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Sammanfattning:  

Bakgrund: In-situaudiometri innebär hörtröskelbestämning med signaler genererade av en 

hörapparat på plats i patientens öra. Funktionen finns idag tillgänglig i de flesta 

hörapparatanpassningsprogrammen och kan användas vid hörapparatanpassning. Det saknas 

lättillgänglig, sammanställd information kring olika aspekter av in-situaudiometri riktad till 

audionomer. Detta är ett problem för audionomer då de behöver ta ställning till om och hur 

mätningen ska utföras. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter av in-situaudiometri som kan anses 

relevanta ur ett audionomperspektiv samt sammanställa och diskutera dessa. 

Metod: En integrerad litteraturstudie genomfördes med inkluderat material i form av 

vetenskapliga artiklar, teoretisk litteratur samt information från hörapparatleverantörer.  

Materialet kvalitetsbedömdes och aspekter, vilka ansågs relevanta ur ett audionomperspektiv, 

analyserades och integrerades för att ge en omfattande beskrivning av olika aspekter kring in-

situaudiometri.  

Resultat: Litteraturstudien resulterade i sju aspekter kring in-situaudiometri, vilka ansågs 

relevanta ur ett audionomperspektiv. Dessa var: In-situhörtrösklarnas förhållande till 

konventionella hörtrösklar, hörapparatens inverkan, insatsens inverkan, Real-Ear-to Dial 

Difference, ljudmiljö i mätsituationen, syften med in-situaudiometri med luftledda signaler 

och patienternas perspektiv. Metoden bör i dagens läge inte ersätta konventionell 

tonaudiometri i diagnostiskt syfte men kan vara ett reliabelt komplement vid 

hörapparatanpassning.  

Sökord: Audiogram, AudiogramDirect, In-situ, In-situaudiometri, Sensogram.  
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ITE = in-the-ear 

REDD = Real-Ear-to Dial Difference 

RITA = receiver-in-the-aid  
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1. Inledning 

1.1 Konventionell tonaudiometri 

För att diagnostisera hörselnedsättningar används vanligtvis tonaudiometri, 

vilket är en psykoakustisk mätning som innebär hörtröskelbestämning med hjälp 

av toner presenterade via en audiometer. Vidare i arbetet benämns denna typ av 

mätning konventionell tonaudiometri. Mätningen utförs med fördel i ett 

ljudisolerat rum avsett för hörselmätningar där patienten svarar på signaler av 

olika frekvenser och ljudstyrkor. Den modifierade Hughson-Westlakemetoden 

är ett tillvägagångssätt för hörtröskelbestämning vid diagnostisk tonaudiometri 

där audionomen sänker testsignalen med 10 dB vid indikation på att patienten 

hör och höjer med 5 dB när svar uteblir. De frekvenser som vanligtvis testas 

med metoden är 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 och 8000 Hz 

(Schlauch & Nelson, 2015). Tonerna kan presenteras genom olika typer av 

ljudgivare, supra-aurala hörtelefoner har traditionellt använts för tonaudiometri 

med luftledda toner, på senare år har även instickstelefoner och circum-aurala 

hörtelefoner blivit alternativ till dessa (Schlauch & Nelson, 2015).  

För att diagnostisera hörselnedsättningens typ utförs vanligtvis tonaudiometri 

med benledda toner med en bentelefon som placeras mot skallbenet bakom 

patientens öra (Vento & Durrant, 2015). Hörtrösklarna uppmätta med luftledda 

toner jämförs med benledningströsklarna, om dessa inte skiljer sig signifikant är 

hörselnedsättningen sensorineural, vilket innebär att skadan lokaliseras till 

innerörat. En signifikant skillnad i detta sammanhang innebär enligt Schlauch & 

Nelson (2015) att hörtrösklarna uppmätta med luftledda toner är över 10 dB 

bättre än hörtrösklarna uppmätta med benledda toner. Om skillnaden är 

signifikant är hörselnedsättningen konduktiv, vilket innebär att det finns ett 

ledningshinder i mellanörat eller hörselgången (Schlauch & Nelson, 2015).  

