beroende på hur ofta apparaterna används. (Dillon, 

2001). Insatsen är den del som sitter i hörselgången, den kan sättas igen av öronvax och 

behöver då rengöras. På vissa apparater byts ett filter och insatser till bakom-örat-apparater 

rengörs i vatten så vaxet löses upp och kan spolas bort (Sethfors, 2011). Hörapparater kan 

anpassas till olika lyssningssituationer. Genom att ändra på inställningsreglaget anpassas 

hörapparaten efter vad personen vill höra i omgivande ljudmiljöer, som att kunna höra vid 

samtal. Inställningsreglaget på nyare hörapparater sitter på hörapparaten i form av 

tryckknappar (Schaub, 2008). Det förekommer ofta på vissa äldre hörapparatsmodeller att det 

finns väl synliga reglage som sitter på hörapparaten där de olika anpassningsfunktionerna kan 

väljas. De beteckningar som då markerar de olika inställningarna är M, T, MT och 0. M 

används vid samtal och vanliga lyssningssituationer och innebär att ljudet tas upp direkt via 

hörapparatens inbyggda mikrofon (Smeds & Leijon, 2000). T ska väljas på hörapparaten där 

möjlighet finns till att kunna lyssna via teleslinga. Teleslinga är ett hörseltekniskt hjälpmedel, 
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det kan finnas som utrustning i allmänna utrymmen där människor samlas eller installeras i 

hemmet till TV genom en portabel teleslinga. Slingan fångar upp ljud från exempelvis en 

mikrofon eller från TV och sänder signalen till hörapparater som befinner sig innanför 

slingans räckvidd.  För att kunna nyttja teleslingan ska hörapparaten ha en inbyggd mottagare 

i form av en telespole och brukaren får ändra inställning på hörapparaten till T-läge (Arlinger, 

2007). MT står för mikrofon kombinerat med teleslinga och innebär att både ljud från 

mikrofon och teleslinga tas upp. 0 betyder att hörapparaten är avstängd och inga ljud tas upp. 

På vissa modeller förekommer det att en volymkontroll sitter på hörapparaten för att kunna 

justera förstärkningen av ljudet, genom volymkontrollen kan förstärkningen både höjas och 

sänkas av användaren själv för att få en behaglig lyssningsnivå.  En hörapparat kan 

kompensera för en del av de ljud som försvinner vid en hörselnedsättning och är en väsentlig 

del av den tekniska rehabiliteringen, framför allt om personen har flera 

funktionsnedsättningar. Men för att kunna använda hörapparat måste kunskapen finnas om 

hur den fungerar och hur den ska skötas (Smeds & Leijon, 2000). Då personer med 

utvecklingsstörning använder hörapparat är de oftast helt eller delvis beroende av personal för 

att klara av detta enligt en tidigare studie. Denna studie framhåller även att personalen är de 

som ofta får ta ansvar för att det fungerar med hörapparaten. De får hjälpa till både vid 

hanteringen av hörapparaten och vid skötseln av den för att hörapparaten ska kunna användas 

(Meuwese-Jongejeugd, Verschuure & Evenhuis, 2007). Undersökningar påvisar att en bra 

anpassning av hörapparaten och att personen upplever att den får hjälp av sin hörapparat kan 

ha betydelse för det allmänna måendet och hur personen uppfattar sin livskvalitet. Det kan ge 

ett bättre socialt liv, ge större möjligheter att delta i vardagliga aktiviteter och underlättar 

kommunikationen (Vuorialho, Karinen & Sorri, 2006; Mulrow et al, 1990). Inom 

hörselvården är det bland annat audionomer som arbetar och de har stor kunskap i dessa 

hörselrelaterade ämnen. I arbetet som audionom ingår det att diagnostisera 

hörselnedsättningar, genom att undersöka om hörselnedsättning förekommer och vad den kan 

bero på. Audionomer undersöker även hur hörselnedsättningen påverkar personens förmåga 

att kommunicera och uppfatta tal.  De har ansvaret för rehabiliteringen av patienter där det 

bland annat ingår att tillhandahålla hörhjälpmedel till patienten. Det ingår även att utbilda och 

dela med sig av kunskapen till allmänheten och att arbeta för att försöka förebygga 

hörselskador (Svenska Audionomföreningen, 2010).  

Kommunikation  

Kommunikation handlar om att kunna samtala med andra och är viktigt för människans 

välbefinnande. Att kunna knyta sociala kontakter, förmedla och ta emot budskap genererar en 

meningsfull tillvaro. Den sociala struktur som skapats i och runt kommunikationen kan 

upprätthållas och bevaras (Danermark, 2005). En hörselnedsättning påverkar förmågan att 

kunna kommunicera med andra människor då det kan bli svårt att uppfatta vad andra säger 

(Arlinger, 2007). En hörselnedsättning kan ofta leda till isolering. Eftersom en person som är 

döv eller har en svår hörselnedsättning inte använder sig av talat språk i första hand förloras 

den spontana kommunikationen som uppstår mellan hörande med talat språk. En mild 

hörselnedsättning gör att personen kan uppfatta sin omgivning men har ingen möjlighet att 

urskilja detaljer exempelvis i det talade språket. Därför kan omgivningen glömma bort att 

hörselnedsättningen finns och personen hamnar utanför och kan känna sig isolerad (Winlund 

& Rosenström Bennhagen, 2004).  

Vid samtal med en person som har hörselnedsättning finns det olika samtalsstrategier som kan 

användas för att underlätta kommunikationen. Några viktiga strategier handlar om talarens 

placering i rummet och att inte befinna sig på för långt avstånd från varandra. Det är även 

viktigt att ljuset faller på den som talar så att personen med hörselnedsättning ser talarens 
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ansikte ordentligt och kan ta hjälp av munnens rörelser och ansiktsuttryck. Att bara tala en i 

taget och minimera ljud runt omkring är viktigt för taluppfattningen (Smeds & Leijon, 2000). 

För att kommunikationen ska fungera har alla inblandade ett gemensamt ansvar för att få 

samtalet att flyta på även om en av de inblandade är hörselskadad. Att kunna samtala med en 

person som har en hörselnedsättning kräver en del av alla inblandade för att få det att fungera 

tillfredsställande. Detta leder ofta till att en persons hörselnedsättning ignoreras av personer 

som finns i dennes närhet, även om det innebär att personen med hörselnedsättning inte blir 

delaktig i samtalet. Det förekommer även att en del personer tycker att det är för ansträngande 

och därför väljer att undvika personen för att slippa kommunikation (Hallberg, 2000).   När en 

person har kognitiva nedsättningar som utvecklingsstörning eller autism är det mycket viktigt 

att kunna kommunicera då det är något som är viktigt för livskvaliteten. Det är därför viktigt 

att insatser görs för att kunna påverka dessa personers kommunikationsförmåga med andra 

människor (Snell et al., 2010). Personer som finns i den hörselskadades närhet har stor 

betydelse för hur bra det kommer att fungera med att kommunicera och det beror på deras 

kunskap och inställning till problemet (Terneby, 2000).    

