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Sammanfattning: 

Inledning: Hörapparatsutprovning är en stor del av audiologisk rehabilitering. Flera 
intresseorganisationer inom hörselområdet har dock påtalat att det förekommer skillnader rörande 
utbildningsnivån hos hörselvårdpersonal inom Europa samt att tillhandahållen hörselvård i vissa 
fall är bristande.  
Syfte: Att jämföra hörapparatsutprovningsprocessen i ett urval av Europeiska länder. Fokus 
ligger på att belysa vilka yrkesgrupper som är involverade i hörseldiagnostik och 
hörapparatsutprovning samt vilken utbildningsnivå dessa har. Utöver detta kommer ländernas 
finansiering av hörapparater undersökas. Eventuella likheter och skillnader mellan länderna 
kommer sedan diskuteras ur ett patient perspektiv. 
Metod: En integrativ litteraturstudie har genomförts. 
Resultat: En jämförande beskrivning av de yrkesgrupper som patienter träffar under 
hörapparatsutprovningsprocessen i de studerade länderna samt vad hörapparaterna där kostar 
patienterna. Resultaten visar vidare att audiologiutbildningar varierar i omfattning mellan 
länderna, från 11-månaders yrkesutbildningar till 5-åriga universitetsutbildningar. Finansieringen 
av hörapparater i respektive land varierar också från gratis offentlig hörselvård till att patienten 
själv får betala hela kostnaden hos privata hörselkliniker. 
Slutsats: De skillnader i audiologiutbildning och finansiering av hörapparater som observerats 
motiverar fortsatt utvecklingsarbete inom området för att uppnå en likvärdigare hörselvård inom 
hela Europa. 
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1. Bakgrund  

Tye- Murray (2009) konstaterar att audiologisk rehabilitering har flera olika aspekter, varav en 
väsentlig är teknisk rehabilitering. Hon förklarar vidare att denna aspekt främst innebär 
utprovning av hörapparater och andra hörhjälpmedel med avsikten att försöka återskapa 
kommunikationsmöjligheterna hos personer med försämrad hörsel. En liknande definition 
presenteras av Hull (2010) som påpekar att just utprovning av hörapparater är en av de främsta 
uppgifter som förknippas med yrkesrollen audionom idag. Tye-Murray (2009) framhåller att 
yrkesgruppen audionom oftast är den huvudsakliga förmedlaren av teknisk rehabilitering.  
Området audiologisk rehabilitering har genomgått stora förändringar på senare tid. Framsteg 
inom tekniken har inneburit nya och säkrare sätt att diagnostisera hörselnedsättningar men även 
mer avancerade och effektivare hörhjälpmedel (European Federation of Audiology Societies, 
2001).  Emellertid har inte alla personer med hörselnedsättning tillgång till de nya förändringarna 
som skett inom teknisk rehabilitering (McPherson & Brouillette, 2004). World Health 
Organization (2004) anger att år 2001 uppgick antalet personer med måttlig till svår 
hörselnedsättning i världen till 250 miljoner, en majoritet av vilka skulle kunna hjälpas av 
hörapparater. Dock rapporteras vidare att det totala antalet hörapparater som produceras årligen 
inte uppnår en tiondel av det faktiska världsomfattande behovet. Slutligen poängteras att av 
samtliga tillverkade hörapparater i världen så fördelas 75 % inom Europa och Nordamerika. 
WHO (2004) påpekar emellertid också att hälsovård samt hörselvård varierar internationellt och 
är beroende av vilka ekonomiska förutsättningar som föreligger i respektive land.  

Detta kan i sådana fall tänkas vara gällande inte bara mellan industri-och utvecklingsländer utan 
även mellan länder inom Europa. 
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1.1 Hörselvården i Europa  

Hindhede (2010) anger att 16 % av den vuxna befolkningen i Europa lider av en 
hörselnedsättning. När det gäller kvaliteten av hörselvården som erbjuds patienter i Europa 
menar intresseorganisationen European Federation of Hard of Hearing People (n.d.) att den i 
många länder är bristande. Organisationen har efterfrågat gemensamma riktlinjer för utbildning 
av professionella inom hörselvården då de menar att detta skulle innebära en bättre och jämnare 
kvalitet av hörselrehabiliteringen inom Europa. Även European Federation of Audiology 
Societies har hävdat att hörselvården i flera Europeiska länder är otillräcklig och år 2001 lade de 
fram ett förslag över en tänkbar gemensam europeisk utbildningsmodell för en yrkesgrupp kallad 
General Audiologist.  Utbildningsplanen är av tvärvetenskaplig art och omfattar tre år av 
teoretiska studier och ett år av praktiska studier. Det första året består av studier i olika 
basämnen, andra året fokuseras på medicinsk och diagnostisk audiologi. Under det tredje året 
ingår bland annat kurser inom teknik samt akustik och ljudmiljö. Det avslutande fjärde året 
innehåller praktik och ett examensarbete (European Federation of Audiology Societies, 2001).  
 

1.2 Europeisk standard 

Ytterligare arbete inom området gemensamma riktlinjer ledde till att European committee for 
standardization (CEN) år 2010 presenterade en europeisk standard som anger minimumkrav för 
Europeisk hörselvård. Här används benämningen ”hearing aid professional” för en person som 
arbetar med hörseldiagnostik, utprovning av hörhjälpmedel samt tillhandahåller övriga 
rehabiliterande tjänster till individer med hörselnedsättning. Standarden omfattar följande 
huvudområden: elektroakustisk utrustning, definiering av audiologiska termer och begrepp, 
förutsättningar för tillhandahållande av tjänst, beskrivning av hörapparatutprovningsprocessen, 
etiska överväganden samt kvalitetledningssystem. Den europeiska standarden anger i två bilagor 
också en minimumnivå rörande den kompetens som en hearing-aid professional förväntas ha 
samt en rekommenderad utbildningsplan för aktuell utbildning (EN 15927: 2010).  
Kompetenskraven anger bland annat att en hearing aid professional skall kunna utföra 
hörseldiagnostiska tester som ton-och talaudiometri, impedansaudiometri samt 
obehagsmätningar. Den professionelle skall kunna tolka resultaten av hörselmätningarna och 
baserat på dessa välja ut lämpliga hörhjälpmedel till patienten. Eventuella hörapparater skall på 
ett korrekt sätt anpassas efter patientens aktuella hörselnedsättning och den professionelle ska 
också ha kunskap om relevanta utvärderingsmetoder för att kunna bedöma hörapparaternas 
effektivitet. Utöver detta ska en hearing aid professional kunna ta avtryck för individuella 
öroninsatser samt utföra service och reparationer av hörapparater.  Standarden anger vidare att 
patienten bör inkluderas i allt beslutsfattande och att den professionelle därför måste ha förmåga 
att på ett tydligt sätt dela med sig av information, även till anhöriga då det är aktuellt. Det 
betonas också att en hearing aid professional måste ha tillräckliga medicinska kunskaper för att 
avgöra när det är nödvändigt att remittera patienten vidare för läkarbedömning (EN 15927:2010). 
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Den rekommenderade tre-åriga utbildningen för en hearing aid professional utgår från en 
kombination av teoretiska och praktiska studier. Utbildningsplanen består av 1420 timmar teori i 
ämnen som exempelvis audiologi, anatomi, psykoakustik, signalteori, psykologi och 
hörapparatsteknologi. Den praktiska undervisningen omfattar 830 timmar. Tillkommer gör även 
340 timmar kompletterande kurser inom ledarskap och kvalitetshantering (EN 15927: 2010). 

1.3 Problemformulering 

Mot denna bakgrund går det alltså att anta att den hörapparatsutprovning som finns tillgänglig 
för en patient med hörselnedsättning är i högsta grad beroende av var denne person är bosatt. 
Därför önskar vi vidare undersöka vilka likheter och skillnader inom hörapparatsutprovning som 
faktiskt förekommer inom Europa sett ur ett patientperspektiv. Vi ställer oss frågan huruvida 
personer med hörselnedsättning i Europa verkligen har samma ekonomiska förutsättningar till att 
få hörapparater utprovade samt om detta utförs av professionella med likvärdig kompetensnivå. 
Då den Europeiska standarden (EN 15927) infördes relativt nyligen är det av intresse att 
undersöka huruvida länderna uppfyller denna. 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att jämföra hörapparatsutprovningsprocessen i ett urval av Europeiska länder. Fokus 
ligger på att belysa vilka yrkesgrupper som är involverade i hörseldiagnostik och 
hörapparatsutprovning samt vilken utbildningsnivå dessa har. Utöver detta kommer ländernas 
finansiering av hörapparater undersökas. Eventuella likheter och skillnader mellan länderna 
kommer sedan diskuteras ur ett patient perspektiv. 
 
Frågeställningar: 

• Med fokus på motsvarighet till den svenska audionomen, vilka yrkesgrupper är 
involverade i hörapparatsutprovningsprocessen? 

• Vilka kvalifikationskrav gällande utbildning samt legitimering ställs på den/de 
yrkesgrupper som arbetar med hörseldiagnostisering och hörapparatsutprovning i 
respektive land?  

• Hur finansieras hörselvården i respektive land och vad innebär detta ekonomiskt för 
patienten? Hur stor andel av utförda hörapparatsanpassningar är bilaterala? 
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3. Metod 

Uppsaten är en integrativ litteraturstudie med huvudämnet hörapparatsutprovning i Europa. 
Ämnet begränsades till denna specifika aspekt av hörselrehabilitering eftersom arbetet annars 
skulle bli för omfattande. Valet att genomföra en integrativ litteraturstudie grundas i att detta är 
den enda metod som tillåter användandet av både kvantitativ- och kvalitativ litteratur. I enlighet 
med en integrativ litteraturstudie formulerades också inledningsvis ett problemområde och ett 
syfte med uppsatsen, därefter genomfördes en litteratursökning. Funnen litteratur analyserades 
därefter utifrån uppsatsens frågeställningar och sedan presenterades resultaten dels i text men 
också i en sammanfattande tabell (Whittemore, 2005).  

3.1 Sökmetoder 

Litteratur söktes i första hand via de två vetenskapliga databaserna PubMed och Cinahl. 
Kombinationer av följande sökord användes: audiolog*, technical rehabilitation, hearing health 
care, Europe, hearing aids, hearing aid provision, education, certification och licensure. En del 
av sökkombinationerna kompletterades även med namnet på respektive land (för vidare 
specifikation, se bilaga 1).  
Då antalet vetenskapliga artiklar var begränsat söktes tilläggande information via Google med 
sökorden: svensk hörselvård, audionom, audiologisk rehabilitering, audionomutbildning, 
legitimerade yrken, audiological rehabilitation, audiology education, hearing health care in 
Europe och hearing aid provision in Europe.  

Google translate användes också för att komma fram till följande sökord rörande audionomyrket 
samt audionomutbildning:  
England: audiology, audiology education, education, certification, licensure 
Finland: audionomi, kuulontutkija,  koulutus   
Danmark: audiologi, teknisk audiologi, audiologi assistent, uddannelse 
Nederländerna: audioloog, onderwijs 
Spanien: audiología, educación 
Tyskland: hörgeräteakustiker, bildung 
 
Denna sökning resulterade i att flertalet hemsidor påträffades. Emellertid var dessa hemsidor 
generellt inte tillgängliga på engelska och därför användes Google translate för att tolka 
informationen.  
Vidare inhämtades information från ett antal olika intresseorganisationer- och myndigheters 
hemsidor. Svenska HRF utgjorde en utgångspunkt varifrån länkar till motsvarande europeiska 
organisationers hemsidor inhämtades. 
Statistik och siffror rörande antal utprovade hörapparater i respektive land eftersöktes utan 
resultat på WHOs hemsida samt Europeiska Kommissionens hemsida Eurostat. 
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3.2 Urvalskriterier 

De länder som valdes ut till studien var Sverige, England, Danmark, Finland, Nederländerna, 
Spanien och Tyskland. Detta urval baserades på tillgänglighet av litteratur på engelska som var 
relevant för uppsatsens syfte samt frågeställningar. 
Litteratursökningen i Cinahl och PubMed begränsades till artiklar på engelska och som även var 
peer reviewed. Artiklar med utgivningsdatum före år 2000 exkluderades eftersom området 
hörselvård har utvecklats och förändrats löpande under de senaste årtiondena, aktuella källor 
prioriterades därför. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext exkluderades. 
Fokus lades vidare på sökresultat som berörde områdena organisering av hörselvård, 
förskrivning av hörapparater, audiologiutbildning och legitimering av yrke. Artiklar som berörde 
patienters subjektiva upplevelser av hörselrehabilitering sorterades bort.  

