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counseling, hörapparatutprovning och kommunikationsträning vilka används för att minska 
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1. Inledning 

1.1. Audiologisk rehabilitering 

Enligt Socialstyrelsen (2007a) definieras begreppet rehabilitering på följande sätt: 

 

”insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 

skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” 

(12-05-03) 

 

Socialstyrelsens definition av rehabilitering är i mångt och mycket applicerbar på 

audionomprofessionens syn på rehabilitering. Dock kan audionomen inte återställa den förlorade 

funktionen, dvs. hörseln. Syftet med en hörselrelaterad rehabilitering är istället att möjliggöra för 

patienten att leva med sin funktionsnedsättning (Hull, 2010), eller som Socialstyrelsen uttrycker det 

ovan, delta aktivt trots en funktionsnedsättning. 

 

Boothroyd (2007) definierar audiologisk rehabilitering som interventioner i form av instruktion, 

counseling, hörapparatutprovning och kommunikationsträning vilka används för att minska 

hörselnedsättningens påverkan på individens funktion, aktivitet, medverkan och livskvalitet. Denna 

definition grundar sig på WHO’s terminologi där en hörselskada beskrivs som en 

funktionsnedsättning vars följder påverkar individens livssituation och blir ett funktionshinder. 

Termen handikapp är numer inaktuell och istället bör begrepp såsom funktionshinder eller 

funktionsnedsättning användas (Socialstyrelsen, 2007b). Dock kommer termen handikapp att 

användas i detta arbete ifall det varit det begrepp som använts i studien som beskrivs i texten. 

Vidare skriver Socialstyrelsen (2007a) att rehabilitering inbegriper insatser i form av pedagogiska, 

medicinska, sociala, tekniska och arbetslivsinriktade interventioner. De åtgärder Boothroyd (2007) 

beskriver kan placeras in under Socialstyrelsens områden där hörapparatutprovning är en form av 

teknisk rehabilitering och counseling en mer socialt inriktad sådan. 

 

1.2 Audiologisk grupprehabilitering 

Audiologisk rehabilitering kan utföras såväl individuellt som i grupp. Vissa delar såsom 

information, kommunikationsträning och counseling kan tillämpas i ett grupputförande (Alpiner & 
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McCarthy, 2000). Hawkins (2005) menar att rehabilitering i grupp kan förbättra individens syn på 

sin hörselnedsättning samt öka dennes upplevda nytta av kommunikationsstrategier och hjälpmedel. 

Grupputförandet kan även bidra med stöd då känslor och frustration kan ventileras tillsammans med 

individer med liknande erfarenheter (Alpiner & McCarthy, 2000). 

 

Enligt Clark och English (2004) är gruppbaserat stöd för föräldrar med barn med hörselnedsättning 

eller dövhet en företeelse som bidrar med både kunskap och stöd till oroliga föräldrar, som vid 

dessa möten får träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter. Dock blir gruppbaserad re-

/habilitering ovanligare ju äldre individen blir. Då en hörselnedsättning inte endast påverkar 

individen i fråga utan även dennes omgivning såsom närstående, sociala aktiviteter och arbete, 

krävs stöd. Det finns ett behov av att erbjuda kliniskt anknutna stödgrupper för far- och 

morföräldrar, syskon, föräldrar och i framtiden eventuell livskamrat, även när individen blivit äldre.  

Tonårsgrupper existerar, enligt Clark och English (2004), på sina håll i USA, men förekomsten i 

Sverige är oklar. I två italienska studier (Bosco, D’Agosta & Ballantyne, 1999; D’Agosta, Bosco & 

Cordier, 1999) använde sig logopeder utav ett gruppformat vid rehabilitering av ungdomar med 

cochleaimplantat (CI). Inledningsvis bör betonas att rehabilitering med anhöriga och 

grupprehabilitering med anhöriga inte är samma sak, det är den senare variantens effekter som 

beskrivs i detta arbete. 

 

1.3 Begreppet counseling 

Som nämnts ovan kan en form av gruppbaserad rehabilitering vara counseling i grupp. Då 

begreppet counseling, utan en närmare förklaring, kan ses som något ogripbart och abstrakt, behövs 

en mer överskådlig bild av vad begreppet innebär i både tanke och handling. Två centrala begrepp 

är uppdelningen av innehållet i audiologisk counseling i informationscounseling (content 

counseling) och individanpassad counseling (personal adjustment counseling) (Förf. övers.). 

Informationscounseling syftar till den information audionomen ska överföra till patienten. Denna 

kan vara att ge en instruktion inför en mätning eller förklara funktionen hos en viss hörapparat. 

Informationscounseling är således en tämligen stor del av audionomens yrkesutövande (Clark & 

English, 2004). Den andra sidan utav audiologisk counseling, individanpassad counseling, 

inbegriper de känslomässiga budskap patienten ger och som många gånger kan vara dolda. Det är 

enligt Clark och English viktigt att som professionell uppfatta de signaler patienten sänder ut om sitt 

känslomässiga tillstånd. En enkel fråga som; ”Är knapparna på apparaten väldigt små?”, som vid 

första anblick kan ses som en ren informationsfråga, dvs. ”Jag vill veta hur stora knapparna på 

hörapparaten är”, kan dölja ett känslomässigt budskap vilket egentligen är orsaken till frågan. 
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Patienten kanske har reumatiska eller andra motoriska problem och oroar sig därför för om han/hon 

kommer att kunna hantera de små knapparna, med andra ord ett känslobudskap som kunde gått 

förlorat om inte audionomen varit uppmärksam på grunden till patientens till synes harmlösa fråga 

(Clark & English, 2004; English, 2008). Då informationscounseling handlar om att planera, sätta 

upp mål, ge information och praktiskt genomföra en rehabilitering, handlar individanpassad 

counseling om att få patienten att acceptera och kunna leva med sin hörselskada. Det är den senare 

formen Hawkins (2005) menar kan utföras i grupp. 

 

1.4 Begreppet coping 

Ett begrepp som ofta nämns i samband med counseling är coping. När människor ställs inför svåra, 

traumatiska eller livsomställande upplevelser, t.ex. en hörselnedsättning, påverkas de inte bara rent 

fysiskt utan även psykiskt och socialt. Termen coping presenterades av Richard Lazarus, som ett 

samlingsnamn för olika egenskaper som påverkar hur en individ hanterar stressfyllda situationer 

(Fredriksson, 2001). Lazarus påstod att hur kroppen reagerar inför en psykiskt påfrestande situation 

kan påverkas av huruvida personen har strategier för att klara av den stressfyllda situationen i fråga 

(Gullacksen, 2002). Coping har från början sitt ursprung i psykoanalysen och dess 

försvarsmekanismer (Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 2000), men fick sin nuvarande innebörd i 

slutet av 60-talet i och med Lazarus teori om stress och coping. Utifrån hörselskadades perspektiv 

beskriver Arlinger et al. (2007) det på följande sätt: ”Coping-strategier betecknar de kognitiva och 

beteendemässiga handlingsmönster den hörselskadade medvetet eller omedvetet utför för att kunna 

hantera auditivt krävande situationer i vardagen.” (s. 376).  

 

Numera används termer som aktiv eller passiv coping där det förut användes ord som ”välanpassad 

till sitt handikapp” eller ”undvikare” (Eriksson-Mangold, 1998). Det senare bar en tydlig åsikt om 

vad som var bra och dåligt. Att ha en offensiv inställning till coping ansågs bättre än en undvikande. 

Numera förespråkas inte detta synsätt. Istället bör alla metoder lyftas fram som ger goda 

konsekvenser för individen (Eriksson-Mangold, 1998). Med passiva eller emotionsfokuserade 

copingstrategier menas att en stressfylld situation hellre undviks än konfronteras, medan aktiva eller 

problemfokuserade copingstrategier innebär att individen istället försöker kontrollera och behärska 

situationen (Arlinger et al., 2007; Carlsson et al., 2000). En annan form av coping, som även kan 

liknas vid försvarsmekanismen bortträngning i ett initialt skede, är minimering. Detta innebär att 

individen förnekar det faktum att han/hon, exempelvis, hör dåligt. Detta kanske ger positiva 

konsekvenser till en början, men i det långa loppet leder detta inte till den acceptans som krävs för 

att individen ska komma vidare i sitt liv och i sin rehabilitering (Carlsson et al., 2000). En form av 
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grupprehabilitering kan vara att informera och samtala om coping, samt individens nyttjande av 

detta (Alpiner & McCarthy, 2000). 

 

1.5 Begreppet kommunikationsstrategier 

Ytterligare ett element inom den audiologiska rehabiliteringen som lämpar sig för ett 

grupputförande är undervisning om och träning i kommunikationsstrategier (Alpiner & McCarthy, 

2000). Kommunikationsstrategier innebär de olika metoder eller medel som, exempelvis en 

hörselskadad, använder sig av för att optimera kommunikationen eller reparera denna vid 

missförstånd. Dessa strategier är av stor vikt då en bristande kommunikationsförmåga kan få 

mycket negativa följder för individens sociala liv, identitet och känsloliv (Danermark, 2005).  

 

För att ett samtal ska fungera tillfredsställande för en person med en hörselnedsättning finns det 

enligt Alpiner och McCarty (2000) flera element denne behöver behärska för att fylla de luckor 

hörselnedsättningen kan ge upphov till. Personen i fråga måste ha modet att rätta till eller reparera 

skador som uppkommer i samtalet. Sedan behövs en förmåga att utifrån kontexten bedöma vad som 

rimligtvis kan ha sagts om detta inte kunnat uppfattas. Ytterligare en metod är att använda 

läppavläsning för att urskilja vad som varit svårt att uppfatta. Att använda sina hörhjälpmedel på ett 

optimalt sätt samt att, i den mån det går, försöka minska störande ljud i omgivningen tillsammans 

med att vara uppmärksam på ansiktsuttryck, miner och tonfall kan även det vara till stor hjälp när 

det gäller att uppfatta meddelanden på ett korrekt sätt (Smeds & Leijon, 2000).  

 

Vid samtalssituationer med tre personer eller fler kan det vara svårt även för en normalhörande att 

uppfatta och förstå innehållet rätt. För en person med en hörselnedsättning är detta svårare och 

många gånger mycket ansträngande (Alpiner och McCarty, 2000). Faktum kvarstår att trots 

tekniska hjälpmedel kan hörseln inte återställas utan vissa situationer kommer förbli svåra för en 

person med hörselnedsättning. Därför är det av vikt att anhöriga känner till vissa grundläggande 

strategier som kan underlätta kommunikationen. Vid samtal med en person med en 

hörselnedsättning är det viktigt att tänka på att handen eller något annat föremål inte hålls för 

munnen samt att ansiktet inte faller i skugga. Detta för att underlätta min- och läppavläsning. 

Hastiga kast mellan olika samtalsämnen bör undvikas och samtalstempot kan med fördel vara lugnt 

och sakligt (Danermark, 2005; Smeds & Leijon, 2000). Ett forum för att lära ut 

kommunikationsstrategier, både för anhörig som hörselskadad, kan vara kommunikationsträning i 

gruppformat (Alpiner & McCarthy, 2000).  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva audiologisk grupprehabilitering och dess eventuella effekter. 

 

2.1 Motivering av syftet 

Enligt viss litteratur (Alpiner & McCarthy, 2000; Hawkins, 2005) kan delar utav den audiologiska 

rehabiliteringen utföras i grupp. För att ett sådant utförande ska kunna genomföras krävs 

vetenskaplig evidens för att grupprehabilitering håller samma goda kvalitet som individuell 

rehabilitering. Boothroyd (2007) påpekar att grupprehabilitering är kostnadseffektivt. Endast 

kostnadseffektivitet och eventuella besparingar räcker inte för att motivera användandet av 

grupprehabilitering. Dess effektivitet inom en rad områden såsom psykosocial påverkan, 

hörapparatanvändning, hörapparatnytta, belåtenhet med rehabiliteringen samt dess lång- och 

kortsiktiga effekter behöver kunna styrkas. En sådan kunskap skulle komma audionomprofessionen 

till nytta vid planering och genomförande av rehabilitering samt vara en fingervisning huruvida 

grupprehabilitering bör eller inte bör tillämpas i större utsträckning.  

 

3. Frågeställningar 

● Vilka dokumenterade effekter finns av audiologisk grupprehabilitering? 

● Vilken effekt fyller anhörigas medverkan vid audiologisk grupprehabilitering? 

● Kan audiologisk grupprehabilitering vara kostnadseffektiv? I så fall på vilket sätt? 
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4. Metod 

Examensarbetet har lagts upp enligt riktlinjer för en systematisk litteraturstudie. Detta innebär att 

syftet är att beskriva ett visst område inom vetenskapen utifrån tydliga frågeställningar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Sökning och urval av relevanta artiklar sker på ett systematiskt och strukturerat 

sätt och presenteras sedan i en överskådlig matris (Hearn, Feuer, Higginson & Sheldon, 1999). 

 

4.1 Datainsamling 

Arbetet inleddes med en litteratursökning efter 52 utvalda sökord (se Bilaga 1). Dessa 

kombinerades för största möjliga bredd i sökningen. Relevanta sökord valdes med hjälp av MeSH 

ämnesordsdatabas samt Cinahls motsvarade funktion. Sökningen genomfördes initialt med breda 

ämnesord och begränsades sedan med mer, för syftet, relevanta termer. De databaser som användes 

var: Cinahl, Medline, PsycINFO och PubMed. Litteraturen kompletterades sedan med ytterligare 

artiklar funna via referenslistor hos genomläst litteratur. Dessa artiklar, vars antal var två, valdes ut 

för att de återkom i artiklarnas referenslistor och ansågs vara relevanta för arbetets syfte. 

 

4.2 Urvalskriterier 

För att begränsa litteraturens omfång fastställdes vissa inklusions- och exklusionskriterier. Ingen 

vikt fästes vid litteraturens ålder, då denna inte ansågs påverka relevansen hos innehållet. Det 

tillämpades inte heller någon geografisk begränsning. Endast engelskspråkig och svensk litteratur 

godtogs. Samtlig litteratur skulle vara av vetenskaplig art samt genomgått en peer-review. 

Översiktstartiklar godtogs inte då dessa endast är en sammanställning av annan litteratur. Artiklar 

vars innehåll inte kunde läsas i fulltext exkluderades.  

 

4.3 Sökstrategi 

Vid sökning på breda termer såsom Coping och Rehabilitering blev antalet träffar, som förväntat, 

högt. Dessa sökningars resultat lästes inte igenom utan sökningen gjordes snävare till ett mer 

hanterbart antal träffar kvarstod (<100 träffar/sökning). Urval och gallring genomfördes enligt 

Pettersson, Pettersson och Frisks modell från 2011, vilken modifierades något efter våra behov (se 

Figur 1). De artiklar vars fulltext inte kunde nås via Örebro universitets databaser söktes via Google 

Scholar (Google Corp.). Fanns de inte där, exkluderades dessa. 
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Exkludering efter läsning av abstract 
(n=59) 

Slutgiltigt antal relevanta 
artiklar (n=15) 

Inkludering av litteratur från 
referenslista (n=2) 

Återstående potentiellt 
relevanta artiklar (n=13) 

Exkludering efter läsning av fulltext 
(n=13) 

Återstående potentiellt 
relevanta artiklar (n=26) 

Exkludering efter översiktlig läsning 
av fulltext (n=6) 

Återstående potentiellt 
relevanta artiklar (n=32) 

Exkludering på grund av brist på 
fulltext (n=17) 

Återstående potentiellt 
relevanta artiklar (n=49) 

Återstående potentiellt 
relevanta artiklar (n=108) 

Exkludering av dubbletter (n=209) 

Potentiellt relevanta artiklar vid 
litteratursökning (n=317) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1. Sökstrategi. 

Omritad efter Pettersson, Pettersson och Frisk (2011). ICF from an occupational therapy perspective in adult care: an 

integrative literature review. /Electronic version/. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, early online, 1-14. 

Återgiven med tillstånd. 
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4.4 Bearbetning 

De 15 artiklar som återstod efter gallringarna lästes ingående och upprepade gånger av båda 

författarna. Relevant information antecknades under relevanta rubriker. Innehållet i artiklarna 

sammanfattades i en artikelmatris med rubrikerna: Författare/År/Land, Titel, Syfte, Metod, 

Deltagare, Resultat och Relevans. Mallen till matrisen hämtades från Willman och Stoltz (2002), 

men omarbetades något för att passa arbetets behov. Artiklarnas relevans bedömdes med en 

gradering från ett till tre där tre stod för mycket relevant, två för relevant, ett för delvis relevant. En 

artikel som i stor utsträckning undersökt grupprehabiliteringens effekter ansågs mer relevant än en 

studie där detta inte varit det primära syftet. För att kunna föra en diskussion kring studiernas 

resultat, genomfördes en analys med avseende på studiernas bevisvärde. Som rättesnöre vid 

analysen användes en mall för värdering av studier (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2003). En riktlinje var antalet försökspersoner som deltog. En studie som hade 100 eller fler 

försökspersoner ansågs ha ett högre bevisvärde än en studie med 50 eller 20 försökspersoner (medel 

respektive lågt bevisvärde). Övriga riktlinjer var; genomförande av metodik och eventuella brister i 

denna, RCT-studie eller ej, bortfall och bortfallsanalys. Ytterligare parametrar som undersöktes var 

huruvida urvalet varit randomiserat, ifall de använda instrumenten varit standardiserade, 

beskrivning av metod samt eventuella pilotstudier. En studie fick högt, mellan eller lågt bevisvärde. 

Somliga studier med lågt deltagarantal klassades ändå som högre i sitt bevisvärde då resterande 

delar av studien ansågs hålla en hög kvalitet.  
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5. Resultat 

 

5.1 Översikt av artikelanalys avseende bevisvärde 

 

TABELL 1 Översikt av artikelanalys avseende bevisvärde 

Författare, (År), Land Titel  N 
(Bort
fall) 

Urval Bevisvärde 
 

1. Abrams, H.B., Hnath-
Chisolm, T., Guerreiro, M. 
S., & Ritterman, I. R. 
(1992). USA. 

The Effects of Intervention Strategy 
on Self-Perception of Hearing 
Handicap. 

31 Ej randomiserat 
urval. 
Randomiserade 
grupper. 

MEDEL 
Använde, ett för syftet, 
adekvat instrument och 
metod. Utförlig beskrivning 
av metod. 
 

2. Abrams, H., Hnath 
Chisolm, T., McArdle, R. 
(2002). USA. 

A cost-utility analysis of adult 
audiologic rehabilitation: Are the 
benefits worth the cost? 

105  Ej randomiserat 
urval. 
Randomiserade 
grupper. 

HÖG 
Använde, ett för syftet, 
adekvat instrument och metod 
Utförlig beskrivning av 
metod. 

3. Brickley, G. J. (1996). 
Storbritannien. 

An evaluation of a group follow-up 
scheme for new NHS hearing aid 
users. 

85 
(108)

Ej randomiserat 
urval eller 
grupper. 

LÅG 
Ej standardiserat 
frågeformulär.  
Brister i metodbeskrivning. 

4. Collins, M. P., Souza, P. 
E., Liu, C-F., Heagerty, P. 
J., Amtmann, D., & Yueh, 
B. (2009). USA. 

Hearing aid effectiveness after 
aural rehabilitation – individual 
versus group (HEARING) trial: 
RCT design and baseline 
characteristics 

695 
(17) 
 

RCT-studie HÖG 
Standardiserade instrument. 
Tydlig metod. Flera 
gruppkonstellationer. Ingen 
kontrollgrupp utan 
behandling. Ingen pilotstudie. 

5. Collins, M. P., Souza, P. 
E., O'Neill, S., & Yueh, B. 
(2007). USA. 

Effectiveness of group versus 
individual hearing aid visits  

107 
(33)  

Ej 
randomiserade 
grupper. 

MEDEL 
Standardiserade instrument. 
Tydlig metod och analys. 
Dock ingen pilotstudie eller 
bortfallsanalys. 

6. Getty, L., & Hétu, R. 
(1991). Kanada. 

Development of a Rehabilitation 
Program for People Affected with 
Occupational Hearing Loss - 2. 
Results from Group Intervention 
with 48 Workers and Their Spouses 

48+ 
maka
. 
 

Endast 
testgrupp. 
Randomisering 
framgår ej. 

MEDEL 
Egna frågeformulär. Tydlig 
metod. Ingen kontrollgrupp 
och ingen pilotstudie. 

7. Hallberg, L. R. -M., & 
Barrenäs, M-L. (1994). 
Sverige. 
 

Group rehabilitation of middle-
aged males with noise-induced 
hearing loss and their spouses: 
evaluation of short- and long-term 
effects  

53 
(15)
 

Konsekutivt 
urval. 
Randomiserade 
grupper. 

MEDEL 
Standardiserade instrument. 
Tydlig metod och analys. 
Dock ej gjort pilotstudie eller 
analyserat bortfall. 

8. Henry, A. J., Loovis, C., 
Montero, M., Kaelin, C., 
Anselmi, K-A., Coombs, R., 
Hensley, J., & James, K. E. 
(2007). USA. 

Randomized clinical trial: Group 
counseling based on tinnitus 
retraining therapy 

269
 

RCT-studie. 
Valfri anmälan. 

HÖG 
Standardiserade instrument. 
Tydlig metod. Pilotstudie, 
gällande 
utbildningsintervention och 
studie procedur. 
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9. Heydebrand, G., Mauze, 
E., Tye-Murray, N., Binzer, 
S., & Skinner, M. (2005). 
USA. 

The efficacy of a structured group 
therapy intervention in improving 
communication and coping skills 
for adult cochlear implant 
recipients 

33(7)
 

Endast 
testgrupp. 
Randomisering 
framgår ej. 

MEDEL 
Standardiserade instrument. 
Tydlig metod. Dock ingen 
kontrollgrupp samt ingen 
pilotstudie. 

10. Jansson, G., Trulsson, 
U., Wiberg, A., & Hallberg, 
L. R-M. (2002). Sverige. 

Group Rehabilitation of Patients 
with Acquired Hearing Impairment 
and Their Close Relatives: 
Evaluation of Short- and Long-
term effects 

76 Endast 
testgrupp. 
Randomisering 
framgår ej. 

MEDEL 
Standardiserade instrument. 
Tydlig metod. Ingen 
kontrollgrupp. Ingen 
pilotstudie. De olika 
instrumentens resultat 
krockade med varandra. 

11. Jennings, M. B. (2009). 
Kanada. 

Clinical Report: Evaluating the 
Efficacy of a Group Audiologic 
Rehabilitation Program for Adults 
with Hearing Loss a Goal 
Attainment Scaling Approach. 

46 Ej randomiserat 
urval. 

LÅG 
Ej standardiserat 
frågeformulär. Resultaten togs 
från dagböcker. Brister i 
metodbeskrivning. 
Saknar innebörd av resultatets 
gradering. 

12. Norman, M., George, 
CR., Downie, A., & 
Milligan, J. (1993). 
Storbritannien. 

Evaluation of a Communication 
Course for New Hearing Aid Users

124 Ej 
randomiserade 
grupper. 

MEDEL 
Framgår ej om formuläret är 
ett standardiserat sådant. 
Metod något otydlig. Ej 
analyserat bortfall. Ingen 
pilotstudie. Kontrollgrupp. 
 

13. Preminger, J.E., & 
Ziegler, C.H. (2008). USA. 

Can Auditory and Visual Speech 
Perception Be Trained Within a 
Group Setting? 

50(5) RCT-studie HÖG 
Använde, för syftet, adekvata 
instrument och metod. 
Utförlig beskrivning av 
metod. 
 

14. Preminger, J. E., & Yoo, 
J.K. (2010). USA. 

Do Group Audiologic 
Rehabilitation Activities Influence 
Psycosocial Outcomes? 

50(6) RCT-studie HÖG 
Använde, för syftet, adekvata 
instrument och metod. 
Utförlig beskrivning av 
metod. Ingen kontrollgrupp. 
 

15. Taylor, K. S., & Jurma, 
W. E. (1999). USA. 

Study suggests that group 
rehabilitation increases benefit of 
hearing aid fittings 

63 Ej 
randomiserade 
grupper. 

MEDEL 
Standardiserade formulär. 
Tydlig metod. 
Pilotstudie genomförd, 
intervjufrågor. 

 

Utav de studier representerade i detta arbete, undersökte studie 3, 4 och 5 någon form av 

hörapparatutprovning och/eller återbesök i grupp. Ett flertal av studierna inriktade sig på eller hade 

något element av counseling i grupp (1, 8, 12, 14 och 15). Undervisning om coping- och 

kommunikationsstrategier var vanligt förekommande bland studierna och återfanns i majoriteten av 

dem (1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12 och 13). 
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5.2 Vilka dokumenterade effekter finns av audiologisk grupprehabilitering? 

 

5.2.1 Psykosociala effekter 

Abrams et al. (2002) fann i sin studie att både test- och kontrollgrupp visade signifikanta 

förbättringar av livskvalitet efter genomförd behandling. Detta oavsett om de erbjudits 

grupprehabilitering (testgrupp) eller inte (kontrollgrupp) efter utprovning. Studien kunde inte påvisa 

att grupprehabilitering förbättrade individens möjlighet att förbättra sin livskvalitet mer än 

individuell rehabilitering. Deras slutsats blev att audiologisk rehabilitering oavsett utförande, grupp 

eller individuellt, förbättrar individens livskvalitet. På Hearing Handicap Inventory for the Elderly 

(HHIE) känslomässiga subskala visade gruppen som erbjöds grupprehabilitering bättre resultat än 

kontrollgruppen. Ett resultat som även återfanns i ytterligare en studie (Preminger & Ziegler 2008). 

Abrams et al. (2002) uppger att de tror att det förbättrade resultatet hos testgrupp i förhållande till 

kontrollgrupp kan härledas till gemenskapen hos gruppträffarna. I den socialt inriktade delen av 

mätinstrumentet (HHIE) fanns ingen skillnad mellan grupperna. Ett utfall de tror beror på innehållet 

i rehabiliteringen, som inte fokuserade på kommunikationsstrategier utan de mer emotionellt 

förknippade konsekvenserna av en hörselnedsättning. En tidigare studie med liknande upplägg 

(Abrams et al., 1992) pekade på att självupplevt handikapp kunde minskas både med hjälp av 

endast hörapparat eller hörapparat tillsammans med counselingbaserad grupprehabilitering. Deras 

studie pekade även på att hörapparat tillsammans med grupprehabilitering kan minska upplevelsen 

mer, då denna grupps totala poäng var generellt högre, men resultaten var svaga om än signifikanta. 

 

Collins et al. (2009) menar att en osäkerhet relaterad till rehabilitering är hur denna kommer att 

påverka individen. Taylor och Jurma (1999) påpekar i sin artikel att det inte endast är patientens 

personlighet som påverkar rehabiliteringens utfall utan även finansiella, hälso- och åldersrelaterade 

samt sociala aspekter samt relationen till audionomen. I Collins et al. (2009) studie var syftet att 

undersöka vilka effekter grupprehabilitering hade på individerna. De menade att grupprehabilitering 

kan påverka en individ positivt medan en annan påverkas negativt. Vissa kan bli förvirrade av att 

andras utsagor inte överensstämmer med deras egna, medan vissa finner uppmuntran och en 

igenkänningsfaktor i att träffa personer i en liknande situation. Det senare återfinns även hos andra 

studier (Abrams et al., 2002; Getty & Hétu, 1991; Henry et al., 2007; Norman et al., 1995; Taylor & 

Jurma, 1999), där grupprehabilitering har visat sig ha positiva effekter på individens känsla av 

funktionshinder och ensamhet genom utbyte av erfarenheter. Enligt Collins et al. (2009) kan det 

även vara positivt för individens känsla av stigma. 
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Taylor och Jurma (1999) menar att grupputförandet i sig kan ha en positiv påverkan på äldres 

sociala nätverk. De menar att träffa personer i samma ålder med liknande erfarenheter kan vidga det 

sociala nätverk som med åren kan ha förminskats. Somliga individer kan dock uppleva att det är ett 

intrång i privatlivet att diskutera sina problem i grupp tillsammans med andra (Collins et al., 2009). 

Ämnen av känslig art kan lämpa sig bättre i ett individuellt sammanhang menar Heydebrand et al. 

(2005). Ytterligare en problematik kan vara att veta hur stor gruppen ska vara för att vara som mest 

effektiv (Collins et al., 2009).  

 

Inte alla studier har kunnat uppvisa positiva resultat (Abrams et al., 2002; Brickley et al., 1996; 

Heydebrand et al., 2005; Norman et al., 1995; Taylor & Jurma, 1999). Norman et al. (1995) studie 

gick ut på att erbjuda nya hörapparatanvändare counseling i form av en kommunikationskurs och 

sedan undersöka dess effekter. Enligt det frågeformulär försökspersonerna fick fylla i skulle kursen 

ha gjort nytta, men dessa resultat motsägs av den brist på praktiska bevis försökspersonerna 

uppvisade i sitt vardagliga handlande. Heydebrand et. al. (2005) genomförde en studie på 33 vuxna 

patienter med CI. Syftet med studien var att förbättra kommunikationen hos försökspersonerna. 

Studien bestod av en två-dagars workshop. Försökspersonerna arbetade i grupper om 6-12 personer. 

Resultaten utvärderades med ett frågeformulär. Överlag visade studien klena resultat. Individernas 

känsla av stress, ångest och depression förbättrades inte. Dock hade innehållet i kursen positiv 

påverkan på deltagarnas kommunikationsförmåga. De uppvisade färre avbrott vid samtal samt 

minskade tendenser att dra sig undan socialt. Trots att individernas kommunikationsförmåga 

förbättrades under studien ändrades inte deras bruk av kommunikationsstrategier. När detta 

undersöktes närmare var den generella åsikten hos försökspersonerna att de ogärna ville störa andra 

människor samt att de inte kände sig trygga med att ställa krav på omgivningen genom att be om 

hjälp. Det faktum att de trots att de anpassat sig väl till sina implantat och hade kunskaper kring 

kommunikation valde att inte nyttja denna kunskap ledde författarna till att dra slutsatsen att det 

behövdes någon form av terapeutisk insats gällande patienternas självkänsla.  

 

I flera studier är det tämligen oklart huruvida grupprehabilitering i sig faktiskt har förbättrat 

individens känsla av funktionshinder eller livskvalitet (Abrams et al., 2002; Heydebrand et al., 

2005; Taylor & Jurma, 1999). Ett exempel kan tas från Taylor och Jurma (1999), där instrumentet 

HHIE användes för att mäta individens känsla av upplevt funktionshinder tre veckor och tre 

månader efter utprovning. Den ena gruppen genomgick under denna tid ett counselinginriktat 

rehabiliteringsprogram i grupp medan den andra gruppen inte erbjöds något ytterligare. Studien 

pekade på att testgruppen visade signifikant bättre resultat jämfört med kontrollgruppen. Dock var 
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båda gruppernas resultat betydligt sämre vid tremånaderskontrollen än tre veckor efter 

utprovningen. Effekten, enligt Taylor och Jurma, utav grupprehabiliteringen skulle således vara att 

känslan av funktionsnedsättning inte ökade lika mycket hos testgruppen som hos kontrollgruppen, 

som inte erbjöds grupprehabilitering. Dock ökade känslan av funktionshinder hos båda grupperna. 

Resultaten från studien är därför otydliga huruvida grupprehabiliteringen gav positiva effekter eller 

ej. I en annan studie (Jansson et al., 2002) förbättrades försökspersonernas coping och deras 

användande av kommunikationsstrategier genom grupprehabilitering. Dock kände de sig mer 

funktionshindrade i familjelivet efter interventionen än innan. En känsla som ökade ytterligare sex 

månader efter studien. En effekt författarna tillskriver deltagarnas ökade kunskap om deras 

hörselnedsättning och dess konsekvenser. 

 

Flertalet studier har uppvisat positiva resultat (Abrams et al., 1992; Collins et al., 2007; Getty & 

Hétu, 1991; Hallberg & Barrenäs, 1994; Henry et al., 2007; Jennings, 2009; Preminger & Ziegler, 

2008; Preminger & Yoo, 2010; Taylor & Jurma, 1999). I en studie gjord på 74 veteraner (Collins et 

al., 2007) framgick att de som fått utprovning och uppföljning i grupp fungerade bättre med sin 

hörselnedsättning än de som haft individuella hörapparatbesök. De var också mer nöjda med sin 

rehabilitering än de som endast deltagit i individuella besök. Det fanns dock ingen signifikant 

skillnad när det kom till känsla av funktionshinder. Studiens slutsats blev att grupprehabilitering är 

likvärdig individuell rehabilitering, men att den tidigare kan förbättra det kortsiktiga 

hörapparatanvändandet. De kunde dock inte uttala sig om de långsiktiga konsekvenserna. En studie 

gjord av Abrams et al. (1992) visade på att grupprehabilitering tillsammans med hörapparat hade en 

positiv inverkan på självupplevt handikapp. Resultaten var svaga men signifikanta. 

Grupprehabilitering jämfördes i studien med endast hörapparatanvändning alternativt ingen 

behandling (kontrollgrupp). Studien visade även att endast hörapparatanvändning minskade 

självupplevt handikapp i jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Getty och Hétu (1991) kom i sin studie fram till att deltagarna i en grupprehabilitering riktad till 

män med yrkesrelaterad hörselnedsättning fick en ökad kunskap om sina hörselsvårigheter. Detta 

ledde till att de blev mer medvetna om sina problem, samt för vissa individer, att deras 

hörselnedsättning påverkade dem mer. Generellt sett fick deltagarna en större trygghet i hur de 

hanterade hörselrelaterade problemsituationer samt ett ökat självförtroende. Syftet med studien var 

att hos dessa män, som ofta drar sig för att söka hjälp (Hallberg & Barrenäs, 1994), starta en 

problemlösningsprocess genom att medvetandegöra de problem hörselnedsättningen genererar samt 

rusta försökspersonerna med verktyg att hantera dem (Gett & Hétu, 1991). Ett underliggande syfte 
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var även att erbjuda ett psykosocialt stöd till deltagarna, vilket de uppgav att de uppnådde i och med 

gruppdiskussionerna. En studie inspirerad av den ovan (Hallberg & Barrenäs, 1994) visade att 

audiologisk grupprehabilitering för medelålders män med bullerskada, minskar individens känsla av 

handikapp samt ökar hustruns förståelse för makens situation. 

 

Henry et al. (2007) studie visade att undervisningscounseling i grupp baserat på Tinnitus Retraining 

Therapy (TRT), hade en positiv effekt på patienter med tinnitus i jämförelse med stödgrupper för 

samma patientgrupp. Själva grupputförandet genererade både positiva och negativa åsikter. Positiva 

i form av att få mer gemensam tid med audionomen, men även negativa i form av begränsad egentid 

med densamme. Något som även återfinns hos Collins et al. (2009). 

 

Flera studier visar på en ökad livskvalitet hos försökspersonerna efter genomförd 

grupprehabilitering (Abrams et al., 2002; Preminger & Ziegler, 2008; Preminger & Yoo, 2010; 

Taylor & Jurma, 1999). Hos Preminger och Yoo (2010) kunde en bättre livskvalitet skönjas hos de 

grupper som förutom kommunikationsträning även fått psykosociala övningar att arbeta med. Vissa 

resultat (Preminger & Yoo, 2010; Preminger & Ziegler, 2008) pekar på att innehållet i 

rehabiliteringen inte är det som förbättrar livskvaliteten utan själva grupputförandet i motsats till 

andra studiers resultat (Abrams et al., 2002; Heydebrand et al., 2005). Preminger och Yoo (2010) 

rekommenderar en blandning av information tillsammans med träning och psykosociala övningar 

för bästa möjliga resultat av rehabiliteringen. 

 

5.2.2 Lång- och kortsiktiga effekter  

I Hallberg och Barrenäs (1994) studie undersöktes de lång- och kortsiktiga effekterna av 

audiologisk grupprehabilitering hos män med förvärvad hörselnedsättning. Studiens resultat kunde 

inte påvisa några långsiktiga effekter på någon variabel mellan test- och kontrollgrupp. Dock 

verkade rehabiliteringen, på kort sikt, funktionshindershämmande för testgruppen. Deras resultat 

visade på att kontinuerliga träffar behövs då de långsiktiga resultaten inte var signifikanta. Dessa 

träffar föreslås ges i form av stödgrupper. Dock pekar Henry et al. (2007) studies resultat på att 

stödgrupper inte har samma långsiktiga effekt som undervisningscounseling i grupp. 

 

Studien av Getty och Hétu (1991) undersökte vilket av två olika tidsupplägg på grupprehabilitering 

som bäst lämpade sig för försökspersonerna. De två olika uppläggen var en och en halv dag under 

en helg eller två timmar fyra veckor i följd. Utvärdering skedde sedan tre månader efter avslutad 
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rehabilitering. För att uppnå ett förändrat beteende hos försökspersonerna pekade resultaten i 

studien på att fyra veckor i följd gav bättre långsiktiga resultat.  

 

Jansson et al. (2002) undersökte i sin studie de lång- och kortsiktiga konsekvenserna av det 

grupprehabiliteringsprogram som togs fram av Getty och Hétu (1991). Vissa förändringar av 

programmet gjordes inför studien. För att få fram de kortsiktiga effekterna av programmet 

jämfördes data insamlad via ett frågeformulär i samband med rehabiliteringens start samt två veckor 

efter den sista sessionen. Det framgick att individens upplevelse av funktionshinder i relation till 

familjen hade ökat signifikant redan innan programmets början. Detta var den enda signifikanta 

kortsiktiga konsekvensen av rehabiliteringsprogrammet. För de långsiktiga konsekvenserna 

jämfördes data från första frågeformulären (innan programmets början) med de utvärderingar som 

gjorde vid fyra respektive sex månader efter interventionen. Resultaten pekade på en minskad 

känsla av funktionshinder samt en minskning av negativa attityder från omvärlden. Den känsla av 

självupplevt funktionshinder inom familjen som upptäcktes direkt efter programmet hade ökat 

ytterligare fyra månader efter programmet. Detta resultat kvarstod sedan vid 

sexmånaderskontrollen. Sex månader efter interventionen pekade resultaten på att 

försökspersonerna använde fler verbala kommunikationsstrategier än tidigare. Studien misslyckades 

enligt Jansson et al. (2002) med att påvisa några långsiktiga effekter inom områdena socialt stöd 

och acceptans av hörselnedsättningen. De gjordes ingen utförlig utredning gällande de anhörigas 

medverkan och påverkan.  

 

Henry et al. (2007) studie visade på signifikanta långsiktiga positiva effekter av gruppbaserad 

counseling hos tinnituspatienter. I studien deltog veteraner med svår tinnitus i ett 

gruppcounselingprogram baserat på TRT. Från studiens start samt sex månader efter dess 

avslutande hade gruppens sammanlagda Tinnitus Serverity Index-värde (TSI) sjunkit signifikant i 

förhållande till de grupper som inte fått gruppcounseling. Detta resultat höll i sig även vid 12-

månaderskontrollen. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan studiens tre grupper 

(undervisningscounseling, traditionellt stöd, ingen åtgärd) på ett kortsiktigt plan, dvs. en månad 

efter genomförd intervention (Henry et al., 2007). 

 

Preminger och Zieglers (2008) studie önskade fastslå om audio- eller audiovisuell taluppfattning 

kunde tränas i ett gruppsammanhang. Studien undersökte även rehabiliteringens effekt på 

livskvalitet. Resultaten visade på kortsiktiga resultat, två veckor efter interventionen, gällande 

hörselrelaterad livskvalitet hos samtliga grupper. En signifikant minskning på den emotionella 
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subskalan av HHIE-formuläret kunde även ses hos de båda träningsgrupperna. Detta kunde inte ses 

i kontrollgruppen. Resultatet kvarstod sex månader efter behandlingens avslutande. De två grupper i 

studien som fått audio- och audiovisuell taluppfattningsträning visade kortsiktiga förbättrade 

resultat gällande sin kommunikationsförmåga, ett resultat som inte höll i sig vid 

sexmånaderskontrollen. Preminger och Yoo (2010) genomförde en undersökning av hur innehållet i 

en audiologisk grupprehabilitering påverkar dess psykosociala utfall. I studien delades 

försökspersonerna in i tre olika behandlingsgrupper. En grupp erbjöds träning i 

kommunikationsstrategier och psykosociala övningar, en endast träning i kommunikationsstrategier 

och den sista erbjöds psykosociala övningar och undervisning. Deras studie uppvisade förbättringar 

av livskvalitet både på kort och på lång sikt, två veckor respektive sex månader efter interventionen, 

för samtliga testgrupper. I likhet med andra undersökningar (Heydebrand et. al., 2005) kunde det 

inte avgöras huruvida vinsten berodde på grupputförandet i sig. 

 

I en studie gjord på äldre personer med förvärvad hörselnedsättning (Jennings, 2009) blev 

försökspersonerna intervjuade vid tre tillfällen för att kunna undersöka de lång- och kortsiktiga 

effekterna av grupprehabilitering mot individuella mål. Mål och utvärdering skedde med hjälp av ett 

formulär (Goal Attainment Scaling, [GAS]). Intervjuerna skedde innan, direkt efter och fem till sju 

månader efter studien. Vid första tillfället sattes individuella mål för varje deltagare. Dessa 

utvärderades sedan längre fram. Resultaten från utvärderingarna visade att 75 procent av 

försökspersonerna uppnådde sina mål och mer därtill i anslutning till programmets avslutande. Efter 

sex månader hade 90 procent av deltagarna uppnått sina utstakade mål. 

 

5.2.3 Effekter på hörapparatanvändning och upplevd hörapparatnytta 

Målet med en hörapparatutprovning är att förbättra patientens hörselsituation och lätta dennes 

hörselproblematik (Alpiner & McCarthy, 2000). 28 av 31 försökspersoner i Norman et al. (1995) 

studie uppgav att de använde sina hörapparater mer som ett resultat av kommunikationskursen. 

Dock hade studien, som nämnt tidigare, problem med att få resultaten från frågeformulären att 

stämma överens med den faktiska verkligheten. Brickley et al. (1996) studie kom fram till att det 

inte fanns någon skillnad i hur mycket försökspersonerna använde sina hörapparater eller hur nöjda 

de var med dem oavsett om de fått sitt återbesök i grupp eller individuellt. De som medverkade vid 

gruppåterbesök kom dock tillbaka färre gånger på jourbesök än de som kom på individuella besök. 

Collins et al. (2007) studie visade att de som haft utprovning och uppföljning i grupp använde sina 

hörapparater signifikant mer varje dag.  
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De kostnader en hörapparat innebar i Kanada 1991 påverkade, enligt Getty och Hétu (1991) bruket 

av hörapparater hos deras målgrupp. Syftet med studien var att öka medvetenheten kring 

hörselrelaterade problem och samtidigt erbjuda lösningar samt få individerna att inse att 

hörapparater är ett naturlig steg vidare i en hörselrehabilitering. Då vissa försökspersoner inte 

upplevde att de hade råd inväntade de i stället finansiell hjälp i form av den kanadensiska 

motsvarigheten till Försäkringskassan. 

 

5.3 Vilken effekt fyller anhörigas medverkan vid audiologisk grupprehabilitering? 

 

5.3.1 Effekter av anhörigas medverkan  

I sex utav de 15 studierna riktades grupprehabiliteringen inte bara till individen i fråga utan även till 

dennes make/maka eller annan närstående. Alla studier undersökte inte på ett systematiskt sätt de 

anhörigas påverkan på resultaten. I en studie gjord på 33 vuxna patienter med CI fick de anhöriga 

delta om intresse fanns (Heydebrand et al., 2005). Det var inte ett krav utan sågs snarare som en 

bonus och då inte alla medförde någon anhörig undersöktes deras effekt inte närmare. Detsamma 

gällde för en studie av Jennings (2009) där nyttan av GAS-formuläret utreddes på äldre med 

förvärvad hörselnedsättning.  

 

I Getty och Hétus (1991) studie genomfördes en gruppintervention för 48 manliga arbetare och 

deras respektive. Syftet med studien var att via ett gruppbaserat rehabiliteringsprogram försöka lösa 

kommunikationsrelaterade problem hos arbetare med förvärvad hörselnedsättning. I studien gavs ett 

flertal skäl till varför det var av vikt att försökspersonens respektive var med. För det första behövde 

de också få information om hörselnedsättningen och dess konsekvenser för att lättare kunna hjälpa 

och stötta sin make/sambo. Vidare menade författarna att den närmast anhöriga kan vara en stor 

orsak till individens upplevda känsla av funktionshinder då denna kan anklaga individen för att inte 

vara tillräckligt engagerad eller uppmärksam. Den anhöriga i fråga kan lägga sten på börda genom 

sin brist på kunskap om hörselskador och på vilket sätt dessa påverkar individens förmåga till 

kommunikation. Författarna framhöll även det faktum att den närmast anhöriga också behöver hjälp 

och stöd då det ofta blir hon som får dra ett tyngre lass i sociala sammanhang i och med partnerns 

bristande kommunikationsförmåga. Utöver detta menade Getty och Hétu (1991) att makan/sambon 

även kan fungera likt en katalysator och energikälla för sin partner i rehabiliteringssammanhang. 

Hon kan uppmuntra till deltagande och hindras inte av den känsla av stigma individen med 

hörselnedsättning kan brottas med. Slutligen menar Getty och Hétu att en positiv förändring lättare 

blir bestående ifall den anammas av hela familjen. Resultaten från den aktuella studien visade på 
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positiva förändringar hos både försökspersonerna och deras anhöriga. Arbetarna uppvisade en 

minskad känsla av funktionshinder, ökad användning av copingstrategier samt bättre 

kommunikation hemma. De anhöriga som medverkade uttryckte en lättnad över att inte längre 

behöva ta samma ansvar för partnerns kommunikation som tidigare. Studien ledde även till en ökad 

medvetenhet hos paren både gällande de problem som uppstår i samband med en hörselskada samt 

hur de kunde hantera dem. Ytterligare en effekt av studien var den känsla av att inte vara ensam i 

sin situation som medföljde på grupputförandet.  

 

När Hallberg och Barrenäs (1994) genomförde sin studie på medelålders män med bullerskador 

gick de i mångt och mycket efter Getty och Hétus (1991) modell. Även här medverkade 

försökspersonernas respektive. Till skillnad från den tidigare studien undersöktes även de anhörigas 

upplevelser av rehabiliteringen samt de långsiktiga konsekvenserna av rehabiliteringen. I likhet med 

tidigare resultat genererade grupputförandet en känsla av samhörighet med andra i samma situation. 

De anhöriga uttryckte sig positivt om den kunskap de inhämtat under studien och hur denna gav 

dem en ökad förståelse för sin make/sambo. Ett förslag från de anhörigas sida var att dylika träffar 

borde erbjudas alla som lever i ett förhållande där den ena parten är bullerskadad. I och med de 

anhörigas medverkan blev kommunikationsproblemen i hemmet nu en gemensam sak och den 

anhöriga blev medveten om på vilka sätt hon kunde underlätta för maken/sambon i form av 

samtalsstrategier. En negativ aspekt som uppstod var den uteblivna, förväntade förändringen i 

mannens val av copingstrategier. Författarna tror att en orsak till detta kan vara att kvinnan, i och 

med sin nya kunskap, underlättar för mannen såtillvida att denne inte känner behovet av att ändra på 

sig. Detta leder till ett större ansvar för den anhöriga (Halleberg & Barrenäs, 1994). Här skiljer sig 

den aktuella studien från den kanadensiska förlagan (Getty & Hétu, 1991) där de anhöriga upplevde 

en lättnad i och med ett minskat ansvar för partnerns kommunikation. Hur väl en 

grupprehabilitering av detta slag faller ut beror enligt Hallberg och Barrenäs (1994) på hur 

förhållandet mellan parterna är. En anhörig kan både hjälpa och stjälpa. Få sin partner att medverka 

eller inte. De förhållanden där den ena parten inte uppmuntrar den andre att delta har således inte 

undersökts i studien då dessa inte medverkade. 

 

Hos en senare studie av Jansson et al. (2002), vars program var upplagt som en två veckors 

heltidskurs, fick de anhöriga vara med under helgen ifall de ville. I likhet med Heydebrand et al. 

(2005) studie utreddes inte de anhörigas påverkan på ett systematiskt sätt. Deras slutsats är dock att 

de anhöriga påverkar individen positivt genom att uppmuntra till medverkan och engagemang 

(Jansson et al., 2002). En aspekt Getty och Hétu (1991) också tar upp. I Preminger och Yoos studie 
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från 2010 hade de försökspersoner som hade med sig en nära anhörig på träffarna signifikant högre 

resultat gällande hörselrelaterad livskvalitet än de som gick ensamma till gruppträffarna. Hur detta 

kom sig utreddes inte ytterligare. 

 

5.4 Kan audiologisk grupprehabilitering vara kostnadseffektiv? I så fall på vilket sätt? 

 

5.4.1 Kostnadsaspekter  

I flertalet studier med fokus på audiologisk grupprehabilitering togs de kostnadsrelaterade 

aspekterna av utförandet upp (Abrams et al., 2002; Brickley et al., 1996; Collins et al, 2007; Getty 

& Hétu, 1991; Henry et al., 2007; Heydebrand et al. 2005; Norman et al., 1995). Getty och Hétu 

(1991) menade att upplägget på deras rehabiliteringsprogram för personer med yrkesrelaterad 

hörselnedsättning var kostnadseffektivt i och med att fler individer kunde nås vid ett och samma 

tillfälle. Även Norman et al. (1995) menade i sin studie att det innebar lägre kostnader att driva ett 

grupprehabiliteringsprogram, både gällande personalkostnader och material. Kostnader för material 

kunde exempelvis vara inköp av kursmaterial samt distribuerandet av detta till medlemmarna. I och 

med det låga deltagarantalet i studien menade Norman et al. att det enligt deras studie inte vore 

lönsamt att erbjuda grupprehabilitering i form av en kommunikationskurs till alla nya 

hörapparatanvändare.  

 

Collins et al. (2007) vars studie kom fram till att grupprehabilitering var lika effektiv som 

individuell rehabilitering och dessutom pekade på att detta var kostnadseffektivt, visade att det kan 

vara befogat att rekommendera grupprehabilitering om det ekonomiska läget är ansträngt. De 

omedelbara besparingarna kan ses i minskad arbetsbörda på audionomen. Dock är de långsiktiga 

besparingarna mindre tydliga. Kostnadsaspekterna utreddes vidare i en senare studie (Collins et al., 

2009). Där menade de att audiologisk grupprehabilitering är kostnadseffektiv på kort sikt men att 

det ännu är oklart huruvida denna rehabiliteringsform är ekonomisk på lång sikt. Därför menar de 

vidare att är det av vikt att undersöka den långsiktiga kostnadseffektiviteten hos grupprehabilitering. 

En påverkande orsak som kan ses hos de långsiktiga kostnadsaspekterna är individens kapacitet att 

ta till sig kunskap vid gruppträffarna. Har individen inte tagit till sig denna kunskap kommer denne 

tillbaka för fler oplanerade besök och även antalet reparationer kan öka menar Collins et al. (2007). 

Om patienter som deltagit i grupprehabilitering kommer tillbaka oftare än de som haft individuell 

rehabilitering blir grupputförandet inte kostnadseffektivt i längden. Dock talar Brickley et al. (1996) 

mot detta då deras studie visade att de som deltagit i grupprehabilitering kom tillbaka på färre 

oplanerade återbesök. Denna studie visade att individuella besök kostade mer än gruppbesök, dock 
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var uppslutningen bättre vid individuella än vid gruppbesök. Räknades uteblivna besök och 

jourbesök till följd av detta kostade ändå de individuella besöken mer.  

 

Grupprehabilitering medför en större kostnad i ett initialt skede (Norman et al., 1995), vilket ökar 

dess kortsiktiga kostnader men under ett längre förlopp menar Brickley et al. (1996) att 

grupprehabilitering skulle kunna bli självförsörjande förutsatt att medverkandegraden hålls hög. 

Slutligen utförde Abrams et al. (2002) en studie där de med hjälp av en kostnadsanalys fick fram en 

siffra på hur kostnadseffektiv grupprehabilitering är. Detta genom att jämföra patienternas 

livskvalitet samt deras förväntade livslängd. Med hjälp av ett instrument kallat SF-36V, som mäter 

hälsorelaterad livskvalitet, kunde en kostnadsanalys genomföras som tog hänsyn till ovanstående 

variabler. SF-36V är uppdelat i två större komponenter, en för mental och en för fysisk funktion. 

Studiens kostnadsanalys visade att endast hörapparatutprovning utan vidare rehabilitering kostade 

mer än att prova ut en hörapparat och sedan erbjuda grupprehabilitering. 

 

5.5 Sammanfattning 

 

5.5.1 Vilka dokumenterade effekter finns av audiologisk grupprehabilitering? 

Flertalet studier har visat på olika psykosociala effekter såsom minskat självupplevt 

funktionshinder, förbättrad livskvalitet, minskad känsla av ensamhet, eventuellt minskat upplevt 

stigma, ökad medvetenhet kring hörselproblem och därigenom ökat självförtroende via 

undervisning, counseling och träning i coping- och kommunikationsstrategier. I flera studier är det 

tämligen oklart huruvida grupprehabilitering i sig faktiskt har förbättrat individens känsla av 

funktionshinder eller livskvalitet eller ifall det är gemenskapen vid träffarna eller själva 

grupputförandet. Grupprehabilitering genererade i en studie positiva effekter på äldre personers 

sociala nätverk. En studie hade en rent negativ effekt på individens känsla av funktionshinder inom 

familjen. Två studier tog upp att grupprehabilitering inte lämpas sig för alla. Flertalet studier kunde 

påvisa olika kortsiktiga positiva effekter av audiologisk grupprehabilitering, men flera studier har 

dock inte kunnat behålla alla resultat på längre sikt, undantaget tre studier. När det kommer till 

effekter på hörapparatanvändande och upplevd hörapparatnytta undersöktes detta i tre studier. 

Resultaten pekade på att utprovning och uppföljning i grupp signifikant ökade det dagliga 

användandet samt att ett grupputförande minskade antalet jourbesök. En studie kunde inte visa på 

några positiva effekter på användargrad, då försökspersonernas utsagor om ett ökat användande inte 

kunde bevisas. 
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5.5.2 Vilken effekt fyller anhörigas medverkan vid audiologisk grupprehabilitering? 

Ett antal studier har påvisat vissa positiva effekter utav anhörigas medverkan vid 

grupprehabilitering i form av ökad förståelse för partnern samt bättre kommunikation i hemmet. 

Vissa studier hade med anhöriga men utredde inte deras påverkan närmare. Vissa negativa aspekter 

påträffades såsom ett större ansvar på partnern samt utebliven förbättring av coping hos individen 

med hörselnedsättning. 

 

5.5.3 Kan audiologisk grupprehabilitering vara kostnadseffektiv? I så fall på vilket sätt? 

Flera studier har visat att audiologisk grupprehabilitering kan vara en kostnadseffektiv form av 

rehabilitering. Dock måste deltagarantalet hållas högt för att lönsamheten skall bestå. 

Grupprehabilitering kan innebära en större kostnad initialt, men kan i det långa loppet bli 

självförsörjande. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod till detta examensarbete har varit en systematisk litteraturstudie. Valet av 

urvalskriterier anses ha avgränsat litteraturen på ett relevant sätt. De artiklar vars innehåll inte 

kunde läsas i fulltext exkluderades. I teorin kan detta ha lett till att relevanta artiklar förbisågs. Dock 

upplever författarna att de artiklar som finns representerade i studien väl fyller upp samt avgränsar 

kunskapsområdet. Detsamma gäller för antalet träffar vid databassökningarna. Överskred antalet 

träffar 100 lästes dessa inte igenom. Sökningen gjordes då snävare för att minska mängden icke-

relevanta artiklar. Till litteratursökningen användes en uppsättning av 52 sökord och 

sökordskombinationer, vilka användes i fyra databaser. Detta anser författarna vara tillräckligt för 

att få en korrekt bild av litteraturens omfång. Något som bekräftas av att flera utav artiklarna 

återfanns i mer än en databas. För att strukturera upp sökningen användes en reviderad variant av 

Pettersson, Pettersson och Frisks (2011) sökstrategi. För att sammanställa studiens artiklar användes 

en artikelmatris (Willman & Stoltz, 2002). Denna reviderades för att passa studiens upplägg. I 

matrisen graderades artiklarnas relevans för att åskådliggöra deras nytta för arbetet. Samtliga 

artiklar analyserades sedan mer noggrant med avseende på studiernas bevisvärde. Denna graderades 

från låg, medel till hög. Resultat från studier som fått ett högre bevisvärde kunde således tas med 

mer tyngd än andras. Dessa graderingar jämfördes sedan med studiernas relevans. Författarna fann 

att resultaten överlag överensstämde med varandra. Studiernas bevisvärde stämde i två fall av tre 

överens med författarnas gradering av studiernas relevans. En problematik som uppstod vid 

skattningen av studiernas bevisvärde var hur författarna skulle förhålla sig till SBUs kriterier. Dessa 

vidhöll att studier med färre antal individer omöjligen kunde få ett högt bevisvärde. Något som 

författarna motsatte sig. Därför har fem studier fått högre bevisvärde än vad SBUs mall tillåter. 

Detta motiverar författarna med att studierna i övrigt höll en hög kvalitet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Arbetets resultat har inte kunnat ge någon entydig bild gällande effekter av audiologisk 

grupprehabilitering. Flera olika effekter har framkommit och möjligheterna till generalisering är 

begränsade. Flera utav arbetets studier har haft problem med lågt deltagarantal och stort bortfall, 

vilket begränsar möjligheten till signifikanta resultat och generalisering. Även orsakerna till de 

ibland låga deltagarantalen är okända och bör undersökas.  Det bör tas i beaktande att de 

populationer som undersöks i studierna inte är av den omfattning som andra patientgrupper inom 

vården, exempelvis hjärt-, kärlsjukdomar. Även om populationen; individer med hörselnedsättning, 
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per se är omfattande kan subgrupper inom denna innehålla otillräckligt antal individer för att 

frambringa ett generaliserbart resultat. Bortfallet i en mindre grupp påverkar således resultatet i en 

större utsträckning. 

 

6.2.1 Psykosociala effekter 

14 utav de 15 studiernas innehåll fokuserade på counseling, coping och/eller 

kommunikationsstrategier. Resultaten visade att grupprehabilitering kan påverka individens 

kommunikationsförmåga positivt (Getty & Hétu, 1991; Heydebrand et al., 2005; Jansson et al., 

2002; Preminger & Ziegler, 2008). Dock fanns en skillnad mellan kommunikationsförmåga och 

bruket av kommunikationsstrategier. Heydebrand et al. (2005) studie, vilken hade ett medelhögt 

bevisvärde, visade att individernas kommunikation förbättrades, men inte deras användande av 

specifika strategier. Deras förslag var att arbeta terapeutiskt mot detta för att förbättra individens 

självkänsla. Ett argument som stämmer överens med Danermarks (2005) tankar kring 

kommunikationsförmågans påverkan på individens identitet. Sammanfattningsvis pekar dock 

resultaten på att kommunikationsfokuserad grupprehabilitering fyller en funktion. Författarna anser 

att bristen på självkänsla hos individerna med CI (Heydebrand et al., 2005) bör tas på stort allvar, då 

studiens bevisvärde tyder på att resultaten är tillförlitliga. Denna bristande självkänsla bör 

aktualiseras och belysas i rehabilitering för att främja patientgruppens välmående. Hur och med 

vilka metoder/medel detta ska ske har författarna i dagsläget inget förslag på. Problemet bör dock 

uppmärksammas då det kan påverka individens rehabilitering och dess utfall. 

 

Resultaten pekar även på en mängd positiva psykosociala effekter där grupprehabilitering med 

inslag av counseling- och copinginriktade insatser tillämpats. Dessa effekter, exempelvis ökad 

livskvalitet och minskat självupplevt funktionshinder, kan ses som en indikator på att counseling 

och/eller coping bör vara en del av audiologisk grupprehabilitering (Abrams et al., 1992; Getty & 

Hétu, 1991; Hallberg & Barrenäs, 1994; Taylor & Jurma, 1999; Preminger & Ziegler, 2008; 

Preminger & Yoo, 2010). Två studier, var bevisvärde skattades högt och vars resultat således bör 

betonas (Abrams et al. 2002; Preminger & Yoo, 2010), diskuterade dock om det är innehållet i 

rehabiliteringen eller möjligheten att träffas i grupp som påverkar resultaten. Av resultaten att 

döma, gynnas individer som deltar i grupprehabilitering av att träffa andra i en liknande situation, 

vilket stämmer överens med Alpiner och McCarthys (2000) uttalande om gruppens stödfunktion i 

inledningen. Denna positiva effekt har ofta inte varit det primära målet med rehabiliteringen, men 

kan ses som en ytterligare positiv effekt utanför det tänkta målområdet. Dessa resultat tyder på att 
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ett gruppformat i sig fyller en funktion. Den terapeutiska effekt som kommer på köpet vid 

gruppträffar bör i författarnas mening utnyttjas till sin fulla potential. Deltagarna bör uppmuntras till 

att dela med sig av erfarenheter och problem och även erbjuda lösningar till sina gruppmedlemmar. 

Självfallet med översyn av audionomen, som vid behov, kan rätta och vägleda ifall något 

missuppfattats. 

 

Gällande hörappratanvändning och upplevd hörapparatnytta kunde arbetets studier inte ge något 

entydigt svar gällande grupprehabiliteringens påverkan på dessa. Brickley et al. (1996) fann att det 

inte fanns någon skillnad avseende bruk av hörapparater och tillfredsställelsen med dessa. Dock 

återkom patienterna som deltagit i grupprehabilitering tillbaka på färre jourbesök. Detta skulle 

kunna tolkas som att dessa individer var mer nöjda med sina hörapparater och mer anpassade till 

dem. Om så skulle vara fallet, kunde det innebära att grupprehabiliteringen genererade mer nöjda 

patienter. Det går dock att tolka detta på omvänt sätt, att de som inte återkom på jourbesök hade 

sina hörapparater liggande i byrålådan. Hur det än ligger till är problemet värt att belysa. Dock hade 

studien i fråga ett lågt bevisvärde, varvid spekulationer om underliggande faktorer blir högst osäkra. 

 

6.2.2 Anhörigas medverkan 

En central frågeställning i arbetet har varit de anhörigas effekt på grupprehabiliteringen. Denna har 

visats vara god och grupprehabilitering med medföljande anhörig kan således förespråkas då detta 

ger positiva effekter i hemmet såväl som för de inblandade parterna var för sig. Getty och Hétus 

(1991) studie fann att hustrun kände ett minskat ansvar för mannens kommunikationsförmåga och i 

en annan studie, med högre bevisvärde, ökade livskvaliteten mer för de som hade en anhörig med 

sig än de som gick själva till gruppträffarna (Preminger & Yoo, 2010). Dock har resultaten till viss 

del gått isär då Hallberg och Barrenäs (1994) studie fann att den anhöriga kände ett större ansvar för 

makens kommunikation. De påpekar dock att utfallet av rehabiliteringen även påverkas av 

makarnas privata relation. Därför anser författarna att effekterna av de anhörigas medverkan är 

sammankopplade med relationen patient-anhörig och således högst individuell. Detta tillsammans 

med bristen av övriga negativa aspekter talar för anhörigas medverkan. Ytterligare en vinst anser 

författarna kan vara att den information som fås vid träffarna lättare används ifall det är två som tar 

till sig den. Något liknande menar Getty och Hétu (1991) när de skriver att en förändring lättare blir 

bestående om den anammas av hela familjen, vilket klingar väl överens med Clark och English 

(2004) uttalande om att det inte endast är individen i sig som påverkas utav hörselnedsättningen 

utan även dennes omgivning. En tanke som förstärks av Danermark (2005), som nämner de följder 

en hörselnedsättning kan få för en anhörigs sociala liv, tillfredsställelse, sinnesro samt 
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självuppfattning etc. Det stöd som en anhörig kan innebära för individen vid rehabiliterande 

åtgärder är inte endast en envägsföreteelse. Fredriksson (2001) menar att behovet av stöd i 

anpassningsarbetet kring en hörselnedsättning finns från båda hållen. Individen med hörselskadan 

behöver stöd från sin partner likväl som denne/denna behöver stöd tillbaka. Sammanfattningsvis 

talar resultaten för anhörigas medverkan vid grupprehabilitering. Detta styrks av att studierna som 

undersökte den aktuella frågeställningen hade ett bevisvärde som var medel till högt. Orsakerna till 

de positiva aspekterna av anhörigas medverkan är dock inte vidare utredd. Författarna till arbetet 

har en teori om att anhörigas medverkan kan medföra en form av trygghet och stabilitet i 

rehabiliterande sammanhang. 

 

 

6.2.3 Kostnadsaspekter 

Det framgår av resultatet att innehållet i den audiologiska rehabiliteringen varierar stort och att även 

dess påverkan på resultatet är oklar (Preminger & Yoo, 2010; Preminger och Ziegler, 2008). 

Resultaten visar dock att själva grupputförandet, oavsett innehåll, medför positiva effekter för 

deltagarna (Abrams et al., 1992; Getty & Hétu, 1991; Taylor & Jurma, 1999; Preminger & Ziegler, 

2008). Dessa resultat kan i sig motivera användandet av grupprehabilitering. I synnerhet 

tillsammans med resultaten från Collins et al. (2007) studie, som fick ett högt bevisvärde och som 

visade att audiologisk grupprehabilitering höll samma kvalitet som individuell.  

 

I motiveringen till syftet nämns vikten av att audiologisk grupprehabilitering håller samma kvalitet 

som individuell och inte endast är kostnadseffektiv. Då detta enligt litteraturen är fallet kan 

grupprehabilitering rekommenderas med stöd i litteraturen och inte endast ur ekonomisk synpunkt. 

Arbetets resultat bekräftar även Boothroyds (2007) uttalanden om att grupprehabilitering är 

kostnadseffektivt. Flera studier pekar på att grupprehabilitering i längden är ekonomiskt fördelaktigt 

för hörselvården (Abrams et al., 2002; Brickley et al., 1996; Getty & Hétu, 1991), men även för 

individen då den resulterade i färre jourbesök (Brickley et al., 1996). Det finns dock en hake 

rörande antalet medverkande, vilket måste hållas högt för att den ekonomiska effekten ska 

bibehållas (Brickley et al., 1996). Det bör även framhållas att Brickley et al. studie enligt 

författarnas analys uppnådde ett lågt bevisvärde, till skillnad från Collins et al. (2007) och Abrams 

et al. (2002). Resultaten rörande färre jourbesök bör således inte överbetonas.  

 

Förmågan att hålla en hög kvalitet tillsammans med kostnadseffektiviteten pekar på att audiologisk 

grupprehabilitering kan erbjudas med vetenskapligt stöd. Dessa resultat kommer från de två studier 
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(Abrams et al., 2002; Collins et al., 2007) som hade högt bevisvärde och som bearbetade problemen 

i fråga. Något som bör tas i beaktande vid diskussion av ekonomiska frågor är ifall resultaten är 

applicerbara på Sveriges hörselvård. Samtliga studier i arbetet kommer från västerländska kulturer. 

Detta förutsätter dock inte att hälsovårdssystemen är desamma. Sveriges vård präglas av en 

fortfarande stor offentlig sektor samt en aktiv försäkringskassa. Då hörselvårdens kostnad i de olika 

länderna inte undersöks bör alltför förhastade slutsatser kring detta dras. Dock kan resultaten ses 

som mycket positiva och vissa delar, såsom besparingar av arbetskraft, kan ses som direkt 

applicerbara även i Sverige då fler patienter på färre audionomer under kortare tid bör ses som 

kostnadseffektivt. 

 

6.3 Slutsatser 

 

• Kommunikationsfokuserad grupprehabilitering fyller en funktion för individen. 

• Counseling och/eller coping kan med fördel vara en del av audiologisk grupprehabilitering. 

• Individer som deltar i audiologisk grupprehabilitering gynnas av att träffa andra i en 

liknande situation. 

• Anhörigas medverkan medför individuella positiva effekter vid audiologisk 

grupprehabilitering. 

• Audiologisk grupprehabilitering håller samma kvalitet som individuell. 

• Audiologisk grupprehabilitering är kostnadseffektivt. 
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7. Framtiden 
 
 
7.1 Förslag för framtida forskning och klinisk tillämpning av resultaten 

Den stora utmaningen, som författarna ser, kan vara att bibehålla positiva resultat i längden. Något 

som flertalet studier haft problem med (Hallberg & Barrenäs, 1994; Preminger & Ziegler, 2008). 

Hallberg och Barrenäs (1994) tar upp förslaget med stödgrupper, som kan ge patienterna den 

grupptillhörighet som erbjuds via mer organiserade grupprehabiliteringsträffar. Det kanhända att 

detta kan vara ett projekt som hörcentraler runt om i Sverige kan ta till sig, att i ett initialt skede 

uppmuntra och stötta grundandet av stödgrupper som sedermera kan bli självförsörjande utom 

hörcentralen. Taylor och Jurma (1999) fann att grupprehabilitering hade en positiv påverkan på 

äldres sociala nätverk. En dylik effekt kan säkerligen uppnås även med mindre professionellt 

strukturerade grupper. Dock motsäger Henry et al. (2007) studie detta. Stödgruppen i denna studie 

uppnådde inte några positiva effekter medan undervisningscounseling i grupp både uppnådde och 

bibehöll dessa. Det finns således ett behov för ytterligare forskning inom området, då detta arbetes 

resultat är tvetydiga. Det behöver redas ut huruvida stödgrupper kan vara ett alternativ, inte till 

rehabilitering, utan till grupputförandets positiva effekter. Ett förslag kan vara att erbjuda 

grupprehabilitering i form av undervisning med en blandning av information, träning och 

psykosociala övningar, vilket rekommenderas av Preminger och Yoo (2010). Dock behöver även 

denna form av rehabilitering fortlöpande träffar för att bibehålla långsiktiga effekter (Hallberg & 

Barrenäs, 1994).  

 
Då flera av studierna i det aktuella arbetet hade problem med deltagarantalet anser författarna att 

vidare forskning relaterat till individens engagemang och motivation till rehabilitering skulle vara 

intressant. Frågor som skulle kunna undersökas är varför vissa individer återkommer och andra 

tenderar att avbryta sin rehabilitering. Finns det aspekter kopplade till kön eller socioekonomisk 

status etc.? Även här skulle anhörigas påverkan på individens motivation vara intressant att 

undersöka. 

 

Ytterligare ett område som enligt författarnas åsikt behöver vidare forskning är relationen 

audionom-patient och hur denna påverkar rehabiliteringen. Det finns säkerligen studier inom ämnet, 

men det skulle vara intressant att studera detta ur ett grupperspektiv. Hur påverkas audionomens 

relation till patienten och vice versa av ett grupputförande? I de 15 studier som är inkluderade i 

detta arbete tar endast ett fåtal (Collins et al., 2009; Henry et al., 2007; Taylor & Jurma, 1999) upp 
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relationen och “egentiden” mellan audionom och patient och då endast ytligt. Av egen erfarenhet 

menar författarna att relationen mellan audionom och patient är av stor vikt för rehabiliteringens 

utfall. Skulle närmare studier peka på att relationen mellan audionom och patient försämras avsevärt 

vid grupprehabilitering anser författarna att denna inte kan rekommenderas trots övriga effekter och 

ekonomiska vinster. 
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Författare (År) 
Land 

Titel Syfte Metod  N 
(Bort
fall) 

Resultat Rele-
vans 

Abrams, H.B., 
Hnath-Chisolm, T. 
Guerreiro, M. S., & 
Ritterman, I. R.  
(1992) USA 

The Effects of 
Intervention Stategy on 
Self-Perception of 
Hearing Handicap. 

Fastslå om deltagande i 
counselingbaserad 
audiologisk rehabilitering 
minskar självupplevt 
handikapp i jämförelse med 
endast HA. 

Experimentell studie. Randomiserade grupper  
Gr. 1 HA+ grupprehabilitering under 3 veckor. 
Gr. 2 endast HA.  
Gr. 3 ingen åtgärd (kontrollgrupp). 
Utvärdering före och efter studien.  

31 HA + grupprehabilitering minskar självupplevt 
funktionshinder mer än endast HA-användning. 
Båda testgrupperna bättre resultat än kontrollgrupp. 

2 

Abrams, H., Hnath 
Chisolm, T., 
McArdle, R. 
(2002) USA 
 

A cost-utility analysis of 
adult audiologic 
rehabilitation: Are the 
benefits worth the cost? 

Genomföra en 
kostnadsanalys som 
jämförde två olika 
behandlingssätt; HA-
användning eller HA-
användning och 
grupprehabilitering. 

Experimentell studie. Randomiserade grupper.  
Utvärdering före och direkt efter studien.  

105 Båda testgrupperna visade signifikanta förbättringar 
av livskvalitet före och efter behandling.  
Studien visade att grupprehabilitering är mer 
kostnadseffektivt än individuell.  

3 

Brickley, G. J. 
(1996) 
Storbritannien 
 
 

An evaluation of a group 
follow-up scheme for 
new NHS hearing aid 
users. 
 

Utreda nytta och effektivitet 
hos gruppuppföljning i 
jämförelse med 
individbaserade uppföljning 
för NHS- 
förstagångsanvändare. 

Experimentell studie. Ej randomiserade grupper. 
Undersökte HA-användning, självupplevd 
prestation samt tillfredsställelse med HA. 
 

85 
(108)

Resultaten visade en mer positiv attityd och mer 
realistiska förväntningar hos de som deltagit i 
gruppuppföljningen. Fanns ingen skillnad HA-
användning eller tillfredsställelse med HA.  
Individuell uppföljning krävde mer tid, men hade 
högre närvaro. Individuell uppföljning kostar mer 
än gruppuppföljning.  

2 

Collins, M. P., Souza, 
P. E., Liu, C-F., 
Heagerty, P. J., 
Amtmann, D., & 
Yueh, B. 
(2009) USA  
 

Hearing aid effectiveness 
after aural rehabilitation 
– individual versus 
group (HEARING) trial: 
RCT design and baseline 
characteristics 
 

Undersöka verkan av  grupp- 
kontra individbaserad  
hörapparatutprovning och 
grupp- kontra individbaserad 
uppföljning, gällande 
hörselrelaterade utfall och  
behandlingskostnader. 

Experimentell studie (RCT). Randomiserade 
grupper. Gruppkombinationer: I-I, I-G, G-I, G-G. 
Utvärdering före, direkt efter och sex månader 
efter studien.  

695 
(17) 
 

Resultaten ännu icke publicerade. 
 

3 

Collins, M. P., Souza, 
P. E., O'Neill, S., & 
Yueh, B. 
(2007) USA 
 

Effectiveness of group 
versus individual hearing 
aid visits  

Undersöka huruvida 
gruppbesök vid 
hörapparatutprovning ger 
samma goda och 
kvalitetssäkrade vård som 
individuella besök. 
 
 

Experimentell studie. Ej randomiserade grupper. 
Gruppkombinationer: I-I, I-G, G-I, G-G.  
Utvärdering efter studien. 

107 
(33)  

G-G bättre resultat än I-I. Använde HA mer. 
Studien visar att patienter som får rehabilitering i 
grupp uppvisar lika bra och t.o.m bättre resultat än 
de som får individuella besök. 

3 



 

Getty, L. & Hétu, R. 
(1991) Kanada  
 

Development of a 
Rehabilitation Program 
for People Affected with 
Occupational Hearing 
Loss. - 2. Results from 
Group Intervention with 
48 Workers and Their 
Spouses  

Att via ett gruppbaserat 
rehabiliteringsprogram 
initiera en 
problemlösningsprocess 
hörselskadade arbetare som 
inte aktivt söker medel för 
att lösa deras lyssnings- och 
kommunikationsproblem.  
 

Experimentell studie. Ej randomiserat urval. 
Endast testgrupp. Utvärdering före och direkt 
efter och tre månader efter studien. 
 

48+ 
maka
 

Studien visade att programmet gjorde nytta. Mindre 
känsla av hörselproblem, bättre kommunikation 
hemma och copingstrategier.  
 

2 

Hallberg, L. R. -M., 
& Barrenäs, M-L. 
(1994) Sverige  
 

Group rehabilitation of 
middle-aged males with 
noise-induced hearing 
loss and their spouses: 
evaluation of short- and 
long-term effects 

Undersöka de kort- och 
långsiktiga effekterna ett 
grupprehabiliteringsprogram
, designat för män med 
bullerrelaterad 
hörselnedsättning och deras 
fruar. 

Experimentell studie. Konsekutivt urval. Test- 
och kontrollgrupp. 
Utvärdering före, fyra veckor samt fyra månader 
efter studien. 
 

53 
(15)
 

Grupprehabilitering minskar individens känsla av 
funktionshinder samt ökar hustruns förståelse för 
makens situation. Upprepade träffar behövs då de 
långsiktiga resultaten inte var signifikanta.   

3 

Henry, A. J., Loovis, 
C., Montero, M., 
Kaelin, C., Anselmi, 
K-A., Coombs, R., 
Hensley, J., & James, 
K. E. 
(2007) USA 

Randomized clinical 
trial: Group counseling 
based on tinnitus 
retraining therapy 
 
 

Utveckla och utvärdera en 
behandlingsform för tinnitus 
som mycket effektivt skulle 
kunna implementeras inom 
VAMC (Department of 
Veterans Affairs Medical 
Center) 

Experimentell studie (RCT). Randomiserade 
grupper. 
Gr. 1. Undervisningscounseling (UC) 
Gr. 2. Traditionell stödgrupp. 
Gr. 3. Kontrollgrupp. 
Utvärdering före, en, sex respektive 12 månader 
efter studien. 

269
 

Studien visar en signifikant skillnad i TSI (Tinnitus 
Severity Index) hos gruppen UC vid sex och 12 
månader. Ingen signifikant skillnad vid första 
frågeformuläret. Studien visar att TRT-baserad 
undervisningscounseling i grupp har en positiv 
effekt på patienter med tinnitus. 

3 

Heydebrand, G., 
Mauze, E., Tye-
Murray, N., Binzer, 
S., & Skinner, M. 
(2005) USA  

The efficacy of a 
structured group therapy 
intervention in improving 
communication and 
coping skills for adult 
cochlear implant 
recipients  

Undersöka huruvida 
användandet av en version 
av Montreal-modellen kan 
förbättra kommunikationen 
och coping hos CI-patienter. 

Experimentell studie. Endast testgrupp. 
Randomisering framgår ej. 
Utvärdering före, tre, sex respektive 12 månader 
efter studien. 

33(7)
 

Positiva resultat gällande: bestämdhet, 
känslomässigt välmående samt användandet av 
kommunikationsstrategier. Inga positiva resultat 
gällande användande av kommunikationsstrategier 
samt depression, stress, ångest och psykiskt 
välmående. 

3 

Jansson, G., 
Trulsson, U., Wiberg, 
A., & Hallberg, L. R-
M. 
(2002) Sverige  
 

Group Rehabilitation of 
Patients eith Acquired 
Hearing Impairment and 
Their Close Relatives: 
Evaluation of Short- and 
Long-term effects  

Utvärdera effekterna av ett 
2-veckors heltids 
gruppbaserat 
rehabiliteringsprogram 
designat för hörselskadade 
och deras närstående.  

Experimentell studie. Endast testgrupp. 
Randomisering framgår ej. 
Utvärdering före, efter samt fyra och sex månader 
efter studien. 
 
 

76 Inga kortsiktiga positiva effekter påträffades efter 
programmets avslutande. Negativt: Ökad känsla av 
funktionshinder i familjelivet direkt efter och även 
fyra månader efter studien. Minskad känsla av 
negativa attityder från utomstående och upplevt 
funktionshinder efter fyra månader. Långsiktiga 
effekterna: mindre användande av maladaptiva 
kommunikationsstrategier, mer frekvent 
användande av verbala strategier.   

3 

Jennings, M. B. 
(2009) Kanada 

Clinical Report: 
Evaluating the Efficacy 

Undersöka applicerandet av 
GAS-formuläret vid ett 6-

Experimentell studie. Ej randomiserat urval. 
Utvärdering direkt efter samt fem till sju månader 

46 Resultaten visar på både kort- och långsiktiga 
positiva resultat av behandlingen. 

1 

 
 



 

 
 

 
 
 

of a Group Audiologic 
Rehabilitation Program 
for Adults with Hearing 
Loss a Goal Attainment 
Scaling Approach. 

sessions gruppbaserat 
audiologisk 
rehabiliteringsprogram för 
äldre med förvärvad 
hörselnedsättning.  

efter studien. Studien visar att användning av GAS-formuläret vid 
audiologisk rehabilitering för äldre kan vara en 
effektiv teknik, för både målformulering och 
utvärdering. 

Norman, M., George, 
CR., Downie, A., & 
Milligan, J. 
(1993) 
Storbritannien   
 

Evaluation of a 
Communication Course 
for New Hearing Aid 
Users  
 

Undersöka efterfrågan på 
och effekter av counseling i 
form av en 
kommunikationskurs i grupp 
för nya HA-användare.  
 

Experimentell studie. Ej randomiserade grupper.   
Utvärdering före och efter studien. 

124 Studien visade att det finns ett behov av dylika 
kurser, men kunde inte påvisa några signifikanta 
resultat då uppslutningen vid träffarna var väldigt 
dålig. Utvärderingsblanketten lämnade nästan 
endast positiva omdömen. Dock var den inte 
anonym. Resultaten visar att kursutförandet är 
lönsamt, men att det inte bör erbjudas alla då det 
skulle vara ett slöseri med resurser.  

2 

Preminger, J.E. & 
Ziegler, C.H.  
(2008) USA 
 
 

Can Auditory and Visual 
Speech Perception Be 
Trained Within a Group 
Setting? 

Fastslå om audio- eller 
audiovisuell taluppfattning 
kan tränas i ett gruppformat. 

Experimentell studie (RCT). Randomiserade 
grupper. 
Gr 1. Taluppfattningsträning. 
Gr. 2. Taluppfattningsträning & psykosociala 
övningar. 
Gr. 3. Kontrollgrupp. 
Utvärdering före och efter studien. 

50(5) Resultaten påvisade ingen förbättring av audio- och 
audiovisuell taluppfattning hos deltagarna.  
Deltagarna uppgav att deras färdigheter i 
läppavläsning, förmåga att följa med vid tal i lugn 
samt bullrig miljö, förbättrades. Studien visade på 
att deltagarnas livskvalité i grupp 2 och 3 ökade på 
den emotionella nivån. 

3 

Preminger, J. E., & 
Yoo, J.K.  
(2010) USA 
 
 
 

Do Group Audiologic 
Rehabilitation Activities 
Influence Psycosocial 
Outcomes?  

Försöka fastslå om 
innehållet i 
grupprehabilitering påverkar 
dess psykosociala utfall. 

Experimentell studie (RCT). Randomiserade 
grupper. Uppföljning av tidigare studie (2008). 
Gr 1. Kommunikationsstrategier 
Gr. 2. Kommunikations- & psykosociala 
övningar. 
Gr. 3. Information & psykosociala övningar. 
Utvärdering före, direkt efter samt sex månader 
efter studien. 

50(6) Samtliga gruppkonstellationer visade kort- och 
långsiktiga förbättringar gällande 
hörselnedsättningsrelaterad livskvalitet. Gr 2 och 3 
uppvisade aningen bättre resultat.  
Samtliga deltagare oavsett grupp rapporterade att de 
upplevde kommunikationsförbättring. 
Innehållet i rehabiliteringen tycks ha en minimal 
påverkan på resultaten. Endast svaga bevis finns för 
att psykosociala övningar skulle ge positiv effekt på 
emotionella aspekter kring 
hörselnedsättningsrelaterad livskvalitet. 

3 

Taylor, K. S., & 
Jurma, W. E. 
(1999) USA 
 

Study suggests that 
group rehabilitation 
increases benefit of 
hearing aid fittings  
 

Studera effekterna av 
grupprehabilitering med 
betoning på individens 
upplevelse av handikapp, 
speciellt tre månader efter 
utprovningen. 

Experimentell studie. Ej randomiserade grupper.   
Utvärdering tre veckor och tre månader efter 
studien. 
Gr. 1. Rehabliteringsprogram. 
Gr. 2. Endast utprovning och counseling med 
audionom. 

63 Gr. 1 och Gr. 2 hade likvärdiga resultat vid tre 
veckor. Gr. 2 sämre resultat vid tre månader. Båda 
grupperna hade dock försämrats vid tre månader 
(försämring ej signifikant hos Gr. 1), enligt HHIE. 
Enligt ACES-E hade endast Gr. 2. försämrats vid 
tre månader. 

2 

Förkortningar: 

HA = Hörapparat 

RCT = Randomized Controlled Trial 

NHS = National Health Service. 