Personal  

I LSS står skrivet att personalen på bostad med särskild service ska finnas där som ett stöd för 

att de boende ska kunna klara sin vardag och få ett så bra liv som möjligt, anpassat efter de 

individuella behov som de boende har (SFS 1993:387). Socialstyrelsen (2012b) påpekar 

betydelsen av rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning och beskriver krav på kunskap som ska innehas av personal som arbetar 

på bostad med särskild service. Det handlar om vilken kunskap som de ska besitta för att 

kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt och att de även ska kunna använda kunskapen praktiskt 

vid kontakten med de boende. Socialstyrelsen (2012b) menar vidare att utbildningsnivån hos 

personalen som arbetar i den dagliga kontakten med de boende är skiftande, en del av de 

anställda har akademisk utbildning och en del av personalen saknar helt utbildning för detta 

arbete och har inga förkunskaper. Några av de grundläggande kunskaperna som 

Socialstyrelsen (2012b) framhåller att personalen ska inneha är kunskapen om hur de ska göra 

för att underlätta för den boende vid kommunikation och kunskap angående hur eventuella 

hjälpmedel fungerar. Det handlar även om att personalen ska ha kunskap i vad olika 

funktionsnedsättningar innebär och vilka påföljder som dessa kan ge för den boende. 

Personalen ska även ha kunskap i hur personliga hjälpmedel fungerar. För att personer på 

bostad med särskild service ska kunna dra nytta av sina hörhjälpmedel är det av stor vikt att 

de får anpassad hjälp (Bredal-Hansen & Brännäng, 2000). 

Problemformulering 

Personalen måste ha kunskap i de kommunikationssvårigheter som kan uppstå grundade i 

hörsel och öronproblem. Då de boende kan ha svårigheter att uttrycka sig om en eventuell 

hörselnedsättning är personalens kunskap om hörsel och hörselrelaterade problem viktig 

(Bredal-Hansen & Brännäng, 2000). Angående personalens kompetens påtalar Socialstyrelsen 

(2012b) att det finns brister när det gäller den grundläggande och specifika kunskapen som 

behövs för att tillgodose de boendes olika behov av anpassad hjälp. I detta ingår bland annat 

denna viktiga kunskap om hörsel och hörselrelaterade problem.  

Frågan är om personalen har den praktiska och teoretiska kunskapen för att kunna tillgodose 

de boendes behov eller är de i behov av fortlöpande utbildning angående hörsel, 

hörhjälpmedel och kommunikation.  
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Inga tidigare vetenskapliga studier angående ämnet som denna undersökning ska belysa har 

hittats, dock finns en liknande undersökning av Eriksson och Hagerman (2006) om 

personalens kunskap i hörselrelaterade ämnen inom äldreomsorgen. 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med studien är att belysa praktisk och teoretisk kunskap hos personal som arbetar på 

bostad med särskild service för personer som har utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Det som ska belysas är praktisk och teoretisk kunskap i ämnen som 

handlar om hörsel, hörselnedsättning, kommunikation och vissa hörhjälpmedel.   

 Vilken teoretisk kunskap om hörsel och hörselnedsättning har personalen som arbetar 

på bostad med särskild service för vuxna?  

 Vilken teoretisk och praktisk kunskap har personalen på bostad med särskild service 

för vuxna om vissa hörhjälpmedel och om kommunikation med en boende som har en 

hörselskada?  

 Har personalen på bostad med särskild service för vuxna behov av att audionomens 

teoretiska och praktiska kunskap om hörsel, vissa hörhjälpmedel och kommunikation 

når ut i större utsträckning?  

 Skiljer sig personalens kunskap åt mellan äldreomsorgen och bostad med särskild 

service angående ämnena hörsel, hörselnedsättningar, vissa hörhjälpmedel och 

kommunikation? 

Metod 

Mätinstrument  

En uppsats från 2006 av studerande vid Audionomprogrammet Örebro universitet (Eriksson 

& Hagerman, 2006) och dess enkät har varit utgångspunkt för datainsamlingen. Den riktade 

sig mot personal inom äldreomsorgen och innefattar frågor angående kunskap om hörsel, 

hörhjälpmedel och kommunikation. Det var en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ 

som delvis modifierades för att fylla syftet med denna undersökning.  De frågor som 

modifierades för att anpassas till denna undersöknings målgrupp var fråga 3, 6, 10, 12, 23. 

Enkäten utökades även med fråga 1, 5, 24, 25, samt att 6 av frågorna i originalenkäten togs 

bort då de ej var relevanta för den här undersökningens syfte. Den användes som en postenkät 

som skickades ut till personalen på boenden och alla respondenter fick likadana enkäter. Den 

omarbetade enkäten (se bilaga 2) bestod av 25 frågor varav 24 frågor med fasta 

svarsalternativ där endast det svarsalternativ som respondenten ansåg stämde bäst skulle 

besvaras med ett kryss (X), det fanns även möjlighet att skriva egna kommentarer på sista 

frågan.   

Urval  

Område för denna undersökning var Örebro län, valet av deltagande kommuner Karlskoga 

och Lindesbergs grundade sig på bekvämlighetsurval. Deltagande kommuner och boenden 

valdes då det var de enhetschefer som gav godkännande till att få genomföra 

enkätundersökningen. Avsikten från början var att få med fler kommuner. Respondenter som 

inkluderades i denna undersökning var all fastanställd och långtidsvikarierande personal som 

arbetar i kontakten med de boende på daglig basis. Respondenter har inte delats in efter 

utbildningsgrad, kön eller ålder, det var inte ett inklusionskriterie. Totalt skickades 56 enkäter 
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ut till personal som arbetar på bostad med särskilt service som denna undersökning inriktade 

sig på, 40 enkäter till Karlskoga kommun och 16 enkäter till Lindesbergs kommun. 

Deltagandet skedde anonymt, enkäterna var kodade och endast respondenterna själva vet 

vilken kod deras enkät hade.  

Procedur  

Enkäten omarbetades för att fylla syftet med denna studie, därefter genomfördes en pilotstudie 

med sex respondenter i Göteborgs kommun med personal som arbetar på en bostad med 

särskild service för personer med utvecklingsstörning, autism eller inom autismliknande 

tillstånd. För att undvika att påverka urvalet i Örebro län där enkätundersökningen utfördes så 

valdes Göteborgs kommun för pilotstudien. Pilotstudien visade på att enkäten kunde användas 

och att det tog cirka 5-10 minuter för respondenterna att fylla i enkäten. Utgångspunkt för 

kontakter till undersökningen var Örebro kommuns hemsida, som utvidgades till närliggande 

kommuners hemsidor. Sökningar skedde mot boenden med särskild service som inriktar sig 

på vuxna personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd. 

Områdeschefer och enhetschefer för bostad med särskild service kontaktades inom dessa 

kommuner. Detta för att informera om undersökningen och undersöka deras intresse av att 

delta och för att få ett godkännande av dem till att personalen skulle få delta i studien. Efter 

kontakt och erhållet godkännande från enhetschefer skickades enkäterna ut med posten, i 

Karlskoga till 6 av kommunens 10 boenden och i Lindesberg till 3 av kommunens 8 boenden. 

Med enkäterna medföljde ett missivbrev (se bilaga 1) som presenterade studien, dess syfte 

och hur personalen skulle gå tillväga när de fyllde i enkäten. Det innehöll även information 

om vilka som står bakom studien och kontaktinformation om frågetecken skulle uppstå i 

samband med att de svarade på enkäten eller för kontakt efteråt. Enkäterna returnerades sedan 

tillbaka för resultatbehandling.  För att kunna jämföra med kunskapen hos personal inom 

äldrevården granskades resultaten från Eriksson & Hagermans (2006) enkätundersökning om 

kännedom om hörsel och hörselrelaterade angelägenheter bland undersköterskor inom 

äldreomsorgen i Örebro kommun, således endast de frågor som var enhetliga med denna 

undersökning. 

Databehandling  

Svarsalternativen i frågorna kodades med en siffra, även ej besvarade frågor kodades. De 

kodade svaren fördes in i en matris i dataprogrammet Microsoft Office Excel för 

sammanställning av hur många respondenter som svarat på de olika svarsalternativen i varje 

fråga. Antalet svar per svarsalternativ i varje fråga omvandlades till procentenheter med hjälp 

av en miniräknare och redovisades med text. Resultatet från Karlskoga kommun och 

Lindesbergs kommun har bearbetats separat. Utifrån detta utformades stapeldiagram för 

redovisning.   

Etiska perspektiv  

Respondenterna godkände sin samverkan efter information om undersökningen, vad den 

skulle leda till och hur den skulle gå till. Som Codex regler och riktlinjer för forskning 

föreskriver så informerades respondenterna om att undersökningen var frivillig och att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst under undersökningens gång. Respondenterna har även 

informerats om att deras svar enbart kommer användas i denna undersökning. Inga 

personuppgifter togs på respondenterna, dock har deras svar behandlats och materialet har då 

hanterats konfidentiellt. Tystnadsplikten har och ska beaktats i samband med denna 

undersökning. I samband med en studie får man inte föra vidare information om 
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respondenterna eller deras svar, man ska kunna garantera tystnadsplikt i samband med en 

studie (Holme & Solvang, 1997). För att garantera att besvarandet av enkäten var tidsmässigt 

försumbar valdes en kortare enkät och pilotstudie genomfördes.  Pilotstudien visade att 

tidsåtgången för att besvara enkäten var etiskt försvarbar, respondenterna behövde ej avsätta 

en längre tid utan kunde besvara den på 5-10 minuter.  

Resultat  

Antalet enkäter som skickades ut till respektive kommun var 40 enkäter till Karlskoga 

och 16 enkäter till Lindesberg. Från Karlskoga returnerades 17 enkäter från 3 olika boenden, 

bortfallet blev 23 enkäter. Från Lindesberg returnerades 15 enkäter från 3 olika boenden, 

bortfallet blev 1 enkät.  

Här redovisas resultaten av respondenternas kunskap angående hörsel, hörselnedsättning, 

vissa hörhjälpmedel och kommunikation. 

Hörsel och hörselnedsättning  

Frågorna 1-6 ställdes för att se vilken teoretisk kunskap som personalen har inom området 

hörsel och hörselnedsättning (se bilaga 2).  

Hos personer med utvecklingsstörning, autism eller med autismliknande tillstånd är det 

vanligt förekommande att de även har hörselnedsättning, och resultatet visar (se figur 1) att av 

de respondenter som deltog i studien hade drygt en tredjedel (35 %) från Karlskoga och nära 

på hälften från Lindesberg (47 %) kunskapen om att det är vanligt förekommande. I 

Karlskoga svarade drygt en tredjedel (35 %) att det inte var vanligt förekommande och 

närmare en tredjedel (30 %) att de inte visste. I Lindesberg var det en respondent som ansåg 

att det inte var vanligt förekommande med hörselnedsättning hos dessa personer(6 %) och 

närapå hälften (47 %) som svarade vet ej.  

 
  Figur 1. Svarsfrekvens för Karlskoga (n=17) och Lindesberg (n=15) angående om  

det är vanligt att personer med en utvecklingsstörning eller personer med autism  

        eller inom autismspektra drabbas av hörselnedsättning. 

 

Att livskvalitén kan påverkas hos en person på grund av hörselnedsättning hade majoriteten 

av respondenterna kunskap om, både från Karlskoga (100 %) och från Lindesberg (93 %). 

Ingen svarade att livskvalitén inte kunde påverkas och en person från Lindesberg svarade vet 

ej. 

Taluppfattningen kan påverkas negativt hos en person med hörselnedsättning. I både 

Karlskoga och Lindesberg var övervägande delen av respondenterna medvetna om detta, 100 

% i Karlskoga och 93 % i Lindesberg. En respondent från Lindesberg svarade vet ej. 

Den så kallade åldersrelaterade hörselnedsättning är den vanligast förekommande orsaken till 
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hörselnedsättning och drabbar många människor. Av respondenterna i Karlskoga var det 88 % 

som hade kunskapen om detta, 6 % svarade att det inte stämmer och 6 % visste inte. I 

Lindesberg var det en respondent som valde att inte besvara frågan, 79 % av respondenterna 

som svarade var medvetna om att detta var den vanligaste orsaken till hörselnedsättning. 

Ingen av respondenterna i Lindesberg svarade att det inte stämmer, men det var tre 

respondenter (21 %) som svarade vet ej. 

Kunskapen om att den så kallade åldersrelaterade hörselnedsättningen kan komma tidigare i 

livet för personer med en utvecklingsstörning innehade mer än hälften av respondenterna (se 

figur 2) både från Karlskoga (59 %), och från Lindesberg (53 %). En respondent (6 %) från 

Karlskoga svarade att den åldersrelaterade hörselnedsättningen inte kommer tidigare, drygt en 

tredjedel av respondenterna från Karlskoga (35 %) och närmare hälften från Lindesberg (47 

%) svarade att de ej vet. 

Ingen av respondenterna har genom sin arbetsplats fått någon allmän information om hörsel 

och hörselnedsättningar under de senaste två åren, varken i Karlskoga eller Lindesberg. 

 
        Figur 2. Svarsfrekvensen för Karlskoga (n=17) och Lindesberg (n=15) angående  

        om det är vanligt att en ålderrelaterad hörselnedsättning debuterar tidigare för  

        personer med en utvecklingsstörning. 

 

Hörhjälpmedel 

Frågorna 7-14 ställdes för att se vilken praktisk och teoretisk kunskap personalen har om 

hörhjälpmedel (se bilaga 2).    

Hörseltekniska hjälpmedel kan finnas tillgängliga på boende i form av teleslinga i de 

allmänna utrymmena. Övervägande delen av respondenterna både från Karlskoga (94 %) och 

från Lindesberg (93 %) hade kunskapen om att det ej fanns någon teleslinga i de allmänna 

utrymmena på boendena där de arbetade. Av respondenterna var det endast en person från 

Karlskoga och en person från Lindesberg som inte visste om det fanns teleslinga. Både i 

Karlskoga och Lindesberg hade alla kunskapen om vad en teleslinga är, då det 

svarsalternativet ej kryssades i av någon respondent.   

Hörapparater kan vara anpassningsbara till olika lyssningssituationer. Ingen av 

respondenterna från Karlskoga kunde hjälpa en vårdtagare med hörapparat att lyssna via 

teleslinga, i Lindesberg var det 33 % som visste hur man hjälper en vårdtagare med det. I 

Karlskoga svarade 82 % att de inte kunde, och 18 % av respondenterna kände osäkerhet inför 

uppgiften. Mer än hälften (53 %) av respondenterna i Lindesberg svarade att de inte visste hur 

man gjorde och 13 % svarade att de känner osäkerhet. 