3.3 Urvalsprocedur och datamaterial 

Resultatet av artikelsökningen i Cinahl och PubMed genererade 31 artiklar som valdes ut baserat 
på innehåll i abstracten. Efter att dubbletter sorterats bort återstod 13 artiklar.  
Ytterligare ett urval genomfördes efter inhämtning av artiklar samt övergripande granskning av 
deras innehåll med avseende till relevans för uppsatsens frågeställningar. I detta avseende 
användes en artikelmatris för att summera artiklarnas innehåll samt bedöma deras relevans. Efter 
att tre artiklar exkluderats bestod det slutgiltiga urvalet av 10 artiklar (se bilaga 2).  
Utöver de 10 artiklarna användes ett antal rapporter samt information från olika hemsidor, detta 
ansågs motiverat för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

Tabell 1. Geografisk spridning på slutgiltigt utvalda artiklar 

Land Geografisk spridning på slutgiltigt utvalda artiklar (i 
vissa fall berör samma artikel flera länder)  

Sverige 2 

England 3 

Danmark 4 

Finland 4 

Nederländerna 5 

Spanien 0 

Tyskland 2 
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4. Resultat 

Resultaten kommer att presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar. Den första 
frågeställningen omfattar hörapparatsutprovningsprocessen där beskrivning av involverade 
yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter presenteras. Vidare vilka kriterier för 
hörapparatsutprovning som föreligger i landet. Den andra frågeställningen behandlar utbildning 
samt legitimering hos ovan nämnda yrkesgrupper och den tredje frågeställningen tar upp 
relevanta aspekter inom finansieringen av hörapparater. 

4.1 Yrkesgrupper involverade i hörapparatsutprovningsprocessen 

4.1.1 Sverige 

I Sverige vänder sig ofta personer som upplever hörselförsämring inledningsvis till sin 
vårdcentral eller till företagshälsovård. Om personalen där tror att personen har en 
hörselnedsättning skickas remiss till en hörcentral (European Communities, 2003). I vissa 
landsting i Sverige är det även möjligt att direkt kontakta en hörcentral och beställa en så kallad 
egenremiss. Patienten beskriver då sina problem och anledning till varför kontakt tagits (t.ex. 
Örebro läns landsting, n.d., Landstinget Kronoberg, n.d., Landstinget Värmland, n.d., & 
Landstinget Dalarna, n.d.).  
En hörselutredning inleds med att en audionom utför diagnostiska hörselmätningar för att 
fastställa audiologisk diagnos. Därefter diskuterar audionomen i samråd med patienten om vilka 
rehabiliterande insatser som är aktuella för denne. Aspekter som berörs är patientens fysiska, 
psykiska, sociala och omgivningsmässiga möjligheter men även hinder för eventuell 
rehabilitering (Arlinger, Danermark, Espmark, Mäki-Torrko, Möller, Esteorn, Tengstrand & 
Uhlin, 2008). Skulle hörselmätningen visa att patienten kan ha nytta av hörapparat eller andra 
hörhjälpmedel är det audionomen som provar ut och anpassar dessa (Arbetsförmedlingen, n.d.). 
Tillsammans med övriga nordiska länder använder Sverige WHOs klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som riktlinje för bedömning av 
hörselnedsättning (Egbert, et al., 2012). Denna drar gränsen för hörselnedsättning vid 
tonmedelvärdet 25 dB HL eller sämre vid frekvenserna 0,5, 1, 2, och 4 kHz (Shield, 2006). Vissa 
regioner i Sverige använder ett gränsvärde på lägst 25 dB på det bästa örat för att vara befogad 
till hörapparat, detta leder då till att patienter med ensidig hörselnedsättning inte är berättigade 
till hörapparatsutprovning (HRF, 2009). 
Audionomen har det huvudsakliga ansvaret för hörselrehabilitering inom svensk hörselvård 
(Goulios & Patuzzi, 2008). Patienter kan emellertid även komma i kontakt med andra 
professioner som audiologer/ öron-näsa-halsläkare (ÖNH), ingenjörer, psykologer, tekniker, 
socionomer, sjuksköterskor samt administrativ personal (Arlinger et al., 2008). 
I Sverige kan audionomer arbeta på hörcentraler inom landstinget, på privata hörselkliniker eller 
läkarmottagningar. Det finns också möjlighet att arbeta inom företagshälsovård eller på 
hörapparatsföretag (Arbetsförmedlingen, n.d.). 
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4.1.2 England 
 
Processen för att prova ut hörapparater inleds i England med att patienter vänder sig till en 
allmänläkare som i sin tur remitterar vidare till antingen en ÖNH- läkare, en ”audiologist” eller 
en hörcentral (Department of Health, 2010). Någon information kring vilka kriterier England har 
angående förskrivning av hörapparater har inte kunnat påträffas. 
England genomgår i dagsläget en förändringsprocess av den offentliga sjuk-och hälsovården. 
Projektet går under namnet Modernising Scientific Careers (MSC) och planeras vara fullständigt 
implementerat år 2014. Avsikten med projektet är att uppnå högre kvalitet inom den offentliga 
hälsovården och även en tydligare definition av olika professioner (Department of Health, 2010). 
Inom hörselvården har detta lett till att nya definieringar av involverade yrkesgrupper har 
framtagits (National Health Service, n.d.a). 
 
I England används benämningen ”audiologist” för den yrkesgrupp som huvudsakligen ansvarar 
för tillhandahållet av icke-medicinsk hörselvård (Goulious & Patuzzi, 2008). Det finns emellertid 
fem olika varianter av yrkesbenämningen, dessa är: ”assistant audiologist”, ”associate 
audiologist”, ”hearing aid dispenser”, ”audiologist” och ”audiological scientist”. Trots denna 
uppdelning av titlar är arbetsuppgifter och ansvarsområden främst beroende av kompetensnivå 
(Southampton University, n.d.). Brittish Association of Audiology (BAA) hänvisar till en 
sammanfattning utförd av Scottish Audiology Services Advisory Group (2011) som listar 
utmärkande drag hos respektive yrkesgrupp och är gällande även i England: 
 
En assistant audiologist har begränsade arbetsuppgifter som är beroende av uppnådd 
kompetensnivå. Han/hon genomgår löpande praktisk vidareutbildning och arbetar under gradvis 
minskande översyn från kollegor med högre kvalifikationer. Arbetsuppgifterna kan exempelvis 
bestå av hörseltester, reparationer av hörapparater, avtryckstagning samt administration. Denna 
yrkesgrupp ställer inte självständigt några hörseldiagnoser och arbetar heller inte med 
rehabiliteringsinsatser (Scottish Audiology Services Advisory Group, 2011). 
 
För en associate audiologist har arbetet en högre grad av självständighet men fortfarande under 
viss översyn. Utökade ansvarsområden för denna yrkesgrupp inkluderar bland annat anpassning 
och utvärdering av hörapparater till patienter som är äldre än 18 år och inte har några 
komplicerade rehabiliteringsbehov. Vidare har en associate audiologist rätt att remittera patienter 
vidare till ÖNH- läkare eller annan specialistprofession, utföra individuella rehabiliteringsplaner 
samt arbeta på öron-näsa-halskliniker med patienter som är äldre än sju år (Scottish Audiology 
Services Advisory Group, 2011). 
 
Hearing aid dispensers arbetar i Storbritannien ofta inom den privata sektorn men förekommer 
även inom den offentliga hörselvården (Health Professions Council, 2010).  
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En audiologist har ett större ansvarsområde än tidigare nämnda yrkesgrupper och förväntas 
arbeta självständigt (University of Southampton, n.d.). Arbetsuppgifter inkluderar bland annat 
hörseldiagnostisering och rehabilitering av vuxna patienter, barn samt patienter med särskilda 
behov. Majoriteten av professionella i denna yrkesgrupp är verksamma på sjukhus inom den 
offentliga sjukvården (National Health Service, n.d.b). 
En audiological scientist besitter fördjupad kunskap i akustik, balansrubbningar och 
hörselområdet. Verksamma professionella måste vara registrerade vid Health Professions Counsil 
(University of Southampton, n.d.).  Arbetsbeskrivningen för denna yrkesgrupp innehåller dels 
kliniskt arbete med högre krav på kompetens men även ledarbefattningar inom verksamheten 
(National Health Service, n.d.c). 
 
4.1.3 Finland 
 
För att komma i kontakt med hörselvården måste personer med nedsatt hörsel i Finland 
inledningsvis kontakta sin lokala vårdcentral, en privat klinik eller företagshälsovården. På så vis 
remitteras patienten vidare till en hörcentral efter en initial kontroll av hörsel.  Huvudansvariga 
för hörselvård i Finland är ÖNH-läkare, de avgör om en patient skall genomgå 
hörapparatsutprovning på en offentlig hörcentral eller via ett hörapparatsföretag. Hörseltesteter 
genomförs av en ”audionomi/kuulontutkija”, detta översätts i litteraturen som en 
hörapparatsspecialist eller en audiometrist. Finland använder sig också av WHOs klassifikation 
av hörselnedsättning som riktlinje för att bedöma behov av hörselrehabilitering (Egbert et al., 
2012). Har patienten tonmedelvärden på 30 dB HL eller sämre på det bättre örat vid frekvenserna 
0,5-2 kHz är hörapparat aktuellt (Sorri, Jounio, Ervasti, Utimonen & Huttunen, 2000). Det är 
dock inte enbart utifrån grad av hörselnedsättning som behov av hörapparater bedöms, utan även 
utifrån en individuell bedömning för varje enskild individ (Egbert et al., 2012). 
Efter utfört hörseltest ger ÖNH- läkaren en diagnos och utarbetar en rehabiliteringsplan 
tillsammans med patienten. För att prova ut hörapparat får patienten återigen träffa en 
”audionomi/kuulontutkija” (Egbert et al., 2012). Som audionomi kan du arbeta inom 
primärvården, på privata företag, inom rehabiliteringsteam eller som forskare. Arbetsuppgifter 
består av diagnostiska undersökningar, hörselrehabiliterande insatser samt förebyggande arbete 
som rådgivning och vägledning för patienter med nedsatt hörsel. En audionomi har kunskaper 
inom IT och teknik för att kunna prova ut och anpassa hörapparater, cochleaimplantat och andra 
hörhjälpmedel (Finlands hälsovårdsförbund FHVF rf:s Audionomförening rf, 2012).     
 
4.1.4 Nederländerna 
 
I Nederländerna måste individer som önskar undersöka sin hörsel eller få hörapparater först ta 
kontakt med en allmänläkare. Denne remitterar i sin tur vidare patienten till antingen en ÖNH-
läkare eller en så kallad ”audioloog” vid ett audiologiskt center (Brunenberg, Chenault & 
Anteunis, 2004; Joroe, van der Stel, Peters, Boas & Anteunis, 2003). Titeln audioloog är relativt 
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ny i Nederländerna, tidigare fanns endast så kallade ”audiologi-assistenter”. I dagsläget finns 
bägge yrkesgrupperna representerade inom den nederländska hörselvården, en audiologi-
assistent har dock lägre ansvarsgrad än en audioloog. Arbetsuppgifter för audiologi-assistenten 
inkluderar bland annat att självständigt utföra hörselmätningar på både vuxna och barn, att 
anpassa hörapparater samt ge information om dessa (Federatie van Nederlandse Audiologische 
Centra, n.d.a).  

Vid ett audiologiskt center i Nederländerna finns professionella med expertis inom audiologi, 
teknik, talterapi och psykologi. Hörseltester vid dessa kliniker genomförs av en audiologi-
assistent, en audioloog eller en logoped (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra, 
n.d.b). För att vara berättigad till hörapparatsutprovning måste det finnas en konstaterad 
hörselnedsättning på minst 35 dB på det bättre örat vid frekvenserna 1000 Hz, 2000 Hz och 4000 
Hz (Grutters et al., 2008). 
Om det fastställts att patienten har ett behov av hörhjälpmedel skickas han/hon vidare till ett 
privat företag som förmedlar hörapparater och där genomförs sedan den faktiska utprovningen. 
Rätten att förskriva hörapparater ligger dock helt hos ÖNH-läkare eller audioloog. Därför måste 
patienten efter genomförd utprovning och efterföljande prövoperiod återigen träffa en ÖNH-
läkare eller audioloog för att få utprovningen godkänd (Brunenberg et al., 2004; Grutters, Joore, 
Kessels, Davis & Anteunis, 2008; Joore et al., 2003). 
 

4.1.5 Danmark 
 
I Danmark kan invånarna antingen besöka sin allmänläkare eller ta kontakt med en ÖNH-läkare 
för att inleda hörselutredning (Hindhede, 2010). En remiss från ÖNH-läkare är nödvändig för 
rehabilitering vid offentlig hörselklinik. ÖNH- läkaren är den ytterst ansvarige vid dessa kliniker 
då det är denne som ställer diagnos av hörselnedsättning samt fattar beslut om vidare teknisk 
rehabilitering. I Danmark klassificeras hörselnedsättning efter ICF. Hörapparatsutprovning är 
motiverad om hörselnedsättningen är 25 dB eller mer på frekvenserna 0,5-4 kHz. Hörseltester 
och hörapparatsutprovningar kan vid offentliga hörselkliniker utföras av ÖNH- läkare eller 
otologister med fördjupad kunskap inom audiologi, det kan även utföras av en ”audiologi 
assistent” eller en ”audiolog” (Egbert et al., 2012).   

Som professionell audiolog finns två arbetsområden att välja mellan, antingen teknisk audiolog 
eller pedagogisk audiolog. Som teknisk audiolog består arbetet mestadels av teknisk 
rehabilitering som utprovning, justering och utbildning för användning av hörapparater. 
Arbetsuppgifter kan även innefatta diagnostisering och behandling av patienter som lider av 
tinnitus. Tekniska audiologer har också möjligheten att arbeta med utveckling av hörapparater 
(UddannelseGuiden, n.d.). En pedagogisk audiolog arbetar vanligtvis med undervisning inom 
kommunikationsteknik, tal och hörsel för personer med hörselnedsättning. De arbetar även med 
behandling och bedömning om behov av hörhjälpmedel. För en pedagogisk audiolog är det 
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vanligt att arbeta på sjukhus inom hörselpedagogisk avdelning eller på privata hörapparatsföretag 
(Syddansk Universitet, n.d.).  

4.1.6 Spanien 

Personer som önskar testa sin hörsel i Spanien vänder sig i regel till privata hörcentraler (centros 
auditivos). Förutom att erbjuda hörseltester utförs också utprovning av hörapparater. Dessa 
privata hörcentraler är frekvent förekommande och ofta centralt belägna, exempelvis i närheten 
av shoppingcentras. I Spanien är det på senare tid även möjligt att köpa hörapparater från optiker 
och apotek (European Commission, 2003). Konkreta uppgifter rörande kriterier för när 
hörapparatsutprovning är aktuellt har inte påträffats.  
The British Society of Hearing Aid Audiologists (2005) rapporterar i en sammanställning av 
vissa europeiska länders hörselvård att endast 25 % av spanska patienter med hörselnedsättning 
träffar en ÖNH- läkare. I de fall detta förekommer menar man att anledningen generellt är en 
remiss från privat hörcentral av medicinska skäl.  

De privata hörcentralerna verkar främst bemannas av hörapparatstekniker, på spanska kallade 
”técnicos audioprotesistas”. Detta uppges av Asociación Nacional de Audioprotesistas/ 
Nationella Förbundet för hörapparatstekniker (n.d.). Vidare anges att detta är den enda 
yrkesgrupp i Spanien som är auktoriserad att utföra anpassning- och justering av hörapparater, 
förutom ÖNH-läkare. Andra möjliga arbetsuppgifter som listas för hörapparatstekniker är 
utförande av hörseltester, tillverkning av speciella hörselskydd, felsökning och reparationer av 
hörapparater, administration, företagsekonomi samt marknadsföring. 
 
4.1.7 Tyskland 
 
Den tyska vägen till hörapparatsutprovning omfattar ett antal möjligheter för personer med 
nedsatt hörsel. Antingen kan en allmänläkare uppsökas för vidareremittering till en ÖNH-läkare 
för hörseltester och bedömning. Alternativt kan patienten uppsöka en ”hörgeräteakustiker” 
(hörapparatsakustiker) vid ett privat företag som förmedlar hörapparater. Om hörselnedsättning 
upptäcks remitteras patienten till öron-näsa-hals mottagning. Slutligen finns även möjligheten att 
direkt uppsöka en ÖNH- läkare utan remiss från allmänläkare (Egbert et a., 2012). Kravet för att 
få hörapparater i Tyskland är en hörselnedsättning på 30 dB vid minst en frekvens inom området 
500 Hz- 3000 Hz på det bättre örat (Arlinger, 2006; Egbert et al., 2012). Utöver detta måste den 
aktuella personen ha en taluppfattning på högst 80 % vid 65 dB i tyst miljö (Arlinger, 2006). I 
Tyskland är ÖNH- läkaren den ytterst ansvarige för hörapparatsutprovningen, det är han/hon 
som förskriver hörapparaten och som sedan slutgiltigt måste godkänna den utförda anpassningen. 
En godkänd anpassning är också kravet för att patienten ska berättigas ekonomisk ersättning för 
hörapparaterna från den offentliga sjukvårdsförsäkringen (Egbert et al., 2012). Faktumet att 
huvudansvaret för den tyska hörselvården inte ligger på en yrkesgrupp motsvarande audionom 
(audiologist) påvisas även av Goulios och Patuzzi (2008). Själva hörapparatsutprovningen 
genomförs emellertid i regel av hörgeräteakustiker (Egbert et al., 2012).   
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Yrkesgruppen hörgeräteakustiker förefaller i Tyskland ha två olika ansvarsgrader beroende på 
den professionelles utbildningsnivå. För personer med en yrkesutbildning verkar 
arbetsuppgifterna bland annat bestå av att genomföra hörseltester, prova ut hörapparater samt 
reparationer och service av hörapparater. Professionella som tagit en bachelorexamen i audiologi 
kan utföra tidigare nämnda uppgifter men har generellt en mer specialiserad inriktning. De 
arbetar exempelvis som specialister vid audiologiska mottagningar, som chefer för privata 
företag som förmedlar hörapparater eller som specialister vid hörapparatstillverkande företag 
(Academy of Hearing-Aid Acoustics, n.d.a)  

4.2 Utbildning motsvarande audionomutbildning och legitimation 

4.2.1 Sverige 
 
I Sverige bedrivs audionomutbildningar vid universiteten i Göteborg, Lund, Örebro och vid 
Karolinska institutet i Stockholm. Utbildningarna omfattar 180 högskolepoäng, i Göteborg och 
Lund finns även möjlighet att läsa magisterexamen vilket omfattar 240 högskolepoäng 
(Högskoleverkets författningssamling [HSVFS], 2006:1). För att kunna få audionomexamen ska 
studenten enligt Högskoleförordningen (SFS 2011:1021): 

- Besitta kunskap och förståelse för audiologisk vetenskaplig grund och uppnå kunskap om 
hörsel samt faktorer som påverkar hörseln. 

- Besitta färdighet och förmåga att genomföra hörselutredningar och re/ habilitering. 
Arbeta hörselfrämjande och förebyggande mot hörselskador såväl självständigt som i 
samarbete med andra yrkesgrupper. Tillämpa information och undervisning samt bidra 
med fakta, företeelser och frågeställningar för utveckling av yrket och verksamhet. 

- Besitta värderingsförmåga samt förhållningssätt genom att visa självkännedom och 
empatisk förmåga. Se människan utifrån en helhetssyn och tillämpa ett professionellt 
förhållningssätt mot patienter, anhöriga och andra grupper. Visa förmåga att 
uppmärksamma eget behov av yrkesutveckling.  

Den svenska audionomutbildningen innehåller även praktikperioder och avslutas med ett 
examensarbete om minst 15 högskolepoäng (SFS 2011:1021). 

Audionom är i Sverige en legitimerad yrkesgrupp, vilket innebär att titeln är skyddad och endast 
får användas av personer med en tre- årig högskoleutbildning (SOSFS 2007:23). Med 
legitimering har yrkesutövaren tystnadsplikt och de disciplinpåföljder som kan bli aktuella om 
yrkesutövaren avsiktligen inte följer sina skyldigheter är varning, prövotid eller återkallelse av 
legitimation (SFS 1998:531).    

4.2.2 England 

Nationella projektet Modernising Scientific Careers (MSC) har inneburit en förändring av 
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audiologiutbildningen i England. Tidigare fanns en fyra- årig universitetsutbildning med 
bachelorexamen som nu verkar vara under utfasning. För att studera till audiologist idag ansöker 
studenter istället till NHS Practitioner Training Programme (PTP). Detta innebär en tre- årig 
utbildning i Healthcare Science med inriktning audiologi, vilket leder till en bachelorexamen. 
Den teoretiska utbildningen kompletteras med minst en praktikperiod (National Health Service, 
n.d.b). Detta nya utbildningsprogram finns för närvarande tillgängligt vid två universitet: De 
Montford University och University of Southampton (National Health Service, n.d.d). 
För personer som redan innehar en bachelorexamen i exempelvis fysik eller biologi finns idag 
också möjlighet att söka till NHS Scientist Training Programme (STP) med inriktning audiologi. 
Den studerande genomgår i detta fall en tre- årig arbetsplatsbaserad utbildning vilket leder till en 
mastersexamen och titeln audiological scientist. Studenten har alltså en betald anställning inom 
relevant hälsovårdsområde under hela studietiden (University of Southampton, n.d.). För att få 
använda titeln audiologist måste den professionelle vara registrerad hos Registration Council for 
Clinical Physiologists (University of Southampton, n.d.). 
För att uppnå titeln hearing aid dispenser krävs en två-årig utbildning i Hearing Aid Audiology. 
Denna riktar sig främst till personer som redan är sysselsatta på något vis inom den privata eller 
offentliga hörselvården. Kravet för att påbörja utbildning är att studenten på egen hand erhållit en 
trainee anställning som assistant- eller associate audiologist, de teoretiska studierna varvas sedan 
med praktisk vidareutbildning på den aktuella arbetsplatsen (Mary Hare, n.d.). 
Yrkestiteln hearing aid dispenser är skyddad och innehavaren måste registrera sig hos 
myndigheten Health Professions Council (HPC) för att få praktisera. Kravet för att bli registrerad 
som hearing aid dispenser är att personen uppfyller de kompetenskrav som anges i myndighetens 
Standards of Proficiency for Hearing Aid Dispensers (Health Professions Council, 2010). 

4.2.3 Finland 

För att bli audionom i Finland krävs en hälsovårdar- eller sjuksköterskeutbildning 
(kandidatexamen) i grunden och minst två års yrkeserfarenhet inom vårdområdet (Finlands 
hälsovårdsförbund, 2012). På universitetet Metropolia (n.d.) är det möjligt att läsa till yrket 
audionomi under 1,5 år. Utbildningen kostar 250 euro och ger enligt Metropolia 
specialistkompetens inom audiologisk vård.  De beskriver vidare att studenten tillägnas färdighet 
i att utföra diagnostiska hörselprov och hörselrehabilitering. I utbildningen ingår också teoretiska 
kurser inom audiologi, teknik, medicin, socialpsykologi, tal och språk. De teoretiska kurserna 
kompletteras med en praktikperiod.  
Utöver Metropolia erbjuder även University of Oulu en utbildning omfattande 60 poäng inom 
audiologi vilket resulterar i en kanditatexamen efter 16 månader. Kurser som ingår där är bland 
annat omvårdnad, medicin, teknik och rehabiliterande insatser (University of Oulu, n.d.). 
Audionomi är inte ett legitimerat yrke i Finland utan klassas som ett specialistyrke. Både 
hälsovårdare och sjuksköterskor är emellertid legitimerade yrken i Finland enligt Finlands 
Hälsovårdarförbund (n.d). 
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4.2.4 Nederländerna 

År 2004 startade Nederländernas första universitetsutbildning med bachelorexamen inom 
audiologi. Utbildningen är fyra- årig och genomförda studier resulterar i yrkestiteln audioloog. 
Utbildningsplanen är huvudsakligen baserad på riktlinjerna för EFAS General Audiologist och 
innehåller kurser i klinisk- och teknisk audiolgi samt akustik. Utbildningen verkar i dagsläget 
erbjudas enbart vid Fontys University of Applied Sciences i Eindhoven (International Society of 
Audiology, 2008).  
Fortfarande finns även möjlighet att läsa till audiologi-assistent, utbildningen består då av en 
kombination av teoretiska och praktiska studier. Teorin motsvarar 230 timmar och inkluderade 
ämnen är exempelvis anatomi, akustik, kommunikation, fonetik, psykologi, hörapparatkunskap 
samt hörselrehabilitering. Den praktiska delen av utbildningen består av 50 dagars praktik vid ett 
audiologiskt centrum som är godkänt samt anslutet till Federatie van Nederlandse Audiologische 
Centra (FENAC). Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Studenter som uppnått godkänt 
betyg i samtliga teoretiska ämnen och uppvisat adekvat praktisk färdighet tilldelas sedan ett 
diplom och rätten att använda yrkestiteln audiologi-assistent. Utbildningen tillhandahålls av 
myndigheten Stichting Audiologische Opleidingen (Federatie van Nederlandse Audiologische 
Centra, n.d.a).  
Information om eventuell legitimering har inte kunnat hittas. 
 

4.2.5 Danmark 

På Syddansk Universitetet (2011) kan studenter läsa en bachelor utbildning i Audiologi på tre år 
där man även väljer inriktning. Antingen väljs teknisk audiologi och då ligger fokus mestadels på 
arbete med hörapparater. Alternativt väljs inriktningen audiolog pedagog med betoning på 
rehabilitering av barn och vuxna med hörselnedsättning. För att få en masterutbildning i 
audiologi krävs kompletterande studier i ytterligare två år. På Köpenhamns Universitet (n.d) 
finns valet att enbart läsa audiologipedagog vilket leder till en kandidatexamen efter 2 års studier 
eller en bachelorexamen efter tre års studier. Som tidigare nämnt är hörselrehabilitering den 
största delen i utbildningen men även förebyggande arbete mot hörselnedsättningar och 
kommunikationssvårigheter. 
Möjligheten finns även att bli audiologiassistent efter 2,5 års studier på Gentofte Hospital. Under 
utbildningen uppnås färdigheter i att utföra hörselmätningar och andra mätningar, exempelvis 
kontroll av yrsel. Studenterna undervisas även i att prova ut hörapparater och se till att 
patienterna kan hantera dessa. I utbildningen ingår kurser i anatomi, fysiologi, audiometri, IT, 
fysik, teknik, psykologi, yrsel- samt balansrubbningar, patologi, tinnitus och kommunikation. 
Utbildningsplanen innehåller även en praktikperiod (Gentofte Hospital, n.d). 
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Dessa utbildningar ger ingen legitimering i Danmark, studenterna får dock efter utförd teknisk 
utbildning ett examensbevis (Goulios & Patuzzi, 2008).  
 

4.2.6 Spanien 

Enligt Asociación Nacional de Audioprotesistas (n.d.) krävs en kvalificerad yrkesutbildning för 
att bli hörapparatstekniker i Spanien. Den officiella titeln som studenten tilldelas efter fullgjorda 
studier är ”Técnico Superior en Audiología Protésica”, denna är giltig i samtliga av landets 
provinser. Titeln finns angiven i Europakommissionens (n.d.) lista över reglerade yrken. Det 
framgår inte av litteraturen som hittats om yrket är förknippat med legitimation. 

Utbildningen verkar vara tillgänglig både på universitet och vid flertalet privata yrkesskolor, 
gemensamt är att utbildningen omfattar 2000 timmar fördelat över två år. Det första året ligger 
fokus på kurser i akustik, hörselsystemets anatomi, tillverkning av hörselskydd och elektronik. 
Under utbildningens andra år lär sig studenten bland annat att anpassa hörapparater och fördjupar 
sig i ämnena företagsekonomi samt hörsel och kommunikation. Utbildningen avslutas med en 
praktikperiod på cirka nio veckor där studenten får prova på yrkeslivet (Universidad Europea de 
Madrid, n.d.; Centro de Formación Profesional Específica Superior, n.d.). 
 

4.2.7 Tyskland 

Academy of Hearing-Aid Acoustics (AHA) i Lübeck uppger sig vara Tysklands huvudsakliga 
tillhandahållare av utbildning inom audiologiområdet. Skolan erbjuder dels en hörgeräteakustiker 
(hörapparatstekniker) yrkesutbildning, en bachelor utbildning i Hearing Acoustics samt 
vidareutbildningskurser i exempelvis barnaudiologi och tinnitus (Academy of Hearing-Aid 
Acoustics, n.d.b).  
Yrkesutbildningen för att bli hörgeräteakustiker omfattar elva månaders heltidsstudier och leder 
till den tyska Master Craftsman examen. Utbildningsplanen innehåller dels teoretiska ämnen som 
akustik, signalteori, psykoakustik, medicin, biologi, fonetik och psykologi. Utöver detta ingår 
även praktiska metodövningar i hörapparatsanpassning, reparationsteknik och avtryckstagning. 
Genomförda studier innebär att studenten uppfyller de kompetenskrav som utarbetats av 
organisationen Association Européenne des Audioprothésistes/European Association of Hearing-
Aid Acousticians och därför tilldelas han/hon också ett A.E.A.- certifikat för yrket Hearing-aid 
Acoustician (Academy of Hearing-Aid Acoustics, n.d.a). 

Bachelor utbildningen i Hearing Acoustics vid AHA startades år 2004 och dess huvudsakliga 
ämnesområden är teknik, akustik, medicinsk audiologi, administration samt företagsekonomi. 
Studenterna har genom vissa individuella kursval möjlighet att vidare fördjupa sig inom något av 
ovanstående ämnesområden. Utbildningslängden är sex terminer och omfattar då även tio veckor 
praktik (Academy of Hearing-Aid Acoustics, n.d.a).  
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4.3 Finansiering 

4.3.1 Sverige 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2011: 1576) är det landstingens ansvar att erbjuda 
hörselvård, denna varierar dock mellan olika landsting. I vissa län tillhandahålls hörselvården via 
offentliga hörcentraler medan den i andra län är förlagd till privata auktoriserade entreprenörer. 
Men det förekommer även kombinationer där landstinget sköter diagnostiseringsverksamhet 
medan rehabiliteringsverksamhet sköts privat. Det finns också privata hörselkliniker i Sverige 
som inte är auktoriserade (Arlinger, et al., 2008).  
Oavsett om patienten vänder sig till en offentlig eller privat hörselklinik garanteras samma 
service (Arlinger, 2006). I Sverige finansieras hörselvården genom ett offentligt sjukvårdssystem 
men vissa variationer förekommer ändå mellan olika landsting. I vissa län bekostas hörapparater 
helt av staten medans det i andra län finns en gräns för ekonomiskt stöd, vanligtvis ligger 
gränsen mellan 340-400 euro per hörapparat. Vid besök till en privat hörselklinik som inte är 
auktoriserad får patienterna betala kostnaderna själva då det inte går att använda den offentliga 
subventioneringen (Hear-it, n.d.a). Att kostnaderna varierar mellan landstingen bekräftas även av 
Arlinger (2006), han menar vidare att patienter kan få en första hörapparat gratis för ett värde 
upp till 320 euro medan den andra hörapparaten får bekostas av patienten själv. 
Batterier till hörapparater bekostas av patienterna själva i Sverige men hörapparatsservice är 
gratis (Hear-it, n.d.a).  
Arlinger et al. (2008) beskriver att audionomen styr vilken hörapparat patienten får utifrån 
dennes behov, grad av hörselnedsättning, syn, motorik samt patientens sociala situation. Vidare 
understryks att patienten bör ha möjlighet att välja bakom-örat apparat eller i-örat apparat om 
detta passar utifrån patientens behov och motoriska färdighet.  
Arlinger (2006) redovisar att det i Sverige förskrevs 59,000 hörapparater på 9 miljoner invånare 
år 2004, av dessa var 42 % bilateral anpassning. I vissa landsting får patienten endast en 
hörapparat betald medan det i andra landsting är en självklarhet att patienter som är i behov av 
bilateral anpassning får detta (HRF, 2009).   
 

4.3.2 England 

Patienter i behov av hörapparater är i England hänvisade till den offentliga hörselvården 
finansierad av National Health Service (NHS). Alternativt till privata aktörer som kallas hearing 
aid dispensers. NHS tillhandahåller hörapparater gratis för de patienter som bedöms vara 
berättigade till hjälp, dock tillhandahålls inte alla typer av hörapparater. De apparater som 
erbjuds av NHS är främst bakom-örat modeller men även kroppsburna, benledda samt CROS 
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och BiCROS hörapparater förekommer. NHS tillhandahåller inte någon form av allt-i-örat 
apparater (National Health Service, n.d.e).  

År 2004 utprovades 60 000 hörapparater fördelat på fem miljoner invånare av NHS i England 
enligt uppskattningar av Arlinger (2006), han nämner även att privata förmedlare förskrev 
180 000 hörapparater under samma år. Vidare redovisas att cirka 40 % av NHS utförda 
hörapparatsanpassningar var av bilateral art.  
 

4.3.3 Finland 

I Finland kan patienten välja att besöka en statlig eller privat klinik. Vid besök till statlig klinik 
kostar hörapparater och skötsel av dessa ingenting för patienter, hörapparaterna lånas istället tills 
de inte längre behövs. Vill patienten ha hörapparater som inte tillhandahålls av statliga kliniker 
kan de själva bekosta dessa hos hörapparatsfirmor (Egbert el al., 2012).  
För barn under 16 år är kostnader för batterier samt hörapparatsservice gratis. För vuxna 
patienter finns olika bestämmelser beroende på vilken kommun patienten bor i, vissa får batterier 
gratis medan andra får betala kostnaderna själva (Hear-it, n.d.b).  
En ÖNH-läkare har uppskattat att kostnader för hörapparater ligger på ungefär 500 euro i 
Finland. Har hörselnedsättningen uppkommit av någon speciell anledning kan försäkringsbolag 
gå in och bekosta både hörapparater och batterier (Egbert et al., 2012).  Barton, Davis, Mair, 
Parving, Rosenhall och Sorri (2001) beräknar att patienter i Finland köper 5-10 % av 
hjälpmedlen från privat sektor. Enligt The British Society of Hearing Aid Audiologists (2005) 
och Hear-it (n.d.b) anpassas fortfarande till stor del analoga hörapparater till patienter i Finland. 
Detta trots att digitala hörapparater är möjligt att få. 

Barton et al. (2001) redovisar att det i Finland per år provas ut mindre än tre hörhjälpmedel på 
1000 individer. Detta associerar de till att kostnaden för hörapparater och personal kan vara 
dyrare för den offentliga hälso- och sjukvården i Finland än andra länder. Detta stöds även av 
Arlinger (2006) som uppskattar antalet till ungefär 15,000 utprovade hörapparater fördelat på 5,2 
miljoner invånare. Han betonar vidare att detta är det lägsta antalet i de Nordiska länderna. 
Hörapparatsutprovningen påbörjas vanligtvis unilateralt men det är även möjligt att få en 
bilateral anpassning (Egbert, et al., 2012). Under år 2004 fick 5-15 % av patienterna bilaterala 
anpassningar (Arlinger, 2006).  
 

4.3.4 Nederländerna 

Kostnaden för hörapparater i Nederländerna subventioneras delvis genom offentliga 
sjukvårdsförsäkringar, det krävs dock att hörapparatsanpassningen förskrivits och godkänts av en 
ÖNH-läkare eller audioloog. Det förekommer även att arbetsgivare erbjuder viss ersättning för 
hörapparater till sina anställda (Brunenberg et al., 2004). Storleken på de offentliga 
subventionerna är beroende av hur ofta patienten behöver få sina hörapparater utbytta. Det 
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grundläggande minimum beloppet är cirka 500 euro för en första utprovning, patienten är sedan 
berättigad att få nya hörapparater vart femte år. Subventionsbeloppet ökar i värde för varje år 
som patienten väntar med att skaffa nya hörapparater. Som mest kan patienten få cirka 730 euro 
om denne väntar i sju år eller mer (British Society of Hearing Aid Audiologists, 2005; Hear-it, 
n.d.c).  Patienten får själv betala mellankostnaden om priset för en önskad hörapparat överstiger 
subventionsbeloppet (Grutters et al., 2008).  

Det finns ingen begränsning när det gäller vilken typ av hörapparater som är tillgängliga för 
patienter i Nederländerna, de kan fritt välja mellan olika bakom-örat och allt-i-örat modeller 
(Hear-it, n.d.c). Enligt Arlinger (2006) uppnådde antalet förskrivna hörapparater i Nederländerna 
120 000 under år 2004, av dessa uppskattar han att 40-60 % var bilaterala anpassningar. Landets 
befolkning anges vid samma år vara 16,2 miljoner. 
 

4.3.5 Danmark 

Patienter i Danmark kan välja att prova ut hörapparat hos en hörapparats dispenser eller 
offentliga- och privata kliniker. Oavsett vilket alternativ patienten väljer har all personal den 
utbildning/specialisering som krävs för att prova ut och anpassa hörapparater. Väljer patienten att 
besöka en privat certifierad hörselklinik eller en hörapparats dispenser utan remiss från ÖNH- 
läkaren måste patienten betala besöks- och hörapparatskostnaderna själva. Det finns ett statligt 
bidrag för personer över 18 år som ligger på ungefär 810 euro och täcker kostnader för 
hörapparatsutprovningens gång. Fördelen är då att patienten kan välja den hörapparat som 
önskas (Egbert et al., 2012). På offentliga kliniker är hörapparater och hörapparatstillbehör gratis 
för alla oavsett ålder (Hindhede, 2010). Hörapparaterna betalas av staten och är ett lån på 
obestämd tid under förutsättning att patienten accepterar de hörapparater som erbjuds. Även 
anpassning, batterier, underhåll och reparation av hörapparater är utan kostnad för patienten 
(Egbert et al., 2012).  
Om patienten är i behov av en eller två hörapparater avgör den professionella utifrån patientens 
behov (Arlinger, 2006). I Danmark förskrevs ungefär 100,000 hörapparater per 5,4 miljoner 
invånare år 2004 och av dessa var 20 % förskrivna hos privata kliniker (Arlinger, 2006).  Barton 
et al. (2001) menar att Danmark är det land som bidrar med flest hörapparater till sina patienter 
per år och att så många som 3,4 % av Danmarks invånare bär hörapparater. Enligt Arlinger 
(2006) och Barton et al. (2001) är det ungefär 40-50 % av patienterna som har bilateral 
anpassning i Danmark. 
 

4.3.6 Spanien 

Spanien är uppdelat i flera självstyrande provinser. Dessa beslutar oberoende av varandra hur 
mycket ekonomisk ersättning för hörapparater som erbjuds till personer med nedsatt hörsel samt 
vilka krav som måste uppfyllas för att vara berättigad till denna ersättning. Barn upp till 16-års 
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ålder får generellt sina hörapparater till större delen bekostade genom offentliga 
sjukvårdsförsäkringar (The British Society of Hearing Aid Audiologists, 2005; Hear-it, n.d.d) 
Vuxna patienter kan få en viss ekonomisk ersättning men måste då uppfylla specifika krav, bland 
annat måste hörapparaten ha förskrivits av en ÖNH-läkare. Storleken på ersättningsbeloppet 
varierar beroende på vilken provins patienten bor i men ligger mellan 1080- 1400 euro. Denna 
summa räcker generellt till hörapparater av enklare typ och om patienten vill ha mer avancerade 
apparater måste detta bekostas ur egen ficka (European Commission, 2003; Hear-it, n.d.d). 
Alternativt kan privata sjukförsäkringar användas för att täcka dessa kostnader. Patienten måste 
också själv betala för batterier och eventuella reparationer av hörapparaterna (Hear-it, n.d.d).  

Några siffror rörande hur många hörapparatsanpassningar som utförs årligen i Spanien har inte 
kunnat påträffas.  

4.3.7 Tyskland 

Hörapparatsutprovning i Tyskland utförs som tidigare nämnt främst hos privata företag som 
distribuerar hörapparater. Kostnaden för apparaterna betalas emellertid generellt genom en 
offentlig sjukvårdsförsäkring. De personer som inte omfattas av den offentliga 
sjukvårdsförsäkringen måste istället teckna privata sjukförsäkringar, detta gäller för tjänstemän, 
egenföretagare och personer med inkomst över en viss gräns (Egbert et al., 2012). Om patienten 
bedöms ha nytta av två hörapparater samt tillräckligt god motorik för att hantera dessa tillhör det 
normen att förskriva bilateral anpassning (Arlinger, 2006). De offentliga subventionerna ger en 
ersättning på totalt 750-800 euro för en bilateral anpassning, 421 euro för den första apparaten 
och 378 euro för den andra (Arlinger, 2006 & Egbert et al. 2012). Ersättningen menas vara 
tillräcklig för en att täcka de nödvändigaste behoven och räcker i regel till basala hörapparater 
(Egbert al., 2012).  Om patienten önskar en mer avancerad typ av hörapparat får han/hon betala 
mellanskillnaden ur egen ficka (British Society of Hearing Aid Audiologists, 2005). Utgifter för 
service och batterier täcks delvis genom offentliga subventioner på belopp omkring 200 euro 
fördelat över en sex-års period (British Society of Hearing Aid Audiologists, 2005; Hear-it, 
n.d.e).  
Under år 2004 provades ungefärligen 700 000 hörapparater ut i Tyskland, detta fördelat på en 
befolkning bestående av 83 miljoner individer. Antalet bilaterala anpassningar under samma år 
beräknades till 50- 60% (Arlinger, 2006). 

4.4 Sammanfattning resultat 

Det har framkommit att förutom Sverige så anger även England och Nederländerna ha en 
audionom eller motsvarande som huvudansvarig för teknisk hörselrehabilitering. Dock 
förekommer i dessa länder även yrkespersoner med lägre ansvarsgrad som inte har rätten att 
förskriva hörapparater utan endast genomför den rent praktiska utprovningen. I Danmark, 
Finland och Tyskland anges att ÖNH-läkare är den ytterst ansvariga yrkesgruppen när det gäller 
förskrivning av hörapparater, dock utförs själva utprovningen av en motsvarighet till audionom 
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eller någon typ av audiologi-assistent. Det råder viss osäkerhet rörande systemet för 
tillhandahållande av hörapparater i Spanien. Detta eftersom vissa källor anger att spanska 
patienter oftast vänder sig direkt till privata hörapparatsförmedlare medan andra källor betonar 
att hörapparater måste förskrivas av ÖNH-läkare för att patienten ska få ekonomiskt bidrag. 
Kriterierna för huruvida patienter är berättigade till hörapparater eller inte skiljer sig också åt 
något mellan länderna. I Danmark är exempelvis kriteriet för att patienter ska bli tilldelade 
hörapparater en minsta hörselnedsättning på 25 dB mellan frekvenserna 500-4000 Hz 
(tonmedelvärde fyra). I Tyskland däremot bör patienten ha en hörselnedsättning på minst 30 dB 
vid en frekvens mellan 500-3000 Hz (tonmedelvärde tre) på det bättre örat samt en taluppfattning 
på högst 80 % på 65 dB. 
Audiologiutbildningarna som förekommer inom länderna sträcker sig från kortare 
yrkesutbildningar till 5-åriga universitetsutbildningar på masternivå. Spanien är det enda landet 
som enbart verkar ha en yrkesutbildning. Det har emellertid varit svårt att helt utesluta att denna 
inte räknas som en universitetsutbildning då den erbjuds både på universitet och på privatskolor.  

Det ekonomiska stödet till personer i behov av hörapparater varierar också från land till land, det 
förekommer även variationer inom vissa enskilda länders egna gränser.  

Tabell 2. Sammanfattning resultat 

Land Yrkestitel 
(motsvarighet 

till svensk 
audionom) 

Kriterier för 
hörapparater 

Utbildning Legitimering Finansiering av 
hörapparater 

Sverige Audionom TMV4 25 dB 
vid 0,5-4kHz  
på bästa örat. 

Universitet: 
Bachelorexamen, 
3år 
Mastersexamen, 4 
år 

Ja. 
Legitimation 
utfärdad av 
Socialstyrelsen 

Den ekonomiska 
ersättningen 
varierar mellan 
olika landsting. 
Kan ligga mellan 
320- 400 euro per 
hörapparat.  

England Audiologist 
 
 
 
Hearing-aid 
dispenser 
 
 
 
 
Hearing aid-
assistant/ 

Information 
om kriterier 
för 
hörapparater 
har inte 
påträffats. 

Universitet: 
Bachelorexamen, 3 
år 
Mastersexamen, 
+ 3år 
 
Grundläggande 
universitetsutbildni
ng i Hearing Aid 
Audiology, 2 år 
 
Konkreta uppgifter 
om utbildning 

Information om 
legitimering har 
inte påträffats. 
 
Verksamma 
audiologists och 
hearing-aid 
dispensers måste 
vara registrerade 
hos ansvarig 
myndighet 

NHS 
tillhandahåller 
gratis hörapparater, 
begränsat urval 
erbjuds. 

Privata alternativ 
finns, då betalar 
patienten hela 
kostnaden, 
konkreta siffror har 
ej påträffats. 
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associate saknas. 

Finland Audionomi 

 

TMV3 30dB 
eller sämre vid 
0,5-2kHz på 
det bästa örat. 

Universitetsutbildni
ng: 
Kandidatexamen, 
1,5 år 

Nej. Statliga kliniker 
tillhandahåller 
gratis hörapparater, 
begränsat urval 
erbjuds. 
Privata alternativ 
finns, då betalar 
patienten hela 
kostnaden vilket 
uppsattas till 
ungefär 500 euro. 

Nederländerna Audioloog 
 
 
Audiologi-
assistent 

TMV4 minst 
35dB på det 
bästa örat. 

Universitetsutbildni
ng: 
Bachelorexamen, 4 
år 

Yrkesutbildning, ca 
630 tim 

Information om 
legitimering har 
inte påträffats 

Offentliga 
sjukvårdsförsäkrin
gar ger ersättning 
på 500- 730 euro 

Danmark Audiologi-
pedagog/ 
Teknisk 
audiolog 
 
 
Audiologi-
assistent 

TMV4 25 dB 
eller mer. 

Universitetsutbildni
ng:  
Bachelorexamen, 3 
år 
Mastersexamen, 5 
år 
 
Yrkesutbildning, 
2,5 år 

Nej. Statliga kliniker 
tillhandahåller 
gratis hörapparater, 
begränsat urval. 
Patienter som 
väljer privata 
kliniker får ett 
bidrag på 810 euro 

Spanien Técnico 
Superior en 
Audiología 
Protésica 

Information 
om kriterier 
för 
hörapparater 
har inte 
påträffats. 

Yrkesutbildning, 2 
år 

 

Information om 
legitimering har 
inte påträffats 

Gratis hörapparater 
för patienter 0- 16 
år 
Patienter som 
uppfyller särskilda 
krav kan få bidrag 
på 1080- 1400 
euro.  
Privata 
sjukförsäkringar 
vanliga. 

Tyskland Hörgeräteakusti
ker 
 
 

TMV3 30dB 
vid en 
frekvens på 
bättre örat, 
samt 
taluppfattning 

Universitetsutbildni
ng: 
Bachelorexamen, 3 
år 

Yrkesutbildning, 11 

Nej. 
A.E.A- certifikat. 

Offentliga 
sjukvårdsförsäkrin
gar ger ersättning 
på 750- 800 euro 
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på högst 80 % 
vid 65dB. 

mån 

 

 

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 

Då uppsatsens syfte var att undersöka hörapparatsutprovningsprocessen i Europa ansågs det 
motiverat att utföra en integrerad litteraturstudie. En enkätstudie hade kunnat vara ett alternativ 
men då tidsramen för arbetet var begränsad ansågs inte detta genomförbart eftersom det hade 
krävt översättningar till ett flertal olika språk. 
Vi valde att söka litteratur i två vetenskapliga databaser. Vi är medvetna om sökning i fler 
databaser kunnat resultera i att ytterligare relevanta artiklar kunnat påträffas. Bedömningen 
gjordes dock att dessa två var tillräckliga för att täcka det aktuella ämnesområdet baserat på 
uppsatsens tidsram. Det faktum att det första urvalet av artiklar utfördes baserat på en granskning 
av abstrakten kan ha lett till att viss litteratur förkastades felaktiges. Vi ansåg dock att 
tillförlitligheten i de använda artiklarna var relativt god eftersom flertalet av artiklarna som 
berörde samma land redovisade liknande information. 

För att hitta information om yrkesgrupper involverade i teknisk hörselrehabilitering användes 
sökord som fokuserade på hörselvård och hörselrehabilitering i kombination med respektive 
lands namn. Hemsidor för motsvarigheter till svenska arbetsförmedlingen granskades för att hitta 
beskrivningar av arbetsuppgifter för respektive yrkestitel. Intresseorganisationer riktade till 
personer med hörselnedsättning samt personer verksamma inom hörselvården garnskades också.  

Informationen om de olika ländernas audiologiutbildningar hämtades främst från olika skolor 
och universitets hemsidor. Dessa hittades genom att aktuella sökord översattes till respektive 
språk. Då informationen på flera av dessa hemsidor endast fanns tillgänglig på landets egna 
språk användes Google Translate som översättningsverktyg. Eftersom detta krävde en viss 
tolkning från författarna finns en viss risk för att felkällor förekommer i de redovisade resultaten 
rörande ländernas audiologiutbildning. Danmark hade exempelvis flera utbildningar inom 
området audiologi och det rådde viss otydlighet över hur dessa hängde samman. Vi valde att 
redovisa de som mest liknade vår svenska audionomutbildning, detta innebar att en utbildning i 
audiologopædi exkluderades då denna ledde till en yrkesroll kallad tale-, høre- og læsepædagog.  

Information angående ländernas legitimering söktes på engelska utan resultat via Cinahl, 
PubMed och Google. En närmare granskning av ländernas lagverk eller sjukvårdsystem hade 
kanske kunnat ge bättre resultat. Även dessa typer av källor verkade bara finnas tillgänglig på 
ländernas egna språk och därför gjordes bedömningen att det skulle bli alltför tidskrävande och 
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osäkert att granska dessa sidor med hjälp av Google Translate. 
Det faktum att vi använde en stor del icke-vetenskaplig litteratur medför risk för bias, för att 
kunna besvara uppsatsens frågeställningar ansågs emellertid detta nödvändigt då de 
vetenskapliga artiklar som sökts fram inte var tillräckliga för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. 

Uppgifter om antal förskrivna hörapparater i respektive land har sökts utan resultat dels på 
WHOs hemsida och dels på Europeiska Kommissionens hemsida Eurostat. Därför har vi 
huvudsakligen baserat vår jämförelse på siffror presenterade av Arlinger (2006). Detta eftersom 
uppgifter från samma tidsperiod var önskvärt för att kunna göra en representativ jämförelse 
mellan de olika länderna. Dock förefaller Arlingers siffror till större delen vara uppskattningar 
och inte exakta uppgifter, detta påverkar naturligtvis tillförlitligheten i våra resultat negativt. 

5.2 Resultatdiskussion 

Våra resultat visar att skillnader förekommer mellan de studerade länderna gällande de aspekter 
inom hörapparatsutprovningsprocessen som undersökts. Detta kan i viss mån sägas bekräfta den 
ojämna kvaliteten i europeisk hörselvård som påpekats av intresseorganisationerna European 
Federation of Hard of Hearing People och European Federation od Audiology Societies. 
De länder vi valt att studera i uppsatsen kan dock inte sägas representera hela Europa men ger 
ändå en viss inblick i de variationer som förekommer inom området hörapparatsutprovning i 
Europa. 
 

5.2.1 Yrkesgrupper involverade i hörapparatsutprovningsprocessen 

Patienter vid hörcentraler i Sverige brukar generellt få träffa samma audionom under sin 
hörselrehabilitering. Om detta är normen även i övriga länderna som har en audionom (eller 
motsvarande) som huvudansvarig för den tekniska hörselvården kan vi inte säga säkert men vi 
gör antagandet att så är fallet. Ur ett patientperspektiv kan detta sägas vara positivt om 
hörappartsutprovningsprocessen på så vis kan kortas ner med färre antal nödvändiga besök till 
olika instanser. Färre besök skulle även kunna innebära minskade ekonomiska utgifter för 
patienten. En kontinuerligare relation till den professionelle som ansvarar för 
hörapparatutprovningen kan också tänkas medföra att patienten känner sig trygg nog att framföra 
eventuella negativa synpunkter under processen och på så vis möjliggörs en effektivare 
hörselrehabilitering.  

Resultaten har visat att samtliga länders motsvarigheter till audionom verkar utföra ungefär 
samma tekniska hörselrehabiliterande arbetsuppgifter, dock kan vi inte dra några slutsatser om 
detta innebär att kvaliteten på hörapparatsutprovningarna är likvärdig. Inte heller kan vi konkret 
säga att variationerna i mängden yrkesgrupper länderna emellan innebär några specifikt negativa 
eller positiva konsekvenser för patienten. Dock har det framkommit att personer med 
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hörselnedsättning i Spanien kan komma i kontakt med en hörselvård av lägre kvalitet än i övriga 
länder. Detta eftersom möjligheten där finns för patienter att köpa hörapparater hos en optiker 
eller ett apotek och på så vis inte få den individuellt anpassad av yrkesperson med 
audiologiutbildning.  

Resultatet visar att de nordiska länderna (Sverige, Finland och Danmark) anger att de använder 
ICF som riktlinje vid bedömning om hörapparat är aktuellt. Emellertid framkommer också att det 
ändå förekommer viss skillnad i deras tonmedelvärdekriterier när det gäller förskrivning av 
hörapparater. Då det som mest rör sig om en skillnad på 5dB tror vi inte att detta utgör någon 
negativ konsekvens för patienterna i dessa länder eftersom det även anges att man utgår från en 
helhetsbild av patientens behov i bedömningen. I övriga länder rapporteras varierande kriterier 
för hörapparatsutprovning, dock ingen märkvärt större skillnad. I England och Spanien har 
information rörande kriterier inte hittats. I Spanien skulle detta kunna tänkas bero på att olika 
regler existerar inom landet då det är uppdelat i olika självstyrande provinser (Hear-it, n.d.d.).  
 

5.2.2 Kvalifikationskrav avseende utbildning och legitimering för yrkesgrupp motsvarande 
audionom 

För en person med hörselnedsättning kan kompetenserna hos den yrkesperson som hanterar 
hörapparatsutprovningsprocessen tänkas vara av stor betydelse eftersom detta påverkar 
kvaliteten på den hörselvård som patienten erbjuds. En patient som genomgår 
hörapparatsutprovning i Sverige, England, Nederländerna, Danmark eller Tyskland kan möta en 
professionell som innehar universitetsutbildning i audiologi. Den svenska audionomutbildningen 
kan sägas stämma relativt väl överens med kraven som anges i den europeiska standarden (EN 
15927). Detta eftersom utbildningen består av minst tre års studier på universitet och ger 
studenterna såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området hörselvård. 
Utbildningsplanen innehåller till större del samma teoretiska ämnen som anges i standarden dock 
är praktikperioderna inte lika omfattande. De övriga länderna som har universitetsutbildningar 
verkar också stämma relativt väl med den europeiska standarden när det gäller längd på 
utbildning samt teoretiskt innehåll. Undantag är Finland som har en universitetsutbildningen på 
bara 1, 5 år vilket kan till viss del förklaras med att studenter där måste ha en tidigare 
vårdutbildning för att bli antagna. Ur ett patientperspektiv behöver detta inte nödvändigtvis vara 
någon nackdel eftersom den professionelle då kan tänkas ha en bred kunskapsbas som täcker 
även allmän hälso-sjukvård. Spanien utgör också ett undantag med sin två-åriga yrkesutbildning.  
I vissa av nämnda länder förekommer även yrkesutbildningar vid sidan av de utbildningar som 
erbjuds på universitetsnivå. Detta innebär att patienterna inom ett enskilt land ändå kan komma 
att möta hörselvårdspersonal med varierande kunskaper. När det gäller utförandet av uppgifter 
som hörselmätningar och hörapparatsanpassningar behöver det nödvändigtvis inte innebära 
märkbara skillnader för patienten om den professionelle har en yrkes-eller universitetsutbildning. 
Detta eftersom båda utbildningstyperna verkar innehålla kurser som exempelvis akustik, 
signalteori och psykoakustik.  
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Eftersom det förekommer i vissa av de studerade länderna att ÖNH- läkare utför hörselmätningar 
och utprovning av hörapparater hade varit av intresse att ytterligare undersöka vilka eventuella 
specialistkunskaper de har inom området. Utrymme för detta fanns inte i detta arbete utan skulle 
i sådana fall generera en separat uppsats.  

 Att audionomutbildningen i Sverige ger studenterna legitimering då de är färdigutbildade kan 
tyckas vara en trygghet för patienterna. Detta eftersom legitimeringen medför att audionomen 
har vissa skyldigheter som tystnadsplikt och kan bli av med arbetet om detta missköts. I vissa av 
de övriga undersökta länderna kunde information om legitimering inte påträffas.  Faktumet att 
registrering hos ansvarig myndighet krävs i dessa länder kan dock tänkas ge en trygghet till 
patienten som då har möjlighet att själv kontrollera om den professionelle är en seriös aktör. 
 

5.2.3 Finansiering av hörapparatsutprovningsprocessen i respektive land 

De ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut för patienterna i de olika länderna. För vissa 
är hörapparater helt gratis medan andra får en viss summa bekostad av staten, storleken på denna 
summa varierar dock också mellan länderna. I enstaka länder som Spanien verkade personer med 
hörselnedsättning vara relativt beroende av privata sjukvårdsförsäkringar för att täcka kostnaden 
av eventuella hörapparater. Det faktum att finansieringen varierar sig så pass mycket gör att man 
krasst kan säga att det verkar mer ”gynnsamt” att ha en hörselnedsättning i vissa länder. 
 I tre av länderna erbjuds patienterna gratis hörapparater men de har då inte möjlighet att själva 
påverka val av hörapparat. Skulle patienten vilja ha en typ av hörapparat som inte erbjuds av den 
offentliga hörselvården blir de hänvisade till privata kliniker, vilket förutsätter att patienten kan 
betala hörapparaterna själv. Vi kan tycka att alla länder borde ha ett bidrag att erbjuda patienten 
om de själva vill välja hörapparat. 
Majoriteten av länderna studerade i denna uppsats verkar dock erbjuda patienter möjligheten att 
själva välja om de vill utföra teknisk rehabilitering på en offentlig- eller privat klinik. Det verkar 
även vara en jämn fördelning över länder som erbjuder patienten bilateral anpassning. Detta 
bortsätt från Finland som enligt Arlinger (2006) hade en märkvärt lägre andel bilaterala 
anpassningar sett till befolkningsmängden. Eftersom Arlingers siffror är från 2004 kan vi dock 
tänka oss att dessa har ändrats i dagsläget.  

 

6. Slutsatser 

Denna uppsats har belyst både likheter och skillnader som har framkommit inom 
hörapparatsutprovningsprocessen. Resultatet har visat att arbetsuppgifterna för professionella 
involverade i hörapparatsutprovning är relativt lika trots att ansvarsgrad skiljer både inom det 
egna landet och länderna sinsemellan. Uppsatsen redovisar även för att skillnader på utbildning 
inom Europa fortfarande existerar. Detta anser vi motiverar ytterligare fördjupad forskning inom 
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området och då mellan fler Europeiska länder. Då denna uppsats främst undersökt västeuropeiska 
länder skulle ett lämpligt forskningsområde kunna vara att jämföra hörselvården i väst- och öst 
Europa. Det skulle vidare vara motiverat att genomföra ytterligare jämförelse av 
audiologiutbildningarna inom Europa under det nästkommande årtiondet, detta eftersom den 
Europeiska standarden fortfarande är ny och alla förändringar kanske ännu inte hunnit 
genomföras.  
Förhoppningen är att denna uppsats kan ge en inblick i de skillnader inom teknisk hörselvård 
som existerar i Europa idag samt att fortsatt utvecklingsarbete för att utjämna dessa är 
nödvändigt. Detta för att patienter inom Europa skall kunna ha tillgång till 
hörapparatsutprovning och hörselvård av samma kvalitet oavsett i vilket land de lever.  
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health policy on 
bilateral fittings and 
comparison with 
market trends: The 
evidence-base 
required to frame 
policy 
 

Syfte: beskriva den offentliga  
hälso- och sjukvårds policy i ett 
antal länder som erbjuder 
ekonomiskt stöd för hörapparat/er 

Studie av teoretisk karaktär 
 

 Krav för hörapparat 
Finansiering 

Barton, G., Davis, 
A.,  
Mair, Iain W.S.,  
Parving, A., 
Rosenhall, U., & 
Sorri, M. (2001). 

Provision of hearing 
aid services: a 
comparison between 
the Nordic countries 
and the United 
Kingdom 
 

Syfte: beskriva och jämföra  
utbud och tillgänglighet av 
hörapparatstjänster i länderna 
Danmark, Finland, Norge, Sverige 
och Storbritannien 

Studie av teoretisk karaktär 
 

 Krav för hörapparat 
Finansiering 

Brunenberg, D. E. 
M.,  
Chenault, M. N., & 
Anteunis, L. J. C. 
(2004).  
 

Changing 
characteristics of 
first-time hearing 
aid applicants in 
The Netherlands in 
the past decade 

Syfte: att beskriva skillnader 
mellan variablerna ålder, kön, 
datum, vilken typ av hörapparat 
som anpassas och audiometri på en 
grupp holländska patienter på 
nybesök vid två olika tillfällen. 
Sedan jämföra resultatet med 
andra studier. 
 

En deskriptiv studie. 
Journaler som granskades 
var 50 stycken/år under 
1987-99. Vilket resulterade i 
750 nybesök. Dessa var 
äldre än 15 år och från 
Limburg i Nederländerna. 
 

Åldern för nybesöken ökade från 
59,52 år 1987 till 71,84 år 1999. 
Medelvärdet från tonaudiometri på 
det bästa örat var 69,06 dB 1987 
och 51,86 dB 1999. Slutligen drar 
författarna slutsatsen att 
hörapparatsutprovningen idag sker 
senare i livet och med mindre grad 
av hörselnedsättning. 

Yrkesgrupp 
Krav för hörapparat 
Finansiering 

Egbert, M., 
Groeber, S.,  
Damsø Johansen, J., 
Lonka, E., Meis, 
M., 
Pajo, K., 

Hearing health care 
provision in the 
national systems of 
Australia, Denmark, 
Finland, Germany 
and Switzerland: 

Syfte: att beskriva likheter och 
skillnader i hälso- och sjukvården, 
inklusive hörselvården. Aspekter 
som arbetsbeskrivning, utbildning, 
finansiering samt organisering 
av hörselvården jämförs mellan 

Studie av teoretisk karaktär 
 

 Yrkesgrupp 
Krav för hörapparat 
Finansiering 

                                                            
1 Avser hur relevant artikeln är utifrån uppsatsens frågeställningar.  

1 
 



Bilaga 2. Artikelmatris 

Ruusuvuori, J., & 
Skelt, L. (2012). 
 

Similarities and 
differences  

olika länder för att komma fram 
till vilka egenskaper som bidrar till 
användning eller icke användning 
av hörhjälpmedel. 

Grutters, J. P.C., 
van der 
Horst, F., Joore, M. 
A.,  
Verschuure, H.,  
Dreschler, W. A., &  
Anteunis, L. J. C. 
(2006).  
 

Potentials barriers 
and facilitators for 
implementation of 
an intregated care 
pathway for 
hearing-impaired 
persons: an 
exploratory survey 
among patients and 
professionals 

Syfte: att utreda förväntningar 
samt eventuella hinder och 
underlättande faktorer för vägen 
mot att eventuellt ta bort öron- 
näsa- halsläkarens roll i 
hörselutredningen. 
 

En enkätstudie: Deltog 
gjorde personal inom 
hälsovården som kommer i 
kontakt med personer som 
har nedsatt hörsel. Den 
andra gruppen var personer 
som har problem med 
hörseln. 

Det var delade meningar mellan 
grupperna i frågan om att ta bort 
ÖNH. Dock tror 100 % på en 
förbättring och 98 % på att det har 
fördelar. 
 
 

Yrkesgrupp 
Finansiering 

Grutters, J. P.C., 
Joore,  
M. A., Kessels, A. 
G. H.,  
Davis, A. C., &  
Anteunis, L. J. C. 
(2008). 
 

Patient Preferences 
for Direct Hearing 
Aid Provision by a 
Private Dispenser. A 
Discrete Choice 
Experiment 

Syfte: att undersöka patientens 
önskemål gällande en eventuell 
överföring av 
hörapparatstillhandahållandet från 
statliga medicinska sektorn till 
privat sektor och utreda dess för- 
och nackdelar. 

Ett discrete choice 
experiment (DCE) har 
använts på 150 personer med 
hörselnedsättning i 
Nederländerna.  
 

Deltagarna föredrog den första 
bedömningen hos privata 
hörapparatsutprovare, högre  
noggrannhet vad gäller patienternas 
behov av medicinsk vård, kortare 
hörapparatsutprovningsprocess 
samt en uppföljning hos öron-näsa-
hals läkaren. 

Yrkesgrupp 
Krav för hörapparat 
Finansiering 

Goulios, H., & 
Patuzzi, R.B. 
(2008). 
 

Audiology 
education and 
practice from an 
international 
perspective 

Syfte: att beskriva 
audiologiutbildning och 
audiologisk praktik ur ett 
internationellt perspektiv för att 
eventuellt utforma modeller 
för kostnad- samt 
utbildningseffektivitet. 

En omfattande enkätstudie: 
Deltog gjorde representanter 
från organisationer inom  
audiologi i 62 länder.  

Det är stora skillnader i audiologisk 
praktik mellan de som arbetar inom 
hörselvården. Även 
utbildningskraven skiljer sig åt 
mellan länderna för personer med 
samma arbetsuppgifter. 

Yrkesgrupp 
Utbildning 
Finansiering 

Hindhede, A. L. 
(2010). 
 

Everyday 
trajectories of 
hearing correction 

Syfte: att utreda varför patienter 
söker hjälp.Vilka skäl patienter har 
för att söka audiologisk 
rehabilitering och vilka skälen är 
att använda hörapparat eller inte. 
 

En intervjustudie, då 
patienterna intervjuades 
innan hörapparatsutprovning 
och sedan intervjuades på 
telefon 6 veckor efter 
hörapparatsutprovningen. 

Behovet är oftast grundad i socialt 
påtryck från närstående. När det 
gäller synen på hns är de komplexa 
och epistemologiskt ifrågasatta och 
kan enligt författaren förklara 
varför noncompliance dominerar 

Yrkesgrupp 
Finansiering 
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 vad gäller audiologisk 
rehabilitering för vuxna. 
 

Hindhede, A.L. 
(2010). 
 

Disciplining the 
audiological 
encounter 

Syfte: att bidra med en bättre 
förståelse för hur klassifikationen 
av hörselnedsättning påverkar 
personer som klassificeras som  
hörselskadade i mötet mellan 
professionell och patient. 

En inspelning av mötet 
mellan audionom och patient 
genomfördes på två olika  
statliga sjukhus i Danmark, 
totalt blev det 58 personer i 
arbetsför ålder. 

 Finansiering 

Joore, M.A., van 
der Stel, 
H., Peters, H. J. M., 
Boas, 
G. M., & Anteunis, 
L. J. C. 
(2003).  
 

The Cost-
effectiveness of 
Hearing-Aid Fitting 
in the Netherlands. 

Syfte: att fastställa 
kostnadseffektiviteten på 
hörapparatsutprovning i 
Nederländerna.  
 

En kombination av 
tonaudiometri och enkät 
användes inför 
hörapparatsanpassning samt 
4 månader efter på ÖNH 
klinik eller hos en 
audioloog. Totalt deltog 126 
personer med 
hörselnedsättning. 

Hörapparatsanpassning kan ses som 
en kostnadseffektiv hälso- och 
sjukvårds insats i denna studie. Det 
ger även bättre livskvalité vid 
analys av VAS-skalan. 
 

Yrkesgrupp 
Krav för hörapparat 
Finansiering 

Knudsen, V.L., 
Öberg, M., Nielsen, 
C.,  
Naylor, G., & 
Kramer, S.E. 
(2010). 
 

Factors Influencing 
Help Seeking, 
Hearing Aid 
Uptake, Hearing 
Aid Use and 
Satisfaction Whith 
Hearing Aids: A 
Review of the 
Literature. 

Syfte: att identifiera faktorer som 
påverkar själv-hjälp, uppfattning, 
användning, och belåtenhet med 
hörapparater i olika steg under 
patientens hörapparatsanpassnings 
gång. 
 
 
 
 

Studie av teoretisk karaktär 
 

  

Metselaar, M., 
Maat, B., 
Verschuure, H., 
Dreschler,  
W. A., & Reenstra, 
L. 
(2007). 

Comparative studies 
on hearing aid 
selection and fitting 
procedures: a review 
of the literature 

Syfte: redovisa jämförande 
litteratur på 
hörapparatsanpassningsprocedurer 
och ge goda rekommendationer för 
upprättande av liknande studier. 

Studie av teoretisk karaktär 
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Sorri, M., Jounio- 
Ervasti, 
K., Uimonen, S., & 
Huttunen, K. 
(2000). 

Will hearing 
healthcare be 
affordable in the 
new millennium 

Syfte: att påvisa felaktigheter i 
uppskattningen av antal personer 
med hörselnedsättning i Finland. 
 

Ett stickprov har tagits från 
en  population på 330000 
individer. 
 

Antalet personer med 
hörselnedsättning är mer än dubbla 
den allmänt vedertagna siffran. 

Krav för hörapparat 
Finansiering 

 

Exkluderade artiklar:  

Metselaar, M., Maat, B., Verschuure, H., Dreschler, W. A., & Reenstra, L. (2007). Comparative studies on hearing aid selection and 
fitting procedures: a review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 265: 21-29. 
 
Hindhede, A.L. (2010). Disciplining the audiological encounter. Health Sociology Review. 19(1): 100-113. 
 
Vestergaard Knudsen, L., Öberg, M., Nielsen, C., Naylor, G., & Kramer, S.E.(2010). Factors Influencing Help Seeking, Hearing Aid 
Uptake, Hearing Aid Use and Satisfaction Whith Hearing Aids: A Review of the Literature. Trends in Amplification. 14(3) 127-154. 
 

 

  


	1.1 Hörselvården i Europa 
	Hindhede (2010) anger att 16 % av den vuxna befolkningen i Europa lider av en hörselnedsättning. När det gäller kvaliteten av hörselvården som erbjuds patienter i Europa menar intresseorganisationen European Federation of Hard of Hearing People (n.d.) att den i många länder är bristande. Organisationen har efterfrågat gemensamma riktlinjer för utbildning av professionella inom hörselvården då de menar att detta skulle innebära en bättre och jämnare kvalitet av hörselrehabiliteringen inom Europa. Även European Federation of Audiology Societies har hävdat att hörselvården i flera Europeiska länder är otillräcklig och år 2001 lade de fram ett förslag över en tänkbar gemensam europeisk utbildningsmodell för en yrkesgrupp kallad General Audiologist.  Utbildningsplanen är av tvärvetenskaplig art och omfattar tre år av teoretiska studier och ett år av praktiska studier. Det första året består av studier i olika basämnen, andra året fokuseras på medicinsk och diagnostisk audiologi. Under det tredje året ingår bland annat kurser inom teknik samt akustik och ljudmiljö. Det avslutande fjärde året innehåller praktik och ett examensarbete (European Federation of Audiology Societies, 2001). 
	1.2 Europeisk standard
	Ytterligare arbete inom området gemensamma riktlinjer ledde till att European committee for standardization (CEN) år 2010 presenterade en europeisk standard som anger minimumkrav för Europeisk hörselvård. Här används benämningen ”hearing aid professional” för en person som arbetar med hörseldiagnostik, utprovning av hörhjälpmedel samt tillhandahåller övriga rehabiliterande tjänster till individer med hörselnedsättning. Standarden omfattar följande huvudområden: elektroakustisk utrustning, definiering av audiologiska termer och begrepp, förutsättningar för tillhandahållande av tjänst, beskrivning av hörapparatutprovningsprocessen, etiska överväganden samt kvalitetledningssystem. Den europeiska standarden anger i två bilagor också en minimumnivå rörande den kompetens som en hearing-aid professional förväntas ha samt en rekommenderad utbildningsplan för aktuell utbildning (EN 15927: 2010). 
	1.3 Problemformulering
	Mot denna bakgrund går det alltså att anta att den hörapparatsutprovning som finns tillgänglig för en patient med hörselnedsättning är i högsta grad beroende av var denne person är bosatt. Därför önskar vi vidare undersöka vilka likheter och skillnader inom hörapparatsutprovning som faktiskt förekommer inom Europa sett ur ett patientperspektiv. Vi ställer oss frågan huruvida personer med hörselnedsättning i Europa verkligen har samma ekonomiska förutsättningar till att få hörapparater utprovade samt om detta utförs av professionella med likvärdig kompetensnivå.Då den Europeiska standarden (EN 15927) infördes relativt nyligen är det av intresse att undersöka huruvida länderna uppfyller denna.
	2. Syfte och frågeställningar
	Syftet är att jämföra hörapparatsutprovningsprocessen i ett urval av Europeiska länder. Fokus ligger på att belysa vilka yrkesgrupper som är involverade i hörseldiagnostik och hörapparatsutprovning samt vilken utbildningsnivå dessa har. Utöver detta kommer ländernas finansiering av hörapparater undersökas. Eventuella likheter och skillnader mellan länderna kommer sedan diskuteras ur ett patient perspektiv.
	3. Metod
	Uppsaten är en integrativ litteraturstudie med huvudämnet hörapparatsutprovning i Europa. Ämnet begränsades till denna specifika aspekt av hörselrehabilitering eftersom arbetet annars skulle bli för omfattande. Valet att genomföra en integrativ litteraturstudie grundas i att detta är den enda metod som tillåter användandet av både kvantitativ- och kvalitativ litteratur. I enlighet med en integrativ litteraturstudie formulerades också inledningsvis ett problemområde och ett syfte med uppsatsen, därefter genomfördes en litteratursökning. Funnen litteratur analyserades därefter utifrån uppsatsens frågeställningar och sedan presenterades resultaten dels i text men också i en sammanfattande tabell (Whittemore, 2005). 
	3.1 Sökmetoder
	Litteratur söktes i första hand via de två vetenskapliga databaserna PubMed och Cinahl. Kombinationer av följande sökord användes: audiolog*, technical rehabilitation, hearing health care, Europe, hearing aids, hearing aid provision, education, certification och licensure. En del av sökkombinationerna kompletterades även med namnet på respektive land (för vidare specifikation, se bilaga 1). 
	3.2 Urvalskriterier
	De länder som valdes ut till studien var Sverige, England, Danmark, Finland, Nederländerna, Spanien och Tyskland. Detta urval baserades på tillgänglighet av litteratur på engelska som var relevant för uppsatsens syfte samt frågeställningar.
	3.3 Urvalsprocedur och datamaterial
	Resultatet av artikelsökningen i Cinahl och PubMed genererade 31 artiklar som valdes ut baserat på innehåll i abstracten. Efter att dubbletter sorterats bort återstod 13 artiklar. Ytterligare ett urval genomfördes efter inhämtning av artiklar samt övergripande granskning av deras innehåll med avseende till relevans för uppsatsens frågeställningar. I detta avseende användes en artikelmatris för att summera artiklarnas innehåll samt bedöma deras relevans. Efter att tre artiklar exkluderats bestod det slutgiltiga urvalet av 10 artiklar (se bilaga 2). 

	4. Resultat
	Resultaten kommer att presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar. Den första frågeställningen omfattar hörapparatsutprovningsprocessen där beskrivning av involverade yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter presenteras. Vidare vilka kriterier för hörapparatsutprovning som föreligger i landet. Den andra frågeställningen behandlar utbildning samt legitimering hos ovan nämnda yrkesgrupper och den tredje frågeställningen tar upp relevanta aspekter inom finansieringen av hörapparater.
	4.1 Yrkesgrupper involverade i hörapparatsutprovningsprocessen
	4.1.1 Sverige
	I Sverige vänder sig ofta personer som upplever hörselförsämring inledningsvis till sin vårdcentral eller till företagshälsovård. Om personalen där tror att personen har en hörselnedsättning skickas remiss till en hörcentral (European Communities, 2003). I vissa landsting i Sverige är det även möjligt att direkt kontakta en hörcentral och beställa en så kallad egenremiss. Patienten beskriver då sina problem och anledning till varför kontakt tagits (t.ex. Örebro läns landsting, n.d., Landstinget Kronoberg, n.d., Landstinget Värmland, n.d., & Landstinget Dalarna, n.d.). 
	4.3 Finansiering
	4.3.1 Sverige
	Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2011: 1576) är det landstingens ansvar att erbjuda hörselvård, denna varierar dock mellan olika landsting. I vissa län tillhandahålls hörselvården via offentliga hörcentraler medan den i andra län är förlagd till privata auktoriserade entreprenörer. Men det förekommer även kombinationer där landstinget sköter diagnostiseringsverksamhet medan rehabiliteringsverksamhet sköts privat. Det finns också privata hörselkliniker i Sverige som inte är auktoriserade (Arlinger, et al., 2008). Oavsett om patienten vänder sig till en offentlig eller privat hörselklinik garanteras samma service (Arlinger, 2006). I Sverige finansieras hörselvården genom ett offentligt sjukvårdssystem men vissa variationer förekommer ändå mellan olika landsting. I vissa län bekostas hörapparater helt av staten medans det i andra län finns en gräns för ekonomiskt stöd, vanligtvis ligger gränsen mellan 340-400 euro per hörapparat. Vid besök till en privat hörselklinik som inte är auktoriserad får patienterna betala kostnaderna själva då det inte går att använda den offentliga subventioneringen (Hear-it, n.d.a). Att kostnaderna varierar mellan landstingen bekräftas även av Arlinger (2006), han menar vidare att patienter kan få en första hörapparat gratis för ett värde upp till 320 euro medan den andra hörapparaten får bekostas av patienten själv.
	4.4 Sammanfattning resultat
	Det har framkommit att förutom Sverige så anger även England och Nederländerna ha en audionom eller motsvarande som huvudansvarig för teknisk hörselrehabilitering. Dock förekommer i dessa länder även yrkespersoner med lägre ansvarsgrad som inte har rätten att förskriva hörapparater utan endast genomför den rent praktiska utprovningen. I Danmark, Finland och Tyskland anges att ÖNH-läkare är den ytterst ansvariga yrkesgruppen när det gäller förskrivning av hörapparater, dock utförs själva utprovningen av en motsvarighet till audionom eller någon typ av audiologi-assistent. Det råder viss osäkerhet rörande systemet för tillhandahållande av hörapparater i Spanien. Detta eftersom vissa källor anger att spanska patienter oftast vänder sig direkt till privata hörapparatsförmedlare medan andra källor betonar att hörapparater måste förskrivas av ÖNH-läkare för att patienten ska få ekonomiskt bidrag. Kriterierna för huruvida patienter är berättigade till hörapparater eller inte skiljer sig också åt något mellan länderna. I Danmark är exempelvis kriteriet för att patienter ska bli tilldelade hörapparater en minsta hörselnedsättning på 25 dB mellan frekvenserna 500-4000 Hz (tonmedelvärde fyra). I Tyskland däremot bör patienten ha en hörselnedsättning på minst 30 dB vid en frekvens mellan 500-3000 Hz (tonmedelvärde tre) på det bättre örat samt en taluppfattning på högst 80 % på 65 dB.

	5. Diskussion5.1 Metoddiskussion
	Då uppsatsens syfte var att undersöka hörapparatsutprovningsprocessen i Europa ansågs det motiverat att utföra en integrerad litteraturstudie. En enkätstudie hade kunnat vara ett alternativ men då tidsramen för arbetet var begränsad ansågs inte detta genomförbart eftersom det hade krävt översättningar till ett flertal olika språk.
	Våra resultat visar att skillnader förekommer mellan de studerade länderna gällande de aspekter inom hörapparatsutprovningsprocessen som undersökts. Detta kan i viss mån sägas bekräfta den ojämna kvaliteten i europeisk hörselvård som påpekats av intresseorganisationerna European Federation of Hard of Hearing People och European Federation od Audiology Societies.

	6. Slutsatser
	Denna uppsats har belyst både likheter och skillnader som har framkommit inom hörapparatsutprovningsprocessen. Resultatet har visat att arbetsuppgifterna för professionella involverade i hörapparatsutprovning är relativt lika trots att ansvarsgrad skiljer både inom det egna landet och länderna sinsemellan. Uppsatsen redovisar även för att skillnader på utbildning inom Europa fortfarande existerar. Detta anser vi motiverar ytterligare fördjupad forskning inom området och då mellan fler Europeiska länder. Då denna uppsats främst undersökt västeuropeiska länder skulle ett lämpligt forskningsområde kunna vara att jämföra hörselvården i väst- och öst Europa. Det skulle vidare vara motiverat att genomföra ytterligare jämförelse av audiologiutbildningarna inom Europa under det nästkommande årtiondet, detta eftersom den Europeiska standarden fortfarande är ny och alla förändringar kanske ännu inte hunnit genomföras. 
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