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Sammanfattning: Idag finns få studier gällande könsskillnader inom hörselvården, däremot 

finns forskning inom andra vårdområden. Hörselvården består bland annat av rehabilitering, 

där den tekniska hörselrehabiliteringen är en stor del. Den innefattar främst utprovning av 

hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. 

      Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan män och 

kvinnor gällande den tekniska hörselrehabiliteringen. 

      Metoden för studien är kvantitativ och deskriptiv. En journalgenomgång inom ett enskilt 

landsting genomfördes. Totalt ingick patientjournaler för 56 personer i undersökningen. Av 

dessa var 27 kvinnor och 29 män. Vid journalgenomgången användes ett protokoll där olika 

punkter gällande patientens förutsättningar och behov togs upp. 

      Resultatet visar inga tydliga skillnader avseende kön gällande den tekniska 

hörselrehabiliteringen. Det finns dock tendenser till att fler kvinnor får en unilateral 

hörapparatanpassning jämfört med män. Resultatet visar att få avancerade hörapparater och 

hörseltekniska hjälpmedel förskrivits till patienter. Patienternas behov enligt 

rehabiliteringsplanen varierade mycket och ingen skillnad kunde ses gällande 

hörapparatsegment varken inom könen eller när könen jämfördes med varandra. 

      Inga märkbara skillnader i den tekniska hörselrehabiliteringen kunde hittas mellan könen. 

Mer forskning skulle behövas på området, både gällande hörapparatsegment samt vilka 

hörseltekniska hjälpmedel som förskrivs och varför. Även en liknande studie med ett större 

urval skulle behövas. 
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1. Bakgrund 

1.1 Jämlikhet, jämställdhet och genus 

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett kön, 

klass, etnicitet etc. Jämställdhet har en snävare betydelse och berör endast kön, dvs jämlikhet 

mellan män och kvinnor (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2007). Ett annat begrepp 

är genus, som är den sociala aspekten av kön och innefattar attityder, normer och uppfostran. 

Synen på kön och genus varierar både över tid och geografiskt. Genus är alltså beroende av en 

kontext och skapas av omgivningen (Öhman, 2009). Ordet genus används i många olika 

sammanhang, både på individnivå men även på samhällsnivå. På samhällsnivå kan det till 

exempel röra sig om hur kvinnor eller män bemöts, hur dessa rangordnas eller hur människor 

behandlas på grund av sitt kön (Magnusson, 2003). I de flesta kulturer är mannen ofta 

hierarkiskt överordnad kvinnan och ses som normen (Foss & Sundby, 2002). 

      I diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) framgår att människor ska ha samma rättigheter 

oavsett kön. Diskriminering kan definieras som att någon behandlas sämre än någon annan 

beroende på exempelvis kön, ålder eller etnicitet. Den diskriminering som kan uppstå på 

grund av kön sker ofta omedvetet (Magnusson, 2003). Diskrimineringslagen gäller inom 

hälso- och sjukvård och innebär att verksamheten ska behandla alla lika. Dock kan 

vårdinsatser se olika ut om det finns ett tydligt syfte med detta samt en bra metod att uppnå 

syftet med (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567). 

 

1.2 Hälso- och sjukvård 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är ett av målen med hälso- och 

sjukvården att alla patienter ska få vård på lika villkor. Människors lika värde och varje 

individs värdighet ska respekteras och varje patients behov måste tillgodoses. Då 

hörselvården är en del av hälso- och sjukvården gäller HSL (SFS 1982:763) även i denna 

verksamhet. Dessutom tas det upp i audionomens etiska kod att audionomer ska bemöta alla 

patienter lika oavsett kön (Etisk kod för audionomer, 2010). 

      Sverige har kommit relativt långt när det gäller jämställdhet, men på många områden 

skiljer sig fortfarande förväntningar, normer och villkor mellan könen (Strömberg & Eriksson, 

2010). Strömberg och Eriksson (2010) beskriver att det finns tecken på att sjukvårdspersonal 

omedvetet förväntar sig att patienter ska vara på ett visst sätt bland annat utifrån ett 

genusmönster. Eftersom genusmönstret är normen så är det lätt att fortsätta placera människor 

i genusfack och inte tänka kritiskt (Strömberg & Eriksson, 2010).  

      I Socialstyrelsens (2004) rapport om jämställd vård påpekas att äldre män har bättre 

tillgång till nyare och mer avancerad vård än kvinnor i samma ålder. Detta kan bero på att 

äldre kvinnor ofta har en lägre socioekonomisk status än äldre män på grund av att de ofta har 

en mycket lägre pension och lever ofta ensamma på grund av högre medellivslängd än män 

(Socialstyrelsen, 2004). 

      Socialstyrelsen (2012a) menar att det är viktigt att se till varje individ och dennes behov 

för att uppnå en god vård och hälsa. Vårdinsatserna kan variera inom landet, men för att 

uppnå en god och jämlik vård behöver inte alla få samma vårdinsats utan det viktiga är att 

behandlingen svarar för varje patients individuella behov (Socialstyrelsen, 2012a). I mötet 

med en patient gör sjukvårdspersonalen en bedömning om vilka insatser som behövs. I 

bedömningen är det inte bara patientens beskrivning av sina behov som påverkar vilka beslut 
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om insatser som tas utan även sjukvårdspersonalens egna värderingar och beteende 

(Socialstyrelsen, 2004). 

      Varje patient har rätt att delta i planeringen av sin rehabilitering och en rehabiliteringsplan 

ska upprättas om patienten inte motsätter sig till detta (HSL, SFS 1982:763). I patientens 

rehabiliteringsplan ska följande punkter finnas med; vilket behov av vård patienten har, vem 

som ska ansvara för vilken vårdinsats och vem som har huvudansvaret för 

rehabiliteringsplanen (HSL, SFS 1982:763). 

 

1.3 Hörselvård 

Idag har ungefär 1,3 miljoner människor i Sverige en hörselnedsättning. Det föds fler 

hörselskadade pojkar än flickor och hörselnedsättningar är vanligare bland män än bland 

kvinnor. Dock finns tendenser på att skillnaderna håller på att jämnas ut (Hörselskadades 

riksförbund [HRF], 2009). Av alla män med hörselnedsättning använder ca 15 % hörapparat 

och av kvinnorna ca 18 % (Statistiska centralbyrån [SCB], 2006). Mer än hälften av alla 

hörselskadade är i yrkesverksam ålder (HRF, 2009).  

      Syftet med hörselrehabilitering är att kompensera för patientens hörselbortfall (Andersson 

et al., 2007). Hörselrehabiliteringen inleds med att utreda vilka behov och förutsättningar 

patienten har inför den kommande rehabiliteringen, exempelvis med hjälp av ton- och 

talaudiometri (Smeds & Leijon, 2000). Resultatet från tonaudiometrin visas i ett audiogram 

med patientens hörtrösklar, varifrån ett tonmedelvärde kan räknas fram. Variationer finns i 

vilka frekvenser som används för att räkna fram tonmedelvärdet. (Gelfand, 2009). En variant 

av tonmedelvärde är tonmedelvärde 4 (TMV4) som räknas fram utifrån frekvenserna; 0,5, 1, 

2, och 4 kHz (Andersson et al., 2007). Ett tonmedelvärde under 20 dB räknas som normal 

hörsel (Arlinger, Jauhiainen & Hartwig Jensen, 2007).  

      En annan viktig del i hörselutredningen är talaudiometri som visar hur patienten uppfattar 

tal och även ger en indikation på vilka förutsättningar patienten har att lära sig förstå tal med 

hörapparat (Roeser et al., 2007). Tal är en av de viktigaste akustiska signalerna för människor 

(Hällgren, Larsby & Arlinger, 2006). Två talmätningar som används kliniskt är Tal i Brus, där 

patienten ska upprepa ord som presenteras med ett bakgrundsbrus (Hällgren et al., 2006) och 

maximal taluppfattning där ord presenteras utan brus (SAME, 1996). Tal i brus är den 

mätning som säger mest om vad patienten har för kommunikationsmöjligheter i vardagen 

eftersom talsignalen och bruset liknar en vardaglig situation (Hällgren et al., 2006).  

      Behovet av rehabilitering ser olika ut för olika individer och påverkas av exempelvis 

patientens åsikter och livssituation (Andersson et al., 2007). Det kan vara medicinska, 

psykologiska och kommunikativa förutsättningar som kartläggs genom bland annat 

hörselmätningar och anamnes. Därefter formulerar audionom och patient tillsammans mål för 

rehabiliteringen. Målen skrivs ned i en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med vilka 

insatser som behöver planeras (Smeds & Leijon, 2000).  

      Hörselrehabilitering består av: medicinsk-, pedagogisk-, psykologisk-, social-, 

socialpsykologisk- och teknisk hörselrehabilitering (Andersson et al., 2007). Medicinska 

insatser kan omfatta olika operativa ingrepp. Pedagogiska insatser kan handla om information 

och undervisning medan psykologiska insatser bland annat innebär att förändra sitt beteende 

och att höja sin motivation. Social hörselrehabilitering kan röra ekonomiska frågor medan 

socialpsykologisk rehabilitering bland annat handlar om kommunikation. Slutligen så finns 

den tekniska hörselrehabiliteringen som bland annat omfattar utprovning och anpassning av 
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hörapparater, andra hörseltekniska hjälpmedel, anpassning av olika implantat och teknisk 

arbetsplatsanpassning (Andersson et al., 2007; Smeds & Leijon, 2000).  

      Efter en avslutad rehabilitering utvärderar vårdgivare och patient rehabiliteringsplanen 

tillsammans, både för att se om patienten uppnått sina mål och som en kvalitetssäkring för 

verksamhetens skull (Smeds & Leijon, 2000). 

 

1.4 Teknisk hörselrehabilitering 

En central del i den tekniska hörselrehabiliteringen är utprovning och anpassning av 

hörapparater (Smeds & Leijon, 2000). Utprovning av hörhjälpmedel är en väldigt vanlig 

rehabiliteringsåtgärd men det är upp till patienten själv om han eller hon vill prova ett 

hörhjälpmedel. Hörapparat väljs av audionom och patient baserat på vilka behov och 

förutsättningar som kommit fram under utredningen (Smeds & Leijon, 2000). 

      Hörapparater brukar delas in i tre segment; bas, mellan och avancerad (HRF, 2008). 

Vilken hörapparat som passar en person avgörs inte bara utifrån audiogrammet utan utifrån 

vilken livsstil patienten har och vilka olika miljöer patienten brukar befinna sig i. En 

hörapparat ur bassegmentet passar för personer som vistas i få miljöer som är kända sedan 

innan. Avancerade hörapparater är passar för personer som brukar vistas i många olika 

miljöer med olika störande ljud som personen inte kan påverka och för personer som har höga 

krav på att kunna uppfatta tal i dessa miljöer. Hörapparater ur mellansegmentet passar för 

personer däremellan, som vistas i olika miljöer men där personen kan påverka störande ljud 

(HRF, 2008). Vilka hörapparater som finns att tillgå inom ett landsting styrs av den offentliga 

upphandling som gjorts, vilket regleras av lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091).  

      Ett beslut som måste tas vid varje hörapparatutprovning är om patienten ska ha en 

unilateral eller bilateral hörapparatanpassning. Unilateral innebär att ha en hörapparat på ena 

örat medan bilateral innebär att ha hörapparater på båda öronen (Smeds & Leijon, 2000). Vid 

en bilateral hörapparatanpassning upplevs ljudnivån som ca 3 dB starkare än vid unilateral 

hörapparatanpassning. En bilateral hörapparatanpassning förbättrar även riktningshörseln och 

förmågan att lokalisera ljud (Gelfand, 2010). 

      Statistik från år 2008 visar att 53 % av alla förskrivna hörapparater under året provades ut 

till män medan 47 % provades ut till kvinnor (Hjälpmedelsinstitutet, 2009). Statistiken visar 

även att kvinnor oftare fått en unilateral hörapparatanpassning medan män oftare fått en 

bilateral hörapparatanpassning. Fördelningen av bilaterala hörapparatanpassningar var ca 

60 % till män och 40 % till kvinnor. Cirka en tredjedel av alla bilaterala 

hörapparatanpassningar görs till personer i yrkesverksam ålder (Hjälpmedelsinstitutet, 2009).  

      Hörseltekniska hjälpmedel är teknisk utrustning utöver hörapparater som kan användas 

separat eller komplettera hörapparater i specifika miljöer. Hörseltekniska hjälpmedel kan vara 

taktila, optiska eller ge en förstärkning av ljudet. Taktila hjälpmedel finns att koppla till bland 

annat väckarklocka, dörrklocka, brandvarnare och telefon. Även förstärkare och lampor kan 

kopplas till dessa (Andersson et al., 2007). Olika typer av hörseltekniska hjälpmedel fokuserar 

på olika områden. Hörseltekniska hjälpmedel kan exempelvis användas för att förbättra 

kommunikationen, öka varseblivningen eller att förstärka olika slags varningssignaler. 

Kommunikationsinriktade hjälpmedel minskar avståndet till ljudkällan, då ett för stort avstånd 

ofta är ett problem för personer med hörselnedsättning. Exempel på hjälpmedel som kan 

underlätta kommunikationen är teleslinga, FM-system, bluetooth till mobiltelefonen och 

konferenssystem (Andersson et al., 2007; Smeds & Leijon, 2000).  
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      Socialstyrelsen har 2012 gjort en kartläggning över de rehabiliteringsinsatser som gjorts 

inom hörselrehabiliteringen i Sverige (Socialstyrelsen, 2012b). I rapporten framkommer att de 

som ansvarar för hörselrehabilitering inom landstingen oftast anser att patienters behov av 

hörapparater kan tillgodoses. Detta till skillnad från hörseltekniska hjälpmedel där de anser att 

patienters behov inte kan tillgodoses helt (Socialstyrelsen, 2012b). 

      Något som inte har diskuterats i särskilt stor omfattning är enligt Strömberg och Eriksson 

(2010) genusperspektiv på teknik när det gäller arbetslivet och de olika könens relation till 

teknik. Scherer och DiCowden (2008) anser att kvinnor måste bli mer villiga att använda 

teknik för att underlätta kommunikation i sociala sammanhang och dessutom måste synen på 

detta förändras hos vårdpersonal. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Få studier finns om könsskillnader inom hörselvården eller i vården överlag, däremot har 

forskning gjorts inom andra specifika områden inom vården. En klinisk utvärdering gjordes 

av en läkarutbildning där det undersöktes hur patientens kön påverkar vad läkarstudenterna 

ställer för diagnos (Lewis, Lamdan, Wald & Curtis, 2006). Resultatet visade att studenterna 

diagnostiserade de kvinnliga patienterna med depression i större utsträckning än de manliga 

patienterna trots att de hade samma symptom. Någonting som också kom fram i 

undersökningen var att det var de kvinnliga studenterna som gjorde störst skillnad mellan 

manliga och kvinnliga patienter (Lewis et al., 2006). Andra studier om könsskillnader har 

visat att män får mer och dyrare rehabilitering i samband med sjukskrivning än kvinnor 

(Öhman, 2009). 

      Foss och Sundby (2002) redogör för hur intervjuer med sjukvårdspersonal på ett 

universitetssjukhus i Norge visat att samtliga hade en klar bild över hur män respektive 

kvinnor är som patienter. Det hade ingen betydelse vilket vårdyrke eller vilket kön de 

intervjuade hade. Samtliga personer hade åsikter om hur kvinnliga patienter avvek från 

manliga patienter, vilket ansågs stödja tanken på att män ses som normen. Kvinnor ansågs 

vara jobbiga och krävande patienter medan män ofta upplevdes som lättare att ha att göra med 

(Foss & Sundby, 2002). Kvinnliga patienter upplevdes dessutom ofta vara diffusa i 

beskrivningen av sin sjukdom och sina symptom samt ofta sväva ut och börja prata om annat 

vilket bidrog till att de sågs som mer tidskrävande än de manliga patienterna. Kvinnor ansågs 

dock ha lättare än männen att prata om svåra och allvarliga diagnoser (Foss & Sundby, 2002). 

Ofta beskrevs unga kvinnliga patienter av läkare som medvetna om sina rättigheter att göra 

sig hörda, medan män i alla åldrar gärna överlät ansvaret på den professionella. De unga 

kvinnorna hade mycket kunskap och ställde många frågor, vilket gjorde att vårdpersonalen 

tyckte att de var krävande och tog för mycket plats (Foss & Sundby, 2002). Detta kan det bero 

på att män både tar och ges mer plats i samhället rent generellt, så när en kvinna gör det ses 

hon som besvärlig (Foss & Sundby, 2002). 

      Strömberg och Eriksson (2010) beskriver att det är vanligt att vårdpersonal uppmuntrar 

kvinnliga patienter att vara mindre aktiva. Kvinnor tar ofta rollen som passiva men även 

vårdpersonalens förhållningssätt är med och påverkar skapandet av deras identitet. Männen 

har däremot visat sig vara aktiva och ta för sig mer under samtal med vårdpersonal, de 

berättar vad de vill ha och låter sig inte styras (Strömberg & Eriksson, 2010). Män får 

dessutom ofta dyrare och nyare läkemedel än kvinnor (Strömberg & Eriksson, 2010; Mossler, 

2002). Den totala kostnaden för läkemedel är högre hos kvinnor men kostnaden per recept är i 
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genomsnitt högre för män. Det behöver inte innebära att läkemedlen är bättre eller har högre 

kvalitet men det visar tecken på att patientens kön påverkar vilka beslut som tas inom 

sjukvården. Det kan handla om omedvetna fördomar (Strömberg & Eriksson, 2010; Mossler, 

2002). 

      Helfer (2001) frågar sig om det finns könsskillnader som bör tas hänsyn till i den 

audiologiska rehabiliteringen. Finns det statistiskt signifikanta skillnader som påverkar 

rehabiliteringen och som är värt att ha i åtanke? Hon menar att det är viktigt att alltid se till 

varje individs behov men att könsskillnader kan vara viktiga att ta hänsyn till exempelvis vid 

planering av grupprehabilitering. Eftersom hörselrehabiliteringens främsta mål är att förbättra 

patienternas kommunikationsmöjligheter menar Helfer att det är viktigt att kartlägga 

skillnader i kommunikation mellan könen (Helfer, 2001). 

 

Anledningen till att denna undersökning görs är att det idag inte finns så mycket forskning om 

jämställdhet och kön inom hörselvården. Forskning inom hälso- och sjukvården visar på olika 

behandling av män och kvinnor och det är därför också är troligt att det förekommer inom 

hörselvården. Då området hörselrehabilitering är stort och innehåller många olika delar 

inriktar sig uppsatsen specifikt på teknisk hörselrehabilitering. Detta även om det kan finnas 

patienter som inte fått teknisk hörselrehabilitering utan istället fått andra 

rehabiliteringsinsatser. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan män och 

kvinnor gällande den tekniska hörselrehabiliteringen. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur fördelar sig unilaterala och bilaterala hörapparatanpassningar mellan könen? 

- Hur ser fördelningen av hörapparater ut för män respektive kvinnor, med utgångspunkt från 

de olika hörapparatsegmenten? 

- Hur många hörseltekniska hjälpmedel förskrivs och hur ser fördelningen ut för män 

respektive kvinnor? 

- Hur ser förskrivningen av hörapparater hörseltekniska hjälpmedel ut i relation till patientens 

uttryckta behov och förutsättningar? 
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3. Metod 

3.1 Urval 

Ett landsting valdes ut och tillfrågades om tillstånd att få genomföra en journalgenomgång. 

Från början planerades att 100 journaler från ett helt kalenderår skulle tas fram. Då 

patientdatalagen (SFS 2008:355) tar upp att obehöriga ej har tillträde till journaler tog en 

behörig audionom på kliniken fram och avidentifierade journalerna. På grund av tidsbrist för 

audionomen begränsades urvalet till 60 journaler. 

      Populationen för undersökningen var hörapparatanvändare i yrkesverksam ålder, 18-65 år, 

och urvalet som undersöktes var journaler för patienter som avslutat sin rehabilitering inom 

det valda landstinget under perioden 1 januari till 30 juni 2011. Antal patienter under denna 

period var 167 män och 110 kvinnor. Då personer under 65 år önskades exkluderades 

personer födda före 1945. Kvar blev 52 män och 28 kvinnor. Med anledning av att minst 30 

kvinnor önskades utökades tidsperioden till mellan 1 januari och 31 juli 2011. Antal patienter 

som avslutat sin rehabilitering under denna period var 181 män och 122 kvinnor. Av dessa 

exkluderades personer med en ålder över 65 år. Kvar blev 55 män och 31 kvinnor som 

uppfyllde studiens kriterier. För att få ett representativt urval och så lika grupper som möjligt 

(Befring, 1994; Körner & Wahlgren, 2005) slumpades 30 män och 30 kvinnor fram med hjälp 

av en slumpgenerator (Random.org, 2012) vilket blev det slutgiltiga urvalet. 

      Fyra av journalerna fick exkluderas, dessa tillhörande en man och tre kvinnor. Journalen 

tillhörande mannen exkluderades på grund av att han hade fyllt 66 år. Journalerna tillhörande 

kvinnorna exkluderades på grund av att en patient hade fått en CROS-apparat som inte hörde 

till landstingets ordinarie sortiment, den andra kvinnan hade inte fått någon hörapparat och 

den tredje hade ingen rehabiliteringsplan. Ytterligare några patienter var utan 

rehabiliteringsplan, men i de fallen kunde behoven utläsas ur journalanteckningarna. 

      Antalet journaler blev totalt 56 stycken, varav 29 journaler tillhörande män och 27 

journaler tillhörande kvinnor. Männens ålder varierade från 52 år till 65 år. Medelvärdet på 

männens ålder var 61 år och medianen var 62 år. Kvinnornas ålder varierande från 29 år till 

64 år med ett medelvärde samt median på 57 år.  

 

3.2 Etiska överväganden 

Målet med undersökningen var att undersöka om den tekniska hörselrehabiliteringen skiljer 

sig mellan män och kvinnor, vilket kan bidra med kunskap för audionomer i framtiden. Då 

studien omfattar genomgång av patientjournaler måste nyttan med undersökningen vägas mot 

risken för skada för patienten. De etiska principerna måste beaktas för att minska risken för 

skador för patienten exempelvis genom att skydda patientens identitet då journalerna kan 

innehålla känsliga uppgifter (Olsson & Sörensen, 2001). Godkännande för genomförande av 

studien söktes hos enhetschefen på den klinik där undersökningen genomfördes. Det första 

som togs hänsyn till var patientdatalagen (SFS 2008:355), som påpekar att obehöriga inte får 

ta del av patientjournaler. Även personuppgiftslagen (SFS 1998:204) tar upp att 

personuppgifter inte får lämnas till obehöriga. Av denna anledning tog en behörig audionom 

fram och avidentifierade alla dokument innan journalgenomgången påbörjades. 

       Under genomgången av samtliga dokument behandlades materialet konfidentiellt och 

inga obehöriga har kunnat ta del av dessa. Inga enskilda individers journaler har redovisats 

separat utan de har endast jämförts som grupp. Även audionomer och landstinget där 
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journalgenomgången ägde rum är anonyma detta enligt de riktlinjer som 

etikprövningsnämnden (EPN, 2012) satt upp. Efter att studien avslutats kommer samtliga 

journalkopior att återlämnas till ansvarig audionom på kliniken där journalkopiorna tagits 

fram.  

 

3.3 Material 

Materialet som användes var avidentifierade journalkopior inkluderande audiogram och 

rehabiliteringsplan (bilaga 1). Ett protokoll (bilaga 2) som skapats för denna undersökning 

användes för att anteckna resultatet vid genomgången. Protokollet utgick från studiens 

frågeställningar. I protokollet togs följande områden upp: patientens kön och ålder, antal 

hörapparater, hörapparatsegment, antal hörseltekniska hjälpmedel, TMV4, resultat av 

talmätning, om patienten hade tinnitus eller yrsel samt sex frågor om patienternas behov 

enligt rehabiliteringsplanen. All fakta söktes systematiskt utifrån protokollet. Endast relevant 

fakta togs fram för att kunna besvara frågeställningarna (Ejvegård, 1993). 

      Rehabiliteringsplanen visar vilka patientens behov och mål med rehabiliteringen är. Den 

rehabiliteringsplan som det utvalda landstinget använder sig av består av 18 frågor. Patienten 

får välja ut de frågor som känns viktiga och rangordna hur stort besvär han/hon upplever på 

frågan genom att sätta ett kryss på en skala mellan 1-10 där 1 står för “mycket lätt” och 10 för 

“mycket svårt”. För att kunna göra behoven mätbara valdes sex frågor i rehabiliteringsplanen 

ut till protokollet; svårt att höra TV/radio, dörr- och telefonsignal, telefonsamtal, samtal med 

enskild person, samtal i grupp samt möte/föreläsning. Varje fråga som patienten markerat 

antecknades i protokollet. Vissa frågor täcks upp av flera punkter i rehabiliteringsplanen. I de 

fallen räckte det att patienten markerat en av frågorna för att den skulle antecknas som ett 

behov i protokollet. 

 

3.4 Procedur 

För att sammanställa bakgrunden söktes litteratur via databaserna Cinahl och PubMed. 

Sökord som användes var; gender bias, attitude of health personnel, hearing aids, 

rehabilitation of hearing impaired, gender, gender differences, health services, health care, 

equal, rehabilitation technology, gender issues, sex factors och stereotyped preconceptions. 

Även kurslitteratur och annan vetenskaplig litteratur användes.  

      Metoden för undersökningen är kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv. Detta innebär att 

något som hänt tidigare beskrivs (Olsson & Sörensen, 2001), bearbetning och analys görs 

statistiskt och studien är grundlig men begränsad till ett visst område. Studien innefattar även 

en journalgenomgång vilket räknas som en genomgång av dokumentation (Patel & Davidson, 

1991). 

      Landstingets sortiment av hörapparater kartlades genom att se vilka hörapparater som 

fanns med i den upphandling som var aktuell år 2011. En lista fanns över alla hörapparater där 

de delats in i bassegment, mellansegment och avancerat segment efter klinikens och 

leverantörernas indelning. De hörapparater som stod som förskrivna i patientjournalerna 

delades in i segment efter dessa listor.  

      Vid journalgenomgången användes 56 journaler med tillhörande audiogram och 

rehabiliteringsplan. I genomgången användes samma protokoll för samtliga journaler för att få 

med all relevant fakta samt för att få jämförbara uppgifter från journalerna. För varje journal 
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som studerades antecknades resultatet i ett protokoll som kodades med samma kod som 

journalen. 

      Vid analysen av de frågor som patienten markerat i rehabiliteringsplanen sammanställdes 

behoven för varje patient för att sedan kunna jämföra om patienter med samma uttryckta 

behov fått hörapparater från samma segment eller om det fanns en skillnad mellan könen. 

 

3.5 Databehandling  

Då undersökningen var kvantitativ bearbetades och analyserades resultat med deskriptiv 

statistik. För detta användes programmet Microsoft Office Excel. Samma program användes 

för att på ett överskådligt sätt redovisa resultatet i tabeller och diagram. 

      Resultatet beräknades och analyserades utifrån det som antecknats i protokollen. Ett 

medelvärde samt variation räknades fram för patienternas ålder och TMV4. Hur många som 

hamnat inom de förväntade värdena på talmätningarna beräknades och redovisades i procent. 

En beräkning gjordes även på hur många som hade yrsel och tinnitus samt antalet unilaterala 

och bilaterala hörapparatanpassningar som gjorts. Detta redovisades i procent.  

      Hur många som fått hörapparater från respektive hörapparatsegment samt hur många 

hörseltekniska hjälpmedel som förskrivits beräknades och angavs i procent.  

      Behoven delades in i tre kategorier. De två första behoven; Tv/radio och Dörr- och 

telefonsignal, blev kategorin “TV/radio och varseblivning”. Följande tre behov; 

Telefonsamtal, samtal med en person samt samtal med flera personer, blev “kommunikation” 

och det sista behovet blev “möte/föreläsning”. Kvinnorna och männen sorterades efter vilka 

kombinationer av behov de hade kryssat i. Totalt blev det fyra olika kategorier med 

kombinationer av behov. Varje kategori observerades för sig och antalet förskrivna 

hörapparater från respektive segment noterades. Detta för att se om personer med samma 

kombination av behov fått hörapparater från samma segment. En jämförelse mellan könen 

gjordes. 
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4. Resultat 
Totalt ingick patientjournaler för 56 personer i undersökningen. Av dessa var 27 kvinnor och 

29 män. För kvinnorna varierade åldern från 29 år till 64 år med en medelålder samt median 

på 57 år. För männen varierade åldern från 52 år till 65 år och medelåldern var 61 år och 

medianen 62 år. Ålder, TMV4, resultat av talmätning, antal personer med tinnitus samt yrsel 

redovisas i tabell 1.  

 
Tabell 1. Översikt av urvalet 

 

Kvinnor Män 

Ålder (variation) 29-64 år 52-65 år 

Ålder (medel) 57 år 61 år 

TMV4 (variation) 4-63 dB 13-58 dB 

TMV4 (medel) 33 dB 36 dB 

Talmätning inom förväntat värde 89 % 91 % 

Tinnitus 44 % 48 % 

Yrsel 11 % 14 % 

 

4.1 Unilateral och bilateral hörapparatanpassning 

Hörapparatanpassningarna delades in i unilateral och bilateral hörapparatanpassning. Totalt 

fick 14 personer (25 %) unilateral hörapparatanpassning och 42 personer (75 %) bilateral 

hörapparatanpassning. Av de som fick unilateral hörapparatanpassning var åtta kvinnor och 

sex män. Av de som fick bilateral hörapparatanpassning var 19 kvinnor och 23 män. 

Fördelningen redovisas i figur 1.  
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Figur 1. Unilateral och bilateral hörapparatanpssning.  

 

Figur 2 visar fördelningen av unilateral respektive bilateral hörapparatanpassning inom 

gruppen kvinnor. Motsvarande fördelning inom gruppen män visas i figur 3. 

      Av kvinnorna som fått en unilateral hörapparatanpassning låg TMV4 på örat utan 

hörapparat under 20 dB för tre kvinnor och mellan 25 dB och 43 dB för fem kvinnor. Av 

männen som fått en unilateral hörapparatanpassning låg TMV4 på örat utan hörapparat under 

20 dB för fyra män och på 29 dB och 40 dB för två män. 

 

 
Figur 2. Fördelningen av unilateral och bilateral hörapparatanpassning för kvinnor. 
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Figur 3. Fördelningen av unilateral och bilateral hörapparatanpassning för män.  

 

 

4.2 Hörapparatsegment 
Hörapparaterna delades in i tre segment; bas, mellan och avancerad. Figur 4 visar 

fördelningen av hörapparater till män respektive kvinnor inom varje segment. Totalt förskrevs 

hörapparater till 56 personer. Av dessa var hörapparaterna till tre personer (5 %) från 

bassegmentet, till 35 personer (63 %) från mellansegmentet och till 18 personer (32 %) från 

det avancerade segmentet. Av kvinnorna fick 0 % hörapparat från bassegmentet, 67 % från 

mellansegmentet och 33 % från det avancerade segmentet. Av männen fick 10 % hörapparat 

från bassegmentet, 59 % från mellan segmentet och 31 % från det avancerade segmentet. 

 

 
Figur 4. Fördelning inom hörapparatsegmenten.  
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4.3 Hörseltekniska hjälpmedel 

Totalt hade sju personer, fem män och två kvinnor, fått eller köpt hörseltekniska hjälpmedel 

utöver hörapparaten. Detta innebär 17 % av männen och 7 % av kvinnorna. 

     Tre hörseltekniska hjälpmedel var förskrivna. Av dessa var två stolslingor och en 

soffslinga till tv:n. I fyra fall köptes även hörseltekniska hjälpmedel av patienten själv. De 

köpta hjälpmedlen var en fjärrkontroll och tre hjälpmedel till mobiltelefonen. Dessa 

hjälpmedel synkroniserades med hörapparaten på plats hos audionomen.  

 

 

4.4 Behov 

Sex frågor från rehabiliteringsplanen valdes ut för att de speglade patientens behov och mål 

med rehabiliteringen. Figur 5 visar hur många män respektive kvinnor som upplevde problem 

gällande varje av de sex frågorna från rehabiliteringsplanen.  

 

 

 
Figur 5. Upplevda problem enligt rehabiliteringsplanen.  
 

 

Vidare delades behoven in i tre olika kategorier; “Tv/radio och varseblivning”, 

“kommunikation” och “möte/föreläsning”. Kategorierna sammanfattade patientens behov och 

mål med rehabiliteringen. Fyra olika kombinationer av kategorierna hittades. Tabell 2 visar 

hur många män respektive kvinnor som svarat enligt varje kombination. Det framkommer 
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även hur många män respektive kvinnor inom varje kategori som fått hörapparater från 

respektive segment. 

 
 

Tabell 2. Antal män och kvinnor som fått hörapparat ur varje segment samt vilken behovskombination de 

uttryckt i rehabiliteringsplanen 
 

Bas 
 

Mellan 
 

Avancerad 
 

Totalt 
  

Kategorier* Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor  Män Kvinnor Män Totalt 

A, B 0 2 1 9 4 4 5 15 20 

A, B, C 0 1 13 7 3 4 16 12 28 

B 0 0 1 0 1 0 2 0 2 

B, C 0 0 3 1 1 1 4 2 6 

*A innebär upplevda problem med Tv/radio och dörr-/telefonsignal. B innebär upplevda problem med 

kommunikation och C innebär upplevda problem vid möten/föreläsningar. 

 

 

Av kvinnorna svarade 18,5 % att de upplevde problem med Tv/radio och varseblivning samt 

med kommunikation och av männen var det 52 % som upplevde problem med detta. Det 

vanligaste var att uppleva problem inom alla kategorier, detta gjorde 59 % av kvinnorna och 

41 % av männen. Det var enbart kvinnor som uttryckte problem med endast kommunikation, 

totalt 7,5 % av kvinnorna. Slutligen svarade 15 % av kvinnorna och 7 % av männen att de 

hade problem med kommunikation samt på möte/föreläsning.  

 

När det gäller fördelning av hörapparater inom respektive kategori fick ser fördelningen ut 

som följande: Av de som svarat att de upplever problem inom kategori A, B fick 20 % av 

kvinnorna hörapparat från mellansegmentet och 80 % från det avancerade segmentet. Av 

männen fick 13 % hörapparat från bassegmentet, 46,5 % från mellansegmentet och 26,5 % 

från det avancerade segmentet.  

     I kategori A, B, C fick 81 % av kvinnorna hörapparat från mellansegmentet och 19 % från 

det avancerade segmentet. Av männen fick 8 % hörapparat från bassegmentet, 58,5 % från 

mellansegmentet och 33,5 % från det avancerade segmentet.  

     Av kvinnorna som svarat inom kategori B fick 50 % hörapparat av från mellansegmentet 

och 50 % från det avancerade segmentet.  

     I kategori B, C fick 75 % av kvinnorna hörapparat från mellansegmentet och 25 % från det 

avancerade segmentet. Av männen fick 50 % hörapparat från mellansegmentet och 50 % från 

det avancerade segmentet.  
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Från början var tanken att 100 journaler från ett helt kalenderår skulle användas. Då metoden 

för undersökningen är journalgenomgång, det vill säga genomgång av tidigare 

dokumentation, är det viktigt att ta reda på vilka dokument som är offentliga och får användas 

(Patel & Davidson, 1991). I denna undersökning var inte dokumenten som användes 

offentliga utan reglerades av bland annat patientdatalagen (SFS 2008:355). Journalerna var 

därför tvungna att tas fram av en behörig audionom och avidentifieras innan en 

journalgenomgång kunde påbörjas. På grund av tidsbrist för audionomen fick antalet journaler 

begränsas till 60 stycken. Fler journaler hade varit önskvärt till undersökningen. Eftersom 

kliniken börjat med databaserade journaler i mitten av 2010 kunde inte hela år 2010 väljas och 

eftersom kliniken börjat med en ny rehabiliteringsplan i mitten av 2011 kunde inte heller hela 

år 2011 väljas. Anledningen till att ett helt kalenderår önskades var att en misstanke fanns om 

att ett landstings budget kan variera under ett år. För att minska denna risk kontaktades 

enhetschefen som kunde meddela att det inte var fallet vid den valda kliniken. 

     Undersökningen begränsades till personer i yrkesverksam ålder eftersom de kan tänkas 

vistas i många olika miljöer och ha höga krav på att kunna höra. Smeds och Leijon (2000) 

beskriver att patientens sjukdomar, problem med bland annat känsel, syn och minnesfunktion 

tas med i utredningen av behov och förutsättningar. Detta är sannolikt vanligast hos äldre 

patienter. För att utesluta denna ålderspåverkan exkluderades personer över 65 år. 

Rehabilitering av barn skiljer sig från rehabilitering av vuxna och därför exkluderades 

personer under 18 år (Smeds & Leijon, 2000). Grupperna som jämfördes med varandra hade 

liknande åldersspridning vilket minskar risken att patienternas ålder påverkat resultatet. Vid 

en jämförelse är det önskvärt med så lika grupper som möjligt för att resultatet ska bli pålitligt 

(Körner & Wahlgren, 2005). Av denna anledning önskades journaler från lika många män 

som kvinnor till undersökningen. 

     Genom hela arbetet har etiska aspekter tagits hänsyn till och inga patienter har kunnat 

komma till skada. Endast en behörig audionom från kliniken har haft tillgång till listorna med 

personnummer och koder. Samtliga dokument har hanterats med försiktighet även om de var 

anonyma. Inga obehöriga har fått ta del av dokumenten då de innehåller känslig information 

(EPN, 2012). 

     Inga tidigare undersökningar finns som använder sig av samma metod, därför har en egen 

metod konstruerats. Då studien enbart fokuserat på den tekniska rehabiliteringen så fanns det 

konkreta fakta att leta efter vid journalgenomgången, vilket bidrar till hög validitet (Olsson & 

Sörensen, 2001). Det är viktigt att vara objektiv och inte endast leta efter fakta som stöder 

undersökningens frågeställningar (Patel & Davidson, 1991). 

     Till undersökningen skapades ett protokoll med punkter som av författarna ansågs vara 

viktiga samt sammanfatta rehabiliteringsplanen och ge en översikt över patientens upplevda 

problem. Detta är det enda moment i studien där en tolkning av vad som är viktigt spelat in. 

Protokollet innehåller flera delar, bland annat resultat av ton- och talmätningar och frågor från 

rehabiliteringsplanen. Ton- och talmätningarna visar vilket behov men också vilka 

förutsättningar en patient har att klara av en rehabilitering och hur stor nytta patienten kan 

tänkas ha av hörapparaten (SAME, 2004). För att vid genomgången av journalerna vara 

objektiva samt ha en hög validitet användes gränsvärden från litteraturen. De värden som 

användes var TMV4 vid tonaudiometrin, där normal hörsel innebär ett medelvärde under 20 
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dB, förväntade värden vid tal i brus och gränsvärdet minst 70 % vid maximal taluppfattning 

(SAME, 1996). 

       Rehabiliteringsplanens validitet är något lägre då det är ett subjektivt instrument där varje 

patient själv uttrycker sina behov och väljer vad han eller hon vill kryssa i. Det är patientens 

självupplevda svårigheter som mäts och en mängd olika faktorer påverkar hur patienten väljer 

att svara i ett sådant formulär. Det patienten fyllt i behöver inte nödvändigtvis stämma 

överens med de verkliga behoven utan kan vara ett mått på hur bra patienten är på att uttrycka 

och erkänna sina behov. Detta kan vara någonting som skiljer sig mellan könen (Foss & 

Sundby, 2002). 

     Samtliga patienter har avslutat sin rehabilitering vilket gör att det inte finns någon risk att 

gå miste om något som förskrivits längre fram i rehabiliteringen. Någonting som däremot är 

svårt att veta är om audionomen föreslagit fler hjälpmedel fast det inte framkommer i 

journalen. Förskrivna hjälpmedel valdes då det blir lättare att jämföra patienterna med 

varandra samt att det är den slutgiltiga hörapparaten som patienten fått. Det fanns ett antal 

patienter som fått prova flera olika hörapparater. Hörapparaterna som dessa patienter fått 

prova kontrollerades för att kunna utesluta påverkan på resultatet. 

     Samma protokoll användes för alla journaler för att inte påverkas av egna medvetna eller 

omedvetna fördomar eller tankar gällande genus, som Magnusson (2003) beskriver. Även 

tankar kring ett förväntat resultat kan påverka proceduren. Då delar av journalgenomgången 

gjorts individuellt av författarna är det viktigt med en gemensam metod med tydlig struktur 

för att alla journaler ska studeras på samma sätt. Urval, procedur och analys har beskrivits 

noggrant och detaljerat. Det framgår tydligt hur urvalet ser ut och vilka inklusionskriterier 

som använts. Undersökningens reliabilitet är således hög eftersom samma resultat skulle nås 

om den upprepades (Ejvegård, 1993). 

     Vid genomgång av dokumentation är det viktigt att vara medveten om att det är en annan 

person som både skrivit fakta och gjort tolkningar. Det skiljer sig ofta mycket i hur detaljerat 

och noggrant dokumentationen gjorts (Patel & Davidson, 1991). Något som inte alltid 

framgår i journalanteckningar är om det är audionomen eller patienten som styrt och tagit ett 

beslut. 

     Fokus i denna studie låg på att beskriva om det finns några skillnader, inte varför dessa 

finns (Olsson & Sörensen, 2001). Av denna anledning har inga granskningar, mer än en 

koppling till behov och rehabiliteringsplan, gjorts av journalerna för att undersöka varför ett 

val har gjorts. 

     Vid databehandling och analys har resultaten kontrollerats av båda författarna. Det resultat 

som tagits fram bedöms vara pålitligt men frågan är om skillnader hade hittats om andra 

faktorer skulle ha räknats med istället. Resultatet hade troligen blivit ett annat om 

utgångspunkten varit tonaudiogram och talmätning istället för rehabiliteringsplan. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Inga skillnader gällande den tekniska hörselrehabiliteringen kunde hittas mellan könen. Dock 

kan inga generella slutsatser dras eftersom det endast är 56 journaler som använts och det är 

inom ett specifikt landsting. Skillnader finns antagligen beroende på vilken audionom, klinik 

och vilket landsting som studeras eftersom vården kan se olika ut både inom ett landsting och 

inom Sverige (Socialstyrelsen, 2012a). Urvalet gjordes slumpmässigt för att få ett så pålitligt 

urval som möjligt (Befring, 1994). 
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     Tidigare studier inom andra vårdområden har visat på skillnader i vårdpersonalens 

inställning till manliga respektive kvinnliga patienter (Foss & Sundby, 2002). Även skillnader 

mellan könen gällande vilken behandling som patienterna fått har funnits (Strömberg & 

Eriksson, 2010; Öhman, 2009). Då det finns könsskillnader inom dessa områden är det troligt 

att det också återfinns inom hörselvården. 

      Något som hade varit intressant att ta med u undersökningen är vilken arbetssituation 

patienterna har, för att ytterligare utreda patientens behov. Är patienten förtidspensionerad så 

kan behoven se annorlunda ut än för yrkesverksamma. Dock borde behoven ändå komma 

fram i rehabiliteringsplanen.  

 

Unilateral och bilateral hörapparatanpassning 
Även om inga generella slutsatser kan dras visar resultatet att fler kvinnor än män har fått en 

unilateral hörapparatanpassning vilket stöder tidigare statistik från Hjälpmedelsinstitutet 

(2009). Fem av kvinnorna och två av männen som fick en unilateral hörapparatanpassning 

hade kunnat få en hörapparat på det andra örat också, med tanke på att deras TMV4 var över 

20 dB som är gränsen för normal hörsel (Arlinger, Jauhiainen & Hartwig Jensen, 2007). En 

möjlig orsak till att fler kvinnor får en unilateral hörapparatanpassning kan vara att män enligt 

Strömberg och Eriksson (2010) ofta tar för sig och berättar vad de vill. Kvinnor beskrivs som 

mer passiva än män i olika (Strömberg & Eriksson, 2010) vilket skulle kunna upplevas som 

att de nöjer sig med en hörapparat när de egentligen skulle kunna få en bilateral 

hörapparatanpassning. Scerer och Dicowden (2008) menar att samhällets syn på genus och 

teknik måste förändras för att kvinnor ska bli mer villiga att använda hörapparater och andra 

hörseltekniska hjälpmedel.  

 

Hörapparatsegment 
Resultatet av undersökningen visar att fler män än kvinnor fick hörapparater ur bassegmentet, 

fler kvinnor än män fick hörapparat från mellansegmentet och samma antal män och kvinnor 

fick hörapparat från det avancerade segmentet. Dock finns inga tydliga skillnader mellan 

könen. Resultatet visar också att flest personer (63 %) fick hörapparat från mellansegmentet. 

Även här säger inte resultatet så mycket mer än att det är så det ser ut inom det givna 

landstinget för dessa patienter. Detta då vården ser olika ut inom olika landsting i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2012a). Tydligare riktlinjer för vem som ska ha hörapparat ur bassegmentet, 

mellansegmentet och det avancerade segmentet skulle behövas. HRF:s förklaring är att antalet 

miljöer patienten brukar vistas i är det som ska avgöra vilket hörapparatsegment som passar 

(HRF, 2008), men i landstingets rehabiliteringsplan är frågorna formulerade på ett sätt som 

lyfter fram specifika problemsituationer istället för miljöer. 

     En fundering som dyker upp är varför inte fler fått avancerade hörapparater. Eftersom 

urvalet består av personer i yrkesverksam ålder så borde det vara en aktiv grupp som vistas i 

många olika miljöer och har höga krav på att kunna höra tal, vilket är kriterierna för att få en 

avancerad hörapparat (HRF, 2008). Om inte denna grupp får fler avancerade hörapparater är 

en fundering om någon annan patientgrupp får det och vilka det skulle passa bättre för. Något 

som är med och styr vilka hörapparater som finns att välja på är vilken upphandling 

landstinget har av hörapparater (Lagen om offentlig upphandling, SFS 2007:1091). 

Audionomerna inom ett landsting har därför inte en obegränsad mängd hörapparater att välja 

mellan utan måste anpassa sig efter vilken upphandling och ekonomi landstinget har (Lagen 
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om offentlig upphandling, SFS 2007:1091). 

     En granskning av de patienter som fått prova flera olika hörapparater innan något 

förskrivits visade att en kvinna har bytt från mellansegmentet till en annan hörapparat ur 

mellansegmentet efter audionomens förslag, en man har gått från mellansegmentet till det 

avancerade segmentet på eget val efter att ha läst på själv hemma och en annan man har gått 

från mellansegmentet till det avancerade segmentet efter audionomens förslag. Detta 

påverkade således inte resultatet. 

 

Hörseltekniska hjälpmedel 
Frågeställningen om hörseltekniska hjälpmedel är svår att besvara eftersom det var få 

patienter som fått hjälpmedel förskrivna. Fler journaler skulle behövas för att kunna se något 

samband. Studien visar däremot att få personer får hörseltekniska hjälpmedel i förhållande till 

hur många som får hörapparater. Detta stöds även av Socialstyrelsen (2012b) som beskriver 

att audionomer inte känner att de kan tillgodose patienters behov av hörseltekniska 

hjälpmedel i samma utsträckning som behovet av hörapparater (Socialstyrelsen 2012b). En 

viktig anledning till detta kan även här vara vilken budget och vilken tillgång till hjälpmedel 

landstinget har. Tillgången till hörseltekniska hjälpmedel regleras på samma sätt som 

hörapparater av lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091).  

     Det skulle vara intressant att se framtida forskning angående hur många som endast får 

hörapparat och hur många som får andra hörseltekniska hjälpmedel samt varför inte fler 

hörseltekniska hjälpmedel förskrivs. Många hörseltekniska hjälpmedel fokuserar på att 

förbättra kommunikationen (Andersson et al., 2007) men eftersom så få patienter i studien fått 

hjälpmedel utöver hörapparaten har audionomen eller patienten förmodligen gjort 

bedömningen att hörapparaten hjälpt så mycket att fler hjälpmedel inte varit nödvändigt. 

   Ytterligare en anledning till att få patienter fått hörseltekniska hjälpmedel skulle kunna vara 

att audionomer har större kunskap om hörapparater vilket leder till att hörapparater prioriteras.  

 

Behov 
Behov är en subjektiv och svårbedömd variabel som varierade mycket bland patienterna. 

Samtidigt är behovet enligt Socialstyrelsen (2012a) en väldigt viktig faktor som ligger till 

grund för att alla ska få en god och likvärdig vård. En liknande studie hade varit bra att 

jämföra metoden med, detta för att undvika egna tolkningar av patienternas svar i 

rehabiliteringsplanen.  

     Frågeställningen om huruvida patienterna fått hörseltekniska hjälpmedel i förhållande till 

sina behov är också svår att besvara då det är för få personer som fått hjälpmedel förskrivna. 

Flera personer har dock uttryckt behov i områden där hörseltekniska hjälpmedel skulle kunna 

vara till hjälp. Exempelvis upplevde många patienter problem vid mötessituationer där det 

finns hörseltekniska hjälpmedel som skulle kunna vara till nytta. 

     Hörapparaten verkar vara den första och enda lösningen för patienterna. En hörapparat 

verkar förskrivas i första hand och ytterligare hjälpmedel kan komma på tal endast om detta 

inte räcker. För vissa patienter skulle det kunna med ett hörseltekniskt hjälpmedel och 

patientens mål skulle gå att uppnå med ett eller flera sådana istället för hörapparat. 

     Resultatet visar inte heller på någon märkbar skillnad mellan könen gällande vilket 

segment de förskrivna hörapparaterna tillhör, varken vid jämförelsen av män och kvinnor med 

samma behov eller totalt sett. Däremot visar resultatet att personer med samma uttryckta 

behov enligt rehabiliteringsplanen, oavsett kön, inte fått hörapparater från samma 

hörapparatsegment. Personer som uttryckt samma behov har fått hörapparater från både 
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bassegmentet, mellansegmentet och det avancerade segmentet. Detta strider emot 

Socialstyrelsens (2012a) mål att alla patienter ska få vård utifrån sina behov. Resultatet visar 

även att några som uttryckt många behov i rehabiliteringsplanen fått en hörapparat från 

bassegmentet medan några som uttryckt få behov fått en hörapparat från det avancerade 

sortimentet. En tanke skulle kunna vara att frågorna i rehabiliteringsplanen inte berör antalet 

miljöer patienten vistas i tillräckligt, med tanke på att det är miljöerna som ska styra valet av 

hörapparat (HRF, 2008). Kanske är det, som Magnusson (2003) beskriver, ett val som görs av 

audionomen baserat på omedvetna tankar och fördomar om exempelvis genus. Möjligtvis 

behöver audionomen utreda patientens behov mer grundligt innan hörapparat väljs. En 

gemensam rehabiliteringsplan över hela landet, med bättre frågor som både speglar de miljöer 

patienten vistas i samt vilka behov som finns, hade troligen kunnat bidra till en mer rättvis 

fördelning av hörapparatsegmenten. 

     Resultatet visar först och främst att behoven ser väldigt olika ut inom könen. Vidare har 

personerna inom varje behovskombination fått hörapparater från olika segment. Eftersom det 

inte finns någon tydlig skillnad inom kombinationerna utan segmenten är blandade är det 

svårt att dra någon slutsats av detta. Det går heller inte att utläsa någon skillnad mellan könen 

då variationen är för stor. Siffrorna i procent är relativt stora men då det är få personer inom 

varje kategori säger de inte så mycket. Det är av dessa anledningar även svårt att säga om 

patienterna får hörapparater efter behov, i alla fall om rehabiliteringsplanen används som 

utgångspunkt. 

     Då det finns få tidigare studier angående könskillnader i hörselvården är det svårt att 

jämföra resultatet med tidigare forskning. Även om skillnader hade hittats hade det varit svårt 

att dra slutsatsen att patienternas kön påverkat resultatet. Ofta uppstår skensamband där 

skillnaden egentligen beror på något annat än variablerna som undersökt (Olsson & Sörensen, 

2001). Ett exempel på en variabel som skulle kunna påverka i den tekniska 

hörselrehabiliteringen är patientens socioekonomiska status. Socialstyrelsen (2004) beskriver 

exempelvis att äldre kvinnor ofta har en lägre socioekonomisk status än äldre män. 

     Hade resultatet visat att män och kvinnor får exakt samma tekniska rehabilitering oavsett 

behov och kön, skulle inte heller det vara jämlik vård. I ett sådant fall hade rehabiliteringen 

inte svarat för individens behov utan utgått från att alla patienter ska få exakt samma 

vårdinsats. Socialstyrelsen (2012a) stöder detta då de menar att vårdinsatserna kan variera 

bara de svarar för patientens individuella behov. 

     Dessutom är det relevant att forska om hur jämlik hörselvården är sett till andra faktorer än 

kön. Det är antagligen mycket som kommer fram enbart om mötet mellan audionom och 

patient studeras. Enligt Strömberg och Eriksson (2010) är både vårdpersonal och patient 

delaktiga i att skapa patientens identitet och roll i vårdsituationen. Det skulle vara intressant 

att se om audionomens bemötande skiljer sig beroende på patientens kön, hur mycket plats 

som ges till patienten och hur mycket audionomen styr i mötet. Det skulle även behövas mer 

forskning angående de riktlinjer audionomer använder sig av vid val av hörapparat. 

      

Resultatet utifrån studiens frågeställningar visar att det finns en tendens till att kvinnor oftare 

får en unilateral hörapparatanpassning än män, men inga stora skillnader har påvisats. När det 

gäller hörapparatsegment finns det inte någon tydlig skillnad mellan män och kvinnor. 

Frågeställningen gällande hörseltekniska hjälpmedel kunde endast besvaras delvis, då 

resultatet visar att det är få patienter som fått hörseltekniska hjälpmedel utöver hörapparaten. 

Resultatet utifrån den sista frågeställningen visar inte på några skillnader i upplevda behov 

mellan kvinnor och män. Det visar heller inte på någon skillnad i hörapparatsegment eller 
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hörseltekniska hjälpmedel mellan grupperna män och kvinnor med samma uttryckta behov. 

En jämförelse mellan könen inom varje behovskategori visar att variationen är stor gällande 

vilken hörapparat män respektive kvinnor fått. 

 

Slutsats 
Inga synliga könsskillnader har funnits i denna studie. Det behövs fler studier med ett större 

urval inom olika områden i hörselrehabiliteringen för att undersöka området. Eftersom det 

inte finns någon tidigare forskning på detta ämne är det extra viktigt att belysa ett 

könsperspektiv i hörselvården. Det är viktigt att som audionom vara medveten om vilka beslut 

som tas och varför så att det som görs inte påverkas av medvetna eller omedvetna fördomar. 
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Bilaga 2. 

Protokoll för journalgenomgång 

 

Kod: ______ 

 

Kön:   Man    /    Kvinna                Ålder: __________________ 

 

Antal hörapparater: ____________st 

 

Typ av hörapparat:   Bas    /    Mellan    /   Avancerad        ________________________ 

 

Antal hörseltekniska hjälpmedel: __________________st 

 

Talmätning 

Höger________ % förväntat värde________% 

Vänster_______ % förväntat värde________% 

 

TMV4: 

Höger _________    Vänster_________ 

 

Upplever problem med/ har:  

Tinnitus..…...............................Ja    /    Nej 

 

Yrsel........................................Ja    /    Nej 

 

Tv/Radio..................................Ja    /    Nej 

 

Dörr eller telefonsignal.............Ja    /    Nej 

 

Telefonsamtal...........................Ja    /    Nej 

 

Samtal med en person..............Ja    /    Nej 

 

Samtal med flera personer........Ja    /    Nej 

 

Möten och föreläsningar..........Ja    /    Nej 

 

 