Vissa hörapparatsmodeller har reglage som kan ställas in men även volymen kan regleras i 

styrka. Av deltagande respondenter svarade majoriteten från både Karlskoga (88 %) och 

Lindesberg (79 %) vet ej på frågan om hur en hörapparat ska vara inställd vid vanliga 

lyssningssituationer. Endast en respondent från Karlskoga och två respondenter från 
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Lindesberg förfogade över kunskapen om att en hörapparat av äldre modell ska vara inställd 

på M vid vanliga lyssningssituationer. En respondent från Karlskoga svarade att hörapparaten 

ska vara inställd på MT och en respondent från Lindesberg svarade att den ska vara inställd på 

0. Av respondenterna valde en person från Lindesberg att inte besvara denna fråga. 

Hur man justerar volymen på en hörapparat med manuell volymkontroll svarade 44 % i 

Karlskoga att de besitter denna kunskap, i Lindesberg var det två tredjedelar (66 %) av 

respondenterna som visste hur man gjorde. 31 % i Karlskoga och 7 % i Lindesberg svarade att 

de inte kan justera volymen. I Karlskoga kände 25 % osäkerhet i hur man skulle göra och i 

Lindesberg var motsvarande siffra 27 %. Av respondenterna var det en person från Karlskoga 

som valde att inte svara på denna fråga.  

Till hörapparater som sitter bakom örat finns det en plastliknande insats som kan rengöras i 

vatten. Kunskapen om att den kan rengöras i vatten hade 24 % av respondenterna från 

Karlskoga och majoriteten av respondenterna (87 %) från Lindesberg (se figur 3). Att insatsen 

inte kan rengöras i vatten svarade en respondent från både Karlskoga och från Lindesberg. I 

Karlskoga svarade majoriteten av respondenterna (70 %) att de ej vet, från Lindesberg var det 

en respondent (7 %) som svarade vet ej.  

På frågan om personalen kan hjälpa en vårdtagare att byta batterier i en hörapparat svarade 40 

% av respondenterna från Karlskoga att de kunde hjälpa en vårdtagare med uppgiften. I 

Lindesberg kunde 100% hjälpa en vårdtagare att byta batterier. I Karlskoga var det 20 % 

av respondenterna som inte hade kunskapen att kunna byta batterier, 40 % känner osäkerhet 

inför uppgiften. Två från Karlskoga valde att inte svara på denna fråga.  

Alla respondenter från Lindesberg ansåg att det ingår i deras arbetsuppgift att hjälpa en 

vårdtagare som har hörselnedsättning med dennes hörhjälpmedel. Av de respondenter som 

deltog från Karlskoga ansåg den övervägande delen (88 %) att det ingår i deras 

arbetsuppgifter, resterande (12 %) ansåg att det inte ingår i deras arbetsuppgifter på boendet. 

Ingen respondent från Karlskoga har under de senaste två åren fått tagit del av någon 

information om hörapparater och hörhjälpmedel, av respondenterna i Lindesberg har 20 % av 

dem fått tagit del av sådan information och övriga 80 % har inte fått någon information. 

 
        Figur 3. Svarsfrekvens för Karlskoga (n=17) och Lindesberg (n=15)angående 

        om en insats kan rengöras i vatten. 

Kommunikation  

Frågorna 15-22 var med på enkäten för att se vilken praktisk och teoretisk kunskap personalen 

har gällande kommunikation och kommunikationsstrategier som kan användas vid samtal 

med en person som har hörselnedsättning. 

Respondenterna fick frågan om de känner till hur man bör kommunicera med en vårdtagare 

som har hörselnedsättning och majoriteten av svaren visade att kunskapen fanns. I Karlskoga 

svarade 76 % och i Lindesberg svarade 93 % ja på frågan. Ingen av respondenterna svarade 
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vet ej, 24 % i Karlskoga och 7 % i Lindesberg kände osäkerhet i hur de bör kommunicera. 

För att underlätta för en vårdtagare med hörselnedsättning vid samtal är det i första hand 

viktigt att minska bakgrundljud, och den övervägande delen från både Karlskoga (81 %) och 

Lindesberg (93 %) hade den kunskapen. Ingen i Lindesberg ansåg att man skulle tala högt 

direkt i örat på vårdtagaren, av respondenterna i Karlskoga svarade 13 % att man i första hand 

ska göra det. En person från vardera kommunen svarade att de inte visste. En respondent från 

Karlskoga valde att inte besvara denna fråga. 

En hörselnedsättning kan leda till att en person känner sig mer isolerad. Att vårdtagare med 

hörselnedsättning kan känna sig mer isolerade hade 94 % av respondenterna i Karlskoga och 

80 % i Lindesberg kunskap om. I Karlskoga var det 6 % som svarade att de inte visste, mot 20 

% i Lindesberg. 

Det förekommer att personer undviker att samtala med en person pågrund av att den har en 

hörselnedsättning. Av respondenterna i Karlskoga fanns det ingen som undvikit att samtala 

med en vårdtagare på grund av dennes hörselnedsättning. I Lindesberg var det 87 % av 

respondenterna som aldrig undvikit detta, 13 % svarade att de hade avstått från att samtala 

med vårdtagare på grund av dennes hörselnedsättning. I Karlskoga var det två personer som 

valde att inte svara på denna fråga. 

Det underlättar vid samtal att se ansiktet på den man talar med när man har en 

hörselnedsättning. Både i Karlskoga och i Lindesberg svarade alla respondenter att det 

underlättar för vårdtagare om han eller hon kan se deras ansikten vid samtal. 

Avståndet mellan människor som samtalar är en avgörande del för att kunna uppfatta vad som 

sägs för en person som har en hörselnedsättning, ett kortare avstånd påverkar hur väl den 

hörselskadade kan höra. I både Karlskoga och Lindesberg hade alla respondenter denna 

kunskap. 

100 % av respondenterna i båda kommunerna ansåg att det ingår i deras arbetsuppgifter att 

hjälpa och underlätta för vårdtagare med hörselnedsättning att kunna kommunicera på bästa 

möjliga sätt.  

Av respondenterna från Karlskoga och Lindesberg är det ingen som har fått ta del av någon 

information via sin arbetsplats angående hur kommunikation med vårdtagare med 

hörselnedsättning bör ske under de senaste två åren.  

Övriga frågor  

Övervägande del av respondenterna, både från Karlskoga och Lindesberg anser att de skulle 

ha nytta av information som rör hörsel och hörselnedsättningar, kommunikation med personer 

som har en hörselskada och om hörhjälpmedel. En respondent från vardera kommunen visste 

inte om de skulle ha nytta av informationen, och en respondent från Karlskoga ansåg sig inte 

ha nytta av sådan information.  

På frågan om högsta utbildningsgrad svarade merparten av respondenterna i båda 

kommunerna gymnasium. I Karlskoga var det en respondent med grundskoleutbildning och 

tre respondenter med akademisk utbildning. I Lindesberg var det tre respondenter med 

grundskoleutbildning och en respondent med akademisk utbildning. 

Två respondenter från Karlskoga besvarade den öppna frågan om det fanns förslag på hur 

man kan öka kunskapen eller om det fanns egna erfarenheter. Ett förslag var att alla skulle få 

lära sig teckenspråk. En annan respondent delade med sig om vikten av att tala framifrån med 

en hörselskadad och att man kunde använda tecken för att förstärka kommunikationen.   
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Diskussion  

I följande stycke diskuteras först metod och sedan resultat.  

Metod diskussion  

Enkäten som användes som mätinstrument innehöll frågor som specifikt behandlade 

personalens kunskap om ämnena hörsel, hörselnedsättning, hörhjälpmedel och 

kommunikation var en strukturerad enkät. För att en enkät ska vara strukturerad ska frågorna 

enbart handla om det som ska undersökas (Trost, 2007). Valet att använda en strukturerad 

enkät med övervägande fasta svarsalternativ grundades på en önskan att inkludera ett 

tämligen stort antal respondenter.  Därmed kunde ett större antal svar behandlas och belysa 

personalens kunskap i en större omfattning.  Svarsalternativ bearbetades kvantitativt, men 

även en fråga som bearbetades kvalitativt då det var ett öppet svarsalternativ. För att få en 

högre validitet och att frågorna skulle vara väsentliga användes en pilotstudie. Med detta 

säkerställdes att frågorna var anpassade efter vad som skulle undersökas (Holme & Solvang, 

1997). Fördelen med att använda en postenkät var att personalen då kunde besvara enkäten 

när tid fanns då det utfördes på arbetstid och utan att ansvarig för enkäten fanns närvarande 

som vid en gruppenkät. Respondenterna hade närmare tre veckor på sig att fylla i enkäten 

efter att den mottogs av dem. Svar som inkommit efter ett utsatt stoppdatum har ej kunnat 

hanteras. Antalet returnerade enkäter var förhållandevis litet trots påminnelse till respondenter 

och enhetschefer genom telefonkontakt. Bortfallet resulterade i att mellan kommunerna blev 

antalet enkäter jämnare för sammanställningen av resultaten. Anledningen till att bortfallet 

blev så stort från Karlskoga är oklar. En spekulation kan vara att enhetschefernas påverkan till 

deltagande i enkätundersökningen skiljde sig åt mellan de båda kommunerna. Det kan även 

vara ett resultat av bristande intresse från personalen till att delta i undersökningen, eventuellt 

på grund av enkätens utformning. Det kan även vara tänkbart att några boenden inte hade 

några personer med hörselnedsättning och kanske ansåg då personalen att enkäten inte var 

riktad till dem.  Möjligen skulle deltagarfrekvensen ha kunnat påverkas positivt om en 

gruppenkät använts och motivation till att delta i undersökningen kunnat ges till 

respondenterna. Trost (2007) påpekar att det är en fördel med gruppenkäter att kunna 

motivera deltagarna och även att kunna finnas på plats för att informera respondenterna och 

vara tillgänglig att svara på oklarheter. Missivbrevet som medföljde enkäten inbjöd dock till 

telefonkontakt om oklarheter uppstod. 

 Det kan det finnas otydligheter i enkäten som kan visa fel på grund av utformningen av 

frågorna. Det finns exempelvis ingen fråga som berör om det finns personer på boendena som 

har hörselnedsättning vilket kan påverka resultatet, framför allt frågorna angående 

hörapparater och vissa hörhjälpmedel, men även resultatet som handlar om kommunikation. 

Även frågan om personalens kunskap angående vilket läge hörapparaten ska vara inställd på 

vid vanliga lyssningssituationer är utformad på ett sätt som endast hänvisar till äldre modeller. 

Detta kan bli missvisande i resultatet då det på boendena möjligen bara förekommer nyare 

modeller som justeras med en knapptryckning. 

Valet av Örebro län motiverades av att hörsel och dövverksamhet är djupt etablerat inom 

området. Deltagande kommuner inom länet, Karlskoga och Lindesberg, grundade sig på att 

det var de kommuner där enhetschefer gav sitt godkännande till att deras personal fick delta i 

undersökningen. Därav var det ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007) då valet av deltagare 

grundade sig på att det var de som var lätta att nå och fanns tillgängliga till undersökningen. 

Då inga tidigare studier har gjorts inom området begränsades inte urvalet. Avsikten med att 

inkludera flera kommuner i denna undersökning var att få en bredare insikt i vilken kunskap 

personalen har. Det var svårt att få ett godkännande från enhetschefer till att få utföra denna 
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undersökning och vid kontakt per telefon framkom viss tveksamhet till att delta då kunskapen 

hos personalen belystes i första hand. Efter att ha ändrat till att mer framhäva frågeställningen 

att audionomen eventuellt behöver nå ut mer i kommunala verksamheter blev bemötandet mer 

positivt och väckte intresse av att delta i undersökningen. Vidare försvann möjligheter att 

utföra undersökningen på ett flertal bostäder med särskild service då enhetschefer och 

områdeschefer gav löfte om att deltaga via telefon och mejl, dock upphörde korrespondensen 

från dessa trots fortsatta kontaktförsök. Valet att ta med all personal på de boenden som 

deltog grundades på Socialstyrelsens rapport (2012b) där det framkommer att yrkestitlar och 

utbildningsgrad är varierande inom detta yrke.   

Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna om vilken teoretisk kunskap personalen 

har om hörsel och hörselnedsättning och vilken teoretisk och praktisk kunskap personalen har 

om vissa hörhjälpmedel och om kommunikation med en boende som har en hörselskada. 

Även frågeställningen beträffande om personalens kunskap skiljer sig åt mellan äldreomsorg 

och bostad med särskild service angående ämnena hörsel, hörselnedsättningar, vissa 

hörhjälpmedel och kommunikation diskuteras nedan. Resultaten diskuteras även i förhållande 

till personalens utbildningsgrad och i förhållande till om audionomens kunskap behöver nå ut 

mer till personalen på bostad med särskild service. 

Kunskapen om att den så kallade åldersrelaterade hörselnedsättningen är vanligt 

förekommande hade de flesta respondenter. Den så kallade åldersrelaterade 

hörselnedsättningen drabbar personer med utvecklingsstörning tidigare och 

hörselnedsättningar är vanligare hos personer med utvecklingsstörning (Meuwese-Jongejeugd 

et al., 2006; Annerén et al., 1996), autism och autismliknande tillstånd (Gillberg, 1999; 

Rosenhall et al., 1999). Respondenterna har en del brister angående kunskapen hur vanligt 

förekommande det är med en hörselnedsättning och att den åldersrelaterade 

hörselnedsättningen kan komma tidigare i livet för de personer som de kommer i daglig 

kontakt med. Har inte personalen kunskapen om hur vanligt det är att de boende kan vara 

drabbade av hörselnedsättningar oavsett typ, kan det innebära att de inte uppmärksammar att 

en boende hör dåligt eller att hörselnedsättningen bortförklaras genom dennes andra 

funktionsnedsättningar. Det kan även vara svårare för personer med utvecklingsstörning att ge 

uttryck åt sina hörselproblem om det skulle finnas några vilket ofta resulterar i att de förblir 

odiagnostiserade (Winlund & Rosenström Bennhagen, 2004). Kombinationen med att 

personalen inte är observant på att en boende hör dåligt med att personen inte kan uttrycka sig 

angående sina hörselproblem kan ge negativa konsekvenser. Hörselnedsättningen kan då 

förbises och de boende får inte hjälp med att söka sig till hörselvården för utredning och 

korrekt rehabilitering. Hörselnedsättningar som inte upptäcks eller åtgärdas påverkar 

livskvalitet negativt för den personen. Känslor som att känna sig utanför eller inte få vara med 

i den sociala interaktionen som finns kan leda till isolering. En hörselnedsättning kan påverka 

taluppfattningen för en person och kan även påverka den upplevda livskvalitén (Arlinger, 

2003). Merparten av respondenterna visar att de har den basala kunskapen om hur viktigt det 

är att kunna höra och att en hörselnedsättning kan påverka både taluppfattning och 

livskvalitet. Då de har denna kunskap så besitter de en förståelse för hur en person kan 

påverkas, vilket är en viktig insikt. De har denna kunskap trots att de inte hade fått ta del av 

någon allmän information angående hörsel och hörselnedsättningar de senaste två åren. Här 

kan en audionom bidra med sin kunskap och ge allmän information om vikten av att utreda en 

hörselnedsättning då det är ett sätt att förebygga känslan av isolering och utanförskap. 

Vid en jämförelse mellan Eriksson och Hagermans (2006) undersökning inom äldrevården 

och denna undersöknings resultat angående respondenternas kunskap om hörsel och 
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hörselnedsättning konstateras att kunskapen hos respondenterna inte skiljer sig nämnvärt. 

Respondenterna från Karlskoga och Lindesberg hade en något bättre uppfattning om 

hörselnedsättningens påverkan på taluppfattningen jämfört med respondenterna inom 

äldrevården i den tidigare undersökningen. Att livskvalitet påverkas vid en hörselnedsättning 

hade även majoriteten av respondenterna kunskap om i den undersökningen. Det som var en 

mindre skillnad mellan dessa två undersökningar var att 17 % av respondenterna inom 

äldrevården hade fått tagit del av allmän information angående hörsel och hörselnedsättning.  

Vad gäller hörseltekniska hjälpmedel verkar det finnas mer kunskap i vissa moment än i andra 

bland respondenterna. Personalens kunskap både vid hanteringen och vid skötseln av en 

hörapparat kan vara viktig för att hörapparaten ska kunna användas av en person som har en 

utvecklingsstörning (Meuwese-Jongejeugd et al., 2007). Det är vanligt förekommande att en 

person med autism eller autismliknande tillstånd även har en synnedsättning (Gillberg, 1999) 

och en person med utvecklingsstörning kan även kan ha synnedsättning och rörelsehinder 

(Terneby, 2000). Detta kan innebära att en boende kan ha svårt att hantera en hörapparat och 

personalens kunskap är då avgörande för vilken nytta den boende har av hörapparaten.  

Respondenternas kunskap som handlade om att ställa in hörapparaten åt en boende för vanliga 

lyssningssituationer eller för att kunna lyssna via teleslinga visade på brister hos 

respondenterna. Att inte kunna hjälp en boende med att växla mellan dessa olika 

lyssningssituationer kan leda till problem för den boende och påverka dennes möjlighet till att 

kunna höra i olika lyssningssituationer. Att kunna ändra inställningen på hörapparaten 

beroende på vilken ljudmiljö som personen befinner sig i ger förutsättningen att kunna lyssna 

på bästa sätt (Smeds & Leijon, 2000). Enligt majoriteten av respondenterna så finns det ingen 

teleslinga installerad i de allmänna utrymmen som finns på dessa boenden. Problem som kan 

uppstå för den boende på grund av att personalen inte kan skifta till teleslinga på hörapparaten 

grundar sig då inte på de lyssningssituationer som kan uppstå i de allmänna utrymmena 

eftersom teleslinga inte finns att tillgå. Men även om det inte finns någon teleslinga installerad 

i de allmänna utrymmena kan det dock finnas teleslinga till TV i den enskildes boende och 

den boende kan då behöva hjälp av personalen för att kunna koppla om hörapparaten till 

teleslingan. En spekulation kring att respondenterna inte visste att hörapparaten ska stå på M 

vid vanliga lyssningssituationer är att det kanske inte finns så många hörapparater av äldre 

modeller kvar hos brukare på dessa boenden. Respondenterna verkar ha något större kunskap 

i hur man justerar volymen på en hörapparat med manuell volymkontroll, men det var vissa 

respondenter som inte förfogade över denna kunskap. Det är av stor vikt att personalen kan 

justera volymen på hörapparaten för att kunna hjälpa den boende då andra 

funktionsnedsättningar kan påverka deras förutsättningar att själva kunna klara av detta. Är 

ljudet för svagt blir hörapparaten överflödig och är det för starkt kan det istället innebära 

obehag för den hörselskadade (Smeds & Leijon, 2000).  

Respondenterna från Lindesberg visade sig ha god kunskap i hur en hörapparat bör hanteras, 

respondenterna hade den praktiska kunskapen angående rengöring av insatsen till 

hörapparaten och att kunna byta batteri. Bristen på kunskap som förekom bland en del 

respondenter varav övervägande delen kom från Karlskoga har betydelse för de boende som 

är beroende av hjälp från personalen. En insats som inte rengörs från vax påverkar hur bra 

hörapparaten fungerar då det kan resultera i att ljudet försämras (Sethfors, 2011). Har då inte 

personalen kunskapen att kunna rengöra insatsen korrekt kan det resultera i att den boendes 

hörapparat inte fungerar bra och att ljudet påverkas negativt för personen. Även att personalen 

inte kan hjälpa en boende med att byta batterier i hörapparaten påverkar den boendes 

möjlighet till att kunna använda hörapparaten. Om batterierna tar slut och inte byts eller om 

batteriet blir felaktigt placerat i hörapparaten så har inte brukaren någon nytta av den. Men 
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förklaringen till detta kan ligga i den tidigare spekulationen om att det inte förekommer så 

många med hörhjälpmedel på boendena i Karlskoga.  

Att det ingår i deras arbetsuppgifter att hjälpa en vårdtagare med dennes hörhjälpmedel ansåg 

majoriteten av alla respondenter, det var ett mindre antal respondenter som ansåg att det inte 

ingår. Detta kan leda till ett problem för de boende som är i behov av hjälp från personalen för 

att kunna hantera sina hörhjälpmedel. Enligt lagen (SFS 1993:387) ingår det i personalens 

arbetsuppgifter att vara behjälplig i de individuella behov de boende har, och där ingår även 

att hjälpa till med hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Om inte personalen anser att 

det ingår i deras arbetsuppgifter så får inte den boende hjälp efter de individuella behov som 

personen har och personalen har inte kunskap om vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Men 

då majoriteten av de svarande inte har fått ta del av någon information angående hörapparater 

eller hörhjälpmedel under de senaste två åren så måste detta kunna leda till ett problem, även 

de tre respondenter som fått tagit del av information uppvisade vissa brister i övriga frågor om 

hörapparater och hörhjälpmedel. Om de får information så kanske det faller sig mer naturligt 

att det ingår att hjälpa de boende med detta. Audionomens kunskap kan här komma till nytta, 

de kan utbilda personalen hur hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel fungerar och hur de 

bäst bör användas. Audionomen har även kunskap om underhåll som exempelvis rengöring 

och batterihantering, kunskap finns även om felsökning som kan hjälpa personalen att på ett 

effektivt sätt underlätta en boende med problem som kan uppstå. Personal som får tillfälle till 

att utvecklas för att kunna tillgodose de boendes behov är mer motiverade till att öka sin egen 

kompetens (Laursen, Plos & Ivarsson, 2009). Får inte personalen ta del av någon information 

för att få kunskapen till att utföra ett bra arbete kan det bli svårt att uppfylla de krav som ställs 

på dem. Några av de grundläggande kraven är just att de ska ha kompetensen till att praktiskt 

kunna hjälpa en boende med bland annat dennes personliga hjälpmedel (Socialstyrelsen, 

2012b).  

Vid en jämförelse av resultatet med Erikssons och Hagermans (2006) undersökning angående 

hörhjälpmedel så finns en mer omfattande kunskap om teleslinga och hörapparatens 

funktioner hos personal inom äldrevården. Större delen av respondenterna hade kunskap om 

vilket program som skulle vara inställt och kunskap i hur man justerar volymen. Majoriteten 

av respondenterna i båda undersökningarna ansåg att arbetsuppgifterna omfattade att hjälpa 

vårdtagare med hörhjälpmedel.  

För att hjälpa en vårdtagare med hörselnedsättning att vara delaktig är det av stor vikt att veta 

hur man gör. Samtalsstrategier som att visa ansiktet för den man talar med, minska avståndet 

till den man talar med och minimera bakgrundsljud kan underlätta för den hörselskadade 

(Smeds & Leijon, 2000). Övervägande delen av respondenterna ansåg att de vet hur man bör 

kommunicera med en vårdtagare som har en hörselnedsättning. Efterföljande frågor som 

berörde kunskapen om hur man bör kommunicera stärkte denna uppfattning, även om ingen 

av dem har fått tagit del av information angående hur kommunikation bör ske. I Lindesberg 

var respondenterna medvetna om sin kunskap, men i Karlskoga svarade enbart 76 % att de 

visste hur man bör kommunicera, men frågor angående strategier visade att de kunde mer än 

de själva trodde. Då omgivningen måste tänka på att använda samtalsstrategier kan detta 

tyckas vara arbetsamt för vissa och de undviker hellre att samtala med en hörselskadad person 

än att ge det lilla extra som krävs (Arlinger, 2003). Vid frågan om det har hänt att 

respondenterna undvikit att samtala med en person på grund av dennes hörselnedsättning 

fanns det en mindre del av respondenterna som svarade att de har undvikit samtal. Detta kan 

leda till negativa konsekvenser för personer med hörselnedsättning då de inte blir delaktiga i 

det naturliga samspelet och kan leda till känsla av isolering (Arlinger, 2003). Personal bör i 

detta avseende få information och praktisk utbildning i hur man samtalar med en person med 

hörselnedsättning, samtalsstrategier som underlättar för båda parter. Även här kan 

audionomer bidra med sin kunskap om samtalsstrategier som personalen kan ha nytta av i 
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samband med arbetet med personer som har en hörselnedsättning. Alla respondenterna 

svarade att det ingår i deras arbetsuppgifter att hjälpa en vårdtagare att kommunicera på bästa 

möjliga sätt, vilket även ingår i de grundläggande kraven på kunskap som personalen ska 

inneha (Socialstyrelsen, 2012b). Resultatet visar på att flertalet av dem vet att en 

hörselnedsättning kan leda till en känsla av isolering och har en bra teoretisk kunskap hur man 

ska samtala med en person som har en hörselnedsättning. Men resultatet av denna 

undersökning säger inget om huruvida de har den praktiska färdigheten till att använda dessa 

samtalsstrategier, detta kan vara missvisande eftersom det är skillnad på att veta hur man ska 

göra mot att verkligen utföra det i praktiken vid samtal med en boende. Vid en granskning av 

resultatet från undersökningen av Erikssons och Hagerman (2006) visar det inte på att det 

finns någon större skillnad på respondenternas kunskap inom ämnet kommunikation jämfört 

med denna undersökning.  

Den öppna frågan på enkäten angående om respondenten hade några erfarenheter eller egna 

förslag om hur man kan öka kunskapen angående hörselrelaterade ämnen var det bara två 

respondenter som valde att svara på. De kommentarer som framkom handlade om tecken eller 

teckenspråk. En tolkning är att samtalet kräver tecken för att höja värdet av kommunikationen 

mellan de boende och respondenterna. Att som personal förstärka det talade språket med 

tecken kan enligt Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) vara nödvändigt inom detta 

arbete. Ytterligare en kommentar var att “tala framifrån”. Detta kan tolkas som att 

respondenten delar med sig av sin egen erfarenhet hur kommunikationen kan underlätta med 

en boende som har en hörselnedsättning. Att tala framifrån för att ansiktet ska kunna ses av 

personen med en hörselnedsättning är en viktig samtalsstrategi (Smeds & Leijon, 2000). 

Kunskapen om denna samtalsstrategi var även en av de punkter som togs upp i denna 

undersökning.  

Beträffande utbildningsgraden hos respondenterna har de flesta en gymnasieutbildning, men 

det finns även enstaka personer som innehar grundskoleutbildning och akademisk utbildning. 

Men även om utbildningsgraden har angetts så framkommer det inte i denna undersökning 

vilken inriktning respondenterna har på utbildningen. Socialstyrelsen (2012b) menar att 

personalens utbildningsgrad varierar mycket inom detta yrke och utbildningsnivån kan 

behöva höjas. För att ha en bra grundläggande utbildning för att kunna arbeta inom detta yrke 

är det bra att ha läst vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet på 

gymnasial nivå. Ett mål för att förbättra kompetensen hos personal som arbetar inom dessa 

boenden är att anställa mer personal som har en yrkesinriktad akademisk utbildning 

(Socialstyrelsen, 2012b).    

Då det bor flera personer på dessa boenden som kan ha olika funktionsnedsättningar krävs det 

mycket av personalen för att täcka alla de boendes behov och specifika kunskaper i olika 

ämnen behövs för att ge ett bra stöd och för att det ska vara en bra omsorg. För att personalen 

ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt är det viktigt att de har den rätta kunskapen och 

kompetensen. Det är även bra om personalen får handledning från personer som innehar den 

specifika kunskapen som de är i behov av att inneha, för att kunna utföra ett bra arbete med de 

boende. Men det är arbetsgivaren som har ansvaret för att de ska kunna göra detta och få 

denna kunskap och kompetens som behövs och för att få möjlighet till att kunna förbättra 

arbetet (Socialstyrelsen, 2012b). Samarbetet och kontakten mellan audionomer och 

arbetsgivaren på bostad med särskild service kan behöva förbättras för att kunna tillgodose att 

personalen får den rätta kunskapen och kompetensen i de hörselrelaterade ämnena. Den 

specifika kunskapen som audionomer innehar i hörselrelaterade ämnen skulle kunna ges till 

personalen genom att utbilda dem i relevanta ämnen inom hörselområdet. De kan ge 

personalen fortlöpande utbildning både i teoretisk och praktisk kunskap angående hörsel, 

hörhjälpmedel och kommunikation vilket är betydelsefullt för de boendes behov (Bredal-
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Hansen & Brännäng, 2000). Detta för att underlätta för dem i den dagliga kontakten med de 

boende som har hörselnedsättning. Audionomer skulle även eventuellt kunna finnas mer 

tillgängliga för personalen på dessa boenden för att kunna ge dem handledning i de 

problemsituationer som kan uppstå och för att underlätta för dem i deras dagliga arbete. Att 

dela med sig av kunskapen, informera och vägleda andra som har behov av detta inom 

området för hörsel och hörselrelaterade ämnen är uppgifter som ingår i audionomprofessionen 

(Svenska Audionomföreningen, 2010). 

Slutsats  

Resultatet i föreliggande belysande undersökning tyder på att det finns brister i personalens 

kunskap inom hörsel, hörselnedsättning och vissa hörhjälpmedel. Personalens kunskap inom 

området kommunikation är bättre än inom de andra områdena men det finns ändå ett 

underskott av kunskap som kan och bör förbättras. Kunskapen skiljer sig även till viss del 

mellan kommunerna, detta trots att det är två kommuner som ligger nära varandra geografiskt 

och båda ingår i Örebro län där hörsel och dövverksamhet är väl utbrett. Det finns även vissa 

skillnader i kunskap mellan personalen inom äldreomsorgen och personalen på bostad med 

särskild service gällande kunskapen angående hörarapparater och hörhjälpmedel. I denna 

undersökning visar resultatet även att endast en liten andel av personalen fått information och 

då endast i ett av de berörda ämnena, samtidigt som behovet är stort med tanke på de brister 

som framkommit och att övervägande delen ansåg att de skulle ha nytta av information. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att audionomens yrkeskompetens kan behöva nå ut mer i 

dessa verksamheter.  

Respondenterna kan behöva få information angående hur vanligt förekommande det är med 

en hörselnedsättning och vilka orsaker det kan finnas till att det uppstår. Vore de medvetna 

om hur vanlig förekomsten av en hörselnedsättning är även hos personer med 

utvecklingsstörning, autism och inom autismspektra kanske de skulle vara mer observanta. 

Även om de inte har kunskapen angående hur ansenlig förekomsten är av hörselnedsättningar 

hos dessa personer så är de då en bra bit på väg att till att utveckla sin kompetens inom 

hörselrelaterade ämnen då önskan om att få veta mer är tydlig. Om personalen får möjlighet 

till att ta del av information så kan de förbättra kunskapen och genom små medel förändra de 

boendes upplevda livskvalitet och taluppfattning. 
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Enkätundersökning om personalens praktiska och teoretiska kunskap angående hörsel 

och hörselrelaterade angelägenheter på LSS-boenden för vuxna personer med en 

utvecklingsstörning, autism eller inom autismliknande tillstånd 

 

 

Vi heter Camilla Ekström och Linda Gansmoe och går sista terminen på 

Audionomprogrammet vid Örebro universitet och denna undersökning ingår i vårt 

examensarbete i ämnet Hörselvetenskap. Under examensarbetet har vi Dr. Kerstin Möller som 

handledare.  

Kunskap om hörsel, hörselnedsättningar och kommunikation kan vara betydelsefull för 

personal som arbetar med hörselskadade personer då man kan underlätta tillvaron för dessa 

personer. Hörseln är ett viktigt verktyg för samspel och tillhörighet.  

Det vi vill undersöka är personalens praktiska och teoretiska kunskap i ämnen som handlar 

om hörsel, hörselnedsättningar, kommunikation och hörhjälpmedel på boenden med särskild 

service för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller inom autismliknande 

tillstånd inom Örebro län. Vi vill även se om audionomens kunskap behöver nå ut mer i 

kommunala verksamheter. 

Du deltar frivilligt i undersökningen och deltagandet kan avbrytas när som helst under 

undersökningens gång. Inga personuppgifter kommer efterfrågas och ingen deltagare kommer 

kunna identifieras i materialet. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast 

användas för denna undersökning.  

Studien utförs med hjälp av en enkät, vi är tillgängliga på telefon för att kunna svara på frågor 

som kan uppstå i samband med att du fyller i den. Enkäten består av frågor med fasta 

svarsalternativ där endast det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst ska besvaras med 

kryss (X), det finns även möjlighet att skriva egna kommentarer på en fråga. Att besvara hela 

enkäten tar cirka 10 minuter.  

Urvalet till undersökningen har skett genom kontakt med enhetschefer på LSS-boenden inom 

Örebro län.  

 

Om du vill ha kontakt med oss efteråt eller vill ha ett exemplar av den färdiga uppsatsen kan 

du höra av dig till Camilla eller Linda. 

 

Camilla Ekström Linda Gansmoe   Dr. Kerstin Möller 

Audionomstuderande Audionomstuderande Handledare 

Telefon 076 397 93 30 Telefon 070 769 26 73 Telefon 070 659 28 46 

camilla.ekstrom@hotmail.com gansmoe@live.se   kerstin.moller@oru.se 

 

............................................ ............................................ ............................................ 
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Enkät 

 

 

1) Är det vanligt att personer med en utvecklingsstörning eller personer med autism eller 

inom autismspektra drabbas av hörselnedsättning? 

 

  Ja   Nej  Vet ej 

 

 

 

 2) Kan nedsatt hörsel påverka vårdtagares upplevda livskvalitet? 

 

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

3) Kan en hörselnedsättning påverka taluppfattningen? 

  

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

4) Är det vanligt att människor får en hörselnedsättning när de blir äldre? 

 

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

5) Kan personer med en utvecklingsstörning drabbas av en åldersrelaterad hörselnedsättning 

tidigare i livet än personer utan denna funktionsnedsättning? 

 

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

6) Har Du någon gång under de senaste två åren på Din arbetsplats fått ta del av någon allmän 

information om hörsel och hörselnedsättning (ej individinriktad)? 

 

  Ja    Nej   Minns ej 
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7) Finns det teleslinga i de allmänna utrymmena på boendet där Du arbetar? 

 

  Ja    Nej   Vet ej  

 

 Vet ej vad teleslinga är 

 

 

8) Känner Du till hur man hjälper en vårdtagare med hörapparat att lyssna via teleslinga? 

 

  Ja    Nej   Känner osäkerhet  

 

 

9) Vilket av följande lägen på äldre hörapparater ska vara inställt vid vanliga 

lyssningssituationer (vid till exempel samtal)?  

 

  M    T   MT   

 

 0    Vet ej 

 

 

10) Kan Du justera volymen på en hörapparat med manuell volymkontroll? 

 

  Ja    Nej   Känner osäkerhet 

 

 

11) Till hörapparater som sitter bakom örat finns en så kallad insats som är tillverkad i ett  

plastliknande material och som sitter i örat. Kan denna insats rengöras i vatten?  

 

   Ja    Nej   Vet ej 

 

 

12) Kan du hjälpa en vårdtagare att byta batterier i hörapparaten? 

 

   Ja    Nej   Känner osäkerhet 
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13) Anser Du att det ingår i Dina arbetsuppgifter att hjälpa vårdtagare som har 

hörselnedsättning med deras hörhjälpmedel? 

  

   Ja    Nej   Vet ej 

 

 

14) Har Du någon gång under de senaste två åren på Din arbetsplats fått ta del av någon 

information om hörapparater och hörhjälpmedel? 

 

  Ja    Nej   Minns ej 

 

 

15) Känner Du till hur man bör kommunicera med en vårdtagare som har hörselnedsättning?  

 

  Ja    Nej   Känner osäkerhet 

 

 

16) Är det i första hand viktigt att minimera bakgrundsljud eller att tala högt direkt i örat på 

en vårdtagare med hörselnedsättning för att underlätta samtal?  

 

  Minimera bakgrundsljud  Tala högt direkt i örat   

 

  Vet ej 

 

 

17) Kan vårdtagare med hörselnedsättning känna sig mer isolerade än vårdtagare utan 

hörselnedsättning?  

 

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

18) Har det någon gång hänt att Du undvikt att samtala med en vårdtagare på grund av dennes 

hörselnedsättning? 

 

  Ja    Nej   Minns ej 
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19) Underlättar det för vårdtagare med hörselnedsättning om han/hon kan se Ditt ansikte vid 

samtal?  

 

   Ja    Nej   Vet ej 

 

 

20) Påverkar avståndet mellan Dig och vårdtagaren hur väl han/hon hör Dig vid samtal?  

 

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

21) Anser Du att det ingår i Dina arbetsuppgifter att hjälpa vårdtagare som har 

hörselnedsättning att kommunicera på bästa möjliga sätt? 

 

  Ja    Nej   Vet ej 

 

 

22) Har Du under de senaste två åren på Din arbetsplats fått ta del av någon information om 

hur kommunikation med vårdtagare med hörselnedsättning bör ske? 

 

  Ja    Nej   Minns ej 

 

 

23) Skulle Du ha nytta av information om hörsel och hörselnedsättning, om 

kommunikation med hörselskadade personer och om hörhjälpmedel? 

 

  Ja   Nej  Vet ej 

 

 

24) Vilken nivå är Din högsta utbildning? 

 

 Grundskola             Gymnasium  Akademisk utbildning 

 

 

25) Har Du några erfarenheter eller egna förslag om hur man kan öka kunskapen angående 

hörselrelaterade ämnen får Du gärna dela med Dig av dem här 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för Din medverkan! 