Vid upprepade mätningar av hörtrösklar med konventionell tonaudiometri med 

luftledda toner har test-retest-reliabiliteten uppmäts till 87 %, vilket innebär att 

hörtrösklarna vid de olika mättillfällena hamnat inom en differensgräns på ±5 

dB i förhållande till varandra i 87 % av fallen (Studebaker, 1967).  

1.2 Hörapparatanpassning  

I Sverige har 1,4 miljoner människor en hörselskada, drygt 455 000 av dessa har 

hörapparater (HRF, 2014). Patienter som upplever en hörselnedsättning kan 

vända sig till hörselvården där en audionom diagnostiserar och rehabiliterar den 

eventuella hörselskadan. En del av rehabiliteringen kan vara att anpassa 

hörapparater. Mätvärden från tonaudiometrin kan användas för att beräkna 

lämplig förstärkning vid hörapparatanpassningen. Det finns specifika formler för 

beräkning av förstärkning i förhållande till en viss hörselnedsättning. Dessa 
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formler kallas preskriptionsmetoder och väljs av audionomen i samråd med 

patienten vid hörapparatanpassningen. Hörapparatens förstärkning kan därefter 

justeras efter patientens önskemål. Det förekommer en viss tillvänjningsprocess 

efter hörapparatanpassningen där patienten vänjer sig vid att lyssna på tal och 

övriga ljud med hörapparaterna (Dillon, 2012).  

Det finns flera olika typer av hörapparater och de kategoriseras vanligtvis efter 

hur de placeras; behind-the-ear (BTE), in-the-ear (ITE), in-the-canal (ITC) och 

completely-in-the-canal (CIC). BTE-apparater delas vidare in efter placering av 

högtalaren; receiver-in-the-ear (RITE) och receiver-in-the-aid (RITA) (Dillon, 

2012). Flera av hörapparattyperna används tillsammans med en tillhörande 

insats vilken kan gjutas efter patientens öra och anpassas med en 

ventilationskanal med en individuellt anpassad diameter och längd. Istället för 

en gjuten insats kan en dome användas med olika ventilationsstorlekar. Val av 

insats och ventilationsstorlek avgörs av patientens hörselnedsättning och typ av 

hörapparat där en gravare hörselnedsättning vanligtvis kräver en mindre öppen 

anpassning.  

1.3 In-situaudiometri 

’In situ’ är en term på latin som kan översättas till ’på stället’ (In situ, u.å.). 

Inom hörselvetenskapen kan begreppet användas för att beskriva en 

hörselmätning som sker med hörapparaten på plats i örat. In-situaudiometri är en 

funktion som först introducerades av Widex 1996 (Kuk, 2012) och har sedan 

dess blivit tillgänglig hos flera andra hörapparatleverantörer. Funktionen innebär 

hörtröskelbestämning med signaler genererade av en hörapparat och kan 

användas som ett redskap för hörapparatanpassning. Hörapparatens förstärkning 

kan beräknas utifrån de in-situuppmätta hörtrösklarna. Mätningen utförs via 

hörapparatleverantörernas programmeringsmjukvara där olika benämningar för 

mätningen förekommer som Sensogram och AudiogramDirect. 

1.4 Problemformulering 

In-situfunktionen finns idag tillgänglig i de flesta anpassningsprogrammen och 

hörapparater, audionomen behöver ta ställning till om mätningen ska utföras 

samt till vilket syfte. En kontroll av läroböcker inom audiologi visar att in-

situaudiometri är ett ämne som få böcker behandlar. En testsökning av 

vetenskapliga artiklar inom ämnet visade att majoriteten av de undersökningar 

som genomförts är experimentella samt att det inte finns någon lättillgänglig 

sammanställd information kring olika aspekter av in-situaudiometri riktad till 

audionomer. Detta är ett problem för audionomer som behöver avgöra om och 

när de ska använda sig av in-situaudiometri och bristen på information kan 

medföra att in-situmätningar inte utförs eller utförs till fel syfte på grund av 
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okunskap. För att underlätta i audionomens beslutstagande kan den tillgängliga 

och relevanta informationen kring mätmetoden sammanställas.  

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter av in-situaudiometri som kan 

anses relevanta ur ett audionomperspektiv samt sammanställa och diskutera 

dessa. 

3. Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte formulerades följande frågeställningar: 

Vilka aspekter kring in-situaudiometri anses vara relevanta i vetenskapliga 

artiklar, teoretisk litteratur samt utifrån hörapparatleverantörers information? 

Hur kan de olika aspekterna av in-situaudiometri integreras?  

4. Metod 

Frågeställningarna besvarades genom en integrerad litteraturstudie efter 

Whittemore och Knafls (2005) metod. Integrerad litteraturstudie är den bredaste 

typen av litteraturstudie där sammanställning av empirisk och teoretisk litteratur 

tillåts för att skapa en mer omfattande beskrivning kring ett särskilt område. 

Enligt Whittemore och Knafls består metoden av fyra steg: 

problemidentifikation, litteratursökning, kvalitetsgranskning och dataanalys.  

4.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen i en integrerad litteraturstudie involverar vanligtvis minst 

två sökstrategier (Whittemore & Knafl, 2005). Sökningen i denna studie 

inkluderade vetenskapliga artiklar, teoretisk litteratur samt tryckt material och 

personlig kommunikation från hörapparatleverantörer. En testsökning utfördes 

med söktermen ”In-situ AND audiometry” i Public Medline (PubMed) för att 

bedöma kvantiteten av vetenskaplig litteratur inom ämnet och för att identifiera 

ytterligare sökord utifrån relevanta artiklars nyckelord. Huvudsökningen av 

vetenskaplig litteratur genomfördes i databaserna Public Medline (PubMed), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och 

Scopus. Sökorden som användes var in-situ, audiometry, hearing aid*, 

threshold*, hearing, Sensogram och AudiogramDirect, vilka användes i form av 

fritext och i olika kombinationer med de booleska termerna AND och OR. Vid 

sökningen användes trunkering (*) för vissa av sökorden för att få sökresultat 

där sökorden förekommer med olika ändelser. Kombinationerna och antal träffar 

redovisas i Tabell 4.1.  
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Tabell 4.1. Översikt av litteratursökning. Filter: engelska och svenska 

Sökord PubMed Scopus CINAHL 

In-situ 262 585 566 978 9 575 

Audiometry 25 713 28 712 5 823 

Hearing aid* 8 110 17 924 8 377 

Threshold* 203 855 538 758 23 785 

Hearing 91 426 157 051 37 197 

(In-situ) AND audiometry 54 72 19 

(In-situ) AND Hearing aid* 64 114 28 

(In-situ) AND (threshold*) AND hearing 87 107 26 

AudiogramDirect 0 0 0 

Sensogram 7 24 1 

(((((in-situ) AND audiometry)) OR ((in-situ) 

AND hearing aid*)) OR ((In-situ) AND 

(threshold*) AND hearing)) OR 

audiogramdirect) OR sensogram[all] 

 

 

147 

 

 

243 

 

 

40 

 

Endast artiklar på engelska eller svenska inkluderades. Artiklar publicerade 

tidigare än 1996 exkluderades. Studier vars huvudsyfte varit att undersöka in-

situ som metod för självanpassande hörapparater eller in-situaudiometri genom 

benförankrade hörapparater exkluderades. Exklusionskriterierna visas i tabell 

4.2. Sökresultaten kontrollerades initialt efter titlarnas relevans till ämnet där 

alla titlar som tydligt inte besvarade syftet exkluderades varefter de kvarvarande 

artiklarnas abstrakt granskades. Efter dubblettkontroll lästes kvarvarande artiklar 

i fulltext. Dessa artiklars referenslistor kontrollerades efter ytterligare relevant 

litteratur. Litteratursökningen och granskningen utfördes individuellt av 

författarna varefter artiklarnas relevans diskuterades och gemensamma beslut 

om inkludering togs.  

Tabell 4.2. Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Material på annat språk än engelska eller svenska. 

Material vars huvudsyfte är att undersöka in-situ för självanpassande hörapparater. 

Material vars huvudsyfte är att undersöka in-situaudiometri genom benförankrade hörapparater. 

Material publicerat tidigare än 1996. 

Bruksanvisningar.  

 

Sökningen efter teoretisk litteratur påbörjades i LIBRIS (http://libris.kb.se/) med 

söktermerna ”in-situ hearing” och ”audiology hearing aids”. Sökresultaten 

begränsades till böcker tillgängliga på Örebro universitetsbibliotek. Titlarna 

http://libris.kb.se/
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bedömdes utifrån relevans för syftet och de exklusionskriterier som visas i tabell 

4.2 tillämpades. De kvarvarande böckerna granskades noggrant utifrån 

innehållsförteckningar och relevanta kapitel innan beslut om inkludering togs.  

Åtta hörapparatleverantörer kontaktades via e-post med en förfrågan om 

informationsmaterial kring deras in-situfunktioner. Förfrågan visas i Bilaga 1. 

De leverantörer som kontaktades var Bernafon, Oticon, Phonak, GNReSound, 

Siemens, Starkey, Unitron och Widex. De leverantörer som inte svarade på e-

post kontaktades via telefon. Samtliga leverantörer hemsidor besöktes för 

sökning av ytterligare information. Samma kriterier för exklusion som vid urval 

av den vetenskapliga och teoretiska litteraturen tillämpades (se tabell 4.2.). 

Bruksanvisningar till de olika tillverkarnas in-situfunktioner exkluderades. Ett 

flödesschema över litteratursökningen visas i Figur 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Flödesschema över litteratursökning 

4.2 Kvalitetsgranskning 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) finns det inget givet utarbetat 

tillvägagångssätt för att beräkna kvalitetspoäng för material i en integrerad 

litteraturstudie. Detta på grund av att flera typer av källor med olika kriterier för 

kvalitetsbedömning inkluderas, vilket kan leda till att olika metoder för 

kvalitetsbedömning behöver användas. 

Artiklar funna genom 

databassökning: 

430 

 

 

 

 

Abstracts: 

35 

Efter dubblettkontroll: 

6 

Exkluderade 

Ej relevant rubrik 395 

 

 

 

Inkluderade: 14 Artiklar funna 

genom referenser: 3 

 

Exkluderade:   

Besvarar ej syfte 20 

 

 

 

Artiklar hämtade 

i fulltext:  

15 

Teoretisk 

litteratur: 

27 

 

 

Exkluderade: 

17 

Granskade böcker: 

10 

Exkluderade: 

Besvarar ej syfte 9 

 

 

Inkluderade 

böcker: 

1 

Artiklar funna genom 

hörapparattillverkare: 

4 
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De vetenskapliga artiklarna granskades utifrån en egen modifiering av Bilaga 1 i 

Forsberg och Wengström (2013) och Bilaga G i Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011), vilka är mallar för granskning av kvantitativa artiklar ur vilka relevanta 

punkter valdes ut. Mallarna kompletterades med två punkter kring etiskt 

resonemang från Bilaga 2 i SBU:s (2014) handbok för utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården, vilket resulterade i följande granskningsmall: 

 Design: 

- Är forskningsmetoden lämplig för det angivna syftet?  

- ”Är frågeställningarna tydligt beskrivna?” (Forsberg & Wengström, 2013, 

s.197)  

 Urval: 

- Är antalet testpersoner/urvalsstorleken tillräckligt stor? 

- Är inklusions/exklusions-kriterierna adekvata?  

- Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

- Är bortfallsstorleken angiven? 

 Metod 

- Är mätinstrumenten valida? 

- Är mätinstrumenten reliabla? 

 Resultat 

- Är utfalls/effektmåttet lämpligt för syftet? 

- Används en adekvat statistisk metod i förhållande till urvalsstorleken? 

- Kan resultatet generaliseras?   

 Etik 

- Finns det något etiskt resonemang? 

- ”Föreligger, baserat på författarnas angivna bindningar och jäv, låg eller 

obefintlig risk att studiens resultat har påverkats av intressekonflikter?” 

(SBU, 2014, s.2:3)  

- ”Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering risk att studien 

har påverkats av en finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?” (SBU, 

2014, s.2:3) 

Utifrån dessa punkter diskuterades och poängsattes samtliga vetenskapliga 

artiklars främsta styrkor samt största brister. Dessa sammanställdes utifrån en 

matris av Polit och Beck (2008, s. 131) i tabell 4.3. I de artiklar det angavs att 

författaren var anställd vid ett visst hörapparatsföretag eller att en 

intressekonflikt rapporterades presenterades detta som en brist i tabell 4.3, i de 

fall det inte framkom i artikeln antogs att ingen intressekonflikt fanns. Vidare 

diskuterades och bedömdes studiernas kvalitet. De tilldelades låg, medelhög 

eller hög kvalitetsgrad. Artiklarna från hörapparattillverkarna bedömdes vara av 

låg vetenskaplig kvalitet på grund av att risken för intressekonflikt ansågs vara 

stor. 
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Tabell 4.3.  De inkluderade artiklarnas styrkor och brister

Författare, år. Främsta styrkor Stora brister Kvalitet 

Block, 2008. 

 

 

 

 Flera hörapparatstyper jämförs. 

 Undersöker testpersonernas ljudupplevelse.  

 Publicerad i facktidning.   

 Ingen statistisk analys. 

 Exklusions-och inklusionskriterier ej 

beskrivna. 

 

 

Låg 

DiGiovanni & Pratt, 2010. 

 
 Jämför normalhörande och personer med 

hörselnedsättning.  

  

Hög 

Durisala, 2015.  Tar hänsyn till REDD.   Liten urvalsstorlek, 15 personer.  Medelhög 

Keidser, Yeend, O’Brien, & Hartley, 

2011.  
 Undersöker testpersonernas förmåga att 

skilja mellan in-situanpassning och en 

anpassning efter konventionellt uppmätta 

hörtrösklar. 

 Jämför förstärkningskurvor.  

 Tar hänsyn till REDD.  

 Publicerad i facktidning. 

 Liten urvalsstorlek, 7 personer.  

 Ingen statistisk analys.  

 Exklusions-och inklusionskriterier ej 

beskrivna. 

 

 

Låg 

Kiessling et al., 2015.  Jämför flera hörapparatmärken. 

 Jämför olika grader av hörselnedsättningar.  

 Använder flera hörapparattyper. 

 Två av författarna anställda av GNReSound.  

 Finansierad av GNReSound.  

 

Medelhög 

Kuk, Ludvigsen, Sonne & Voss, 

2003. 
 Använder flera hörapparattyper.   Publicerad i facktidning. 

 Ingen statistisk analys.  

 Författare anställd av Widex. 

 

Låg 

O’Brien, Keidser, Yeend, Hartley & 

Dillon, 2010. 
 Tar hänsyn till REDD.  

 Test-retest-reliabilitet undersöks. 

 Finansierad av Siemens.  

Medelhög 

Nesgaard, 2012a.   Jämför flera hörapparatmärken.  

 Använder flera hörapparattyper.  

 Publicerad i facktidning.  

 Författare anställd av GNReSound. 

 

Medelhög 

Smith-Oline, Nicholson, Chivers, 

Highley & Williams. 2006.  
 Test-retest-reliabilitet undersöks.   Delvis finansierad av Widex. 

 

 

Hög 
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4.3 Analys  

Whittemore och Knafl (2005) beskriver fyra steg av dataanalys. Det första steget 

i dataanalysen är datareduktion, vilket kan göras genom att det inkluderade 

materialet delas in i olika underkategorier utifrån exempelvis studiedesign samt 

förenklas och organiseras till en hanterbar datamängd, vilket kan presenteras i en 

artikelmatris. Nästa steg i dataanalysen är datadisplay där det inkluderade 

materialet kan delas in i olika kategorier och presenteras sammanfattat i form av 

exempelvis tabeller eller matriser, vilket kan underlätta i analysen av materialet. 

Det tredje steget av dataanalysen är datajämförelse där materialet tolkas för 

identifiering av mönster och relationer mellan kategorierna, vilket kan 

sammanställas i en konceptkarta. Det sista steget av dataanalysen beskrivs vara 

slutsatsdragande och verifiering, vilket innebär en fortsatt tolkning av materialet 

där likheter och skillnader identifieras och analyseras. Utifrån analysen kan 

generella slutsatser dras (Whittemore & Knafl, 2005). 

Materialet kategoriserades utifrån typ av källa och sammanställdes i 

artikelmatriser, vilka visas i Bilaga 2, 3 och 4. I enighet med Whittemore och 

Knafl (2005) delades materialet in i olika kategorier. Kategorierna 

representerade relevanta aspekter kring in-situaudiometri, vilka fastställdes 

genom diskussion mellan författarna efter individuell granskning och tolkning 

av materialet. Det inkluderade materialet tolkades och reducerades till 

textenheter som beskriver någon av de identifierade aspekterna och kategorierna 

sammanställdes i en konceptkarta (se figur 5.1).  

5. Resultat 

Litteratursökningen i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus resulterade i 

430 träffar. 395 rubriker bedömdes vara irrelevanta för syftet och exkluderades. 

De resterande 35 artiklarnas abstrakt lästes och 20 exkluderades efter 

exklusionskriterierna. 15 artiklars abstrakt bedömdes vara relevanta och dessa 

artiklar hämtades i fulltext. Efter dubblettkontroll återstod sex artiklar 

(DiGiovanni & Pratt, 2010; Durisala, 2015; Keidser, Yeend, O’Brien & Hartley, 

2011; Kiessling et al. 2015; O’Brien, Keidser, Yeend, Hartley & Dillon, 2010; 

Smith-Olinde, Nicholson, Chivers, Highley & Williams, 2006), vilka granskades 

och inkluderades i studien. Granskningen av dessa artiklars referenslistor ledde 

till inkludering av ytterligare tre stycken artiklar (Block, 2008; Kuk, Ludvigsen, 

Sonne & Voss, 2003; Nesgaard Pedersen, 2012a). Söktermen ”in-situ hearing” i 

LIBRIS gav två träffar, vilka dock inte var relevanta för ämnet. Söktermen 

”audiology hearing aids” resulterade i 27 träffar med böcker tillgängliga på 

Örebro Universitet. 17 böcker exkluderades på grund av irrelevant titel för 

ämnet. Återstående tio böcker granskades varav en bok som behandlade in-
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situaudiometri inkluderades (Mueller, Ricketts & Bentler, 2014). Kontakten med 

hörapparatsföretagen resulterade i fyra inkluderade artiklar från Bernafon, 

Phonak, GNReSound och Widex (Phonak, 2011; Nesgaard Pedersen, 2012b; 

Nordahn & Kuk, 2006).  

Analysen av det insamlade materialet resulterade i sju huvudkategorier, vilka 

ansågs relevanta ur ett audionomperspektiv. Dessa kategorier var: insatsens 

inverkan vid in-situaudiometri, Real-ear-to dial difference, den omgivande 

ljudmiljön i mätsituationen, hörapparatens inverkan vid in-situaudiometri, 

patientens perception av hörapparater anpassade efter in-situaudiometri, 

förhållandet mellan konventionellt uppmätta hörtrösklar och in-situhörtrösklar 

samt till vilket syfte in-situaudiometri bör användas. Relationer mellan 

kategorierna och deras tillhörande underkategorier visas i figur 5.1. Vilka studier 

som beskriver vilka aspekter presenteras i tabell 5.1.  

 

Figur 5.1. Konceptkarta över relevanta aspekter kring in-situaudiometri. 
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Tabell 5.1. Översikt över relevanta aspekter kring in-situaudiometri (n=14)

 

 

Författare, år.  

Kategori: Förhållande till 

konventionella 

hörtrösklar 

Hörapparat Insats  REDD  Ljudmiljö Till vilket syfte 

bör in-situ 

användas?  

Patientperspektiv 

Vetenskapliga artiklar        

Block, 2008  x x    x x 

DiGiovanni & Pratt, 2010 x x x  x x  

Durisala, 2015 x x x x  x  

Keidser et al., 2011   x x  x x 

Kiessling et al., 2015 x x x x x x  

Kuk et al., 2003      x  

O’Brien et al., 2010 x  x x x x  

Nesgaard Pedersen, 2012a x x  x x x  

Smith-Olinde et al., 2006      x  

Övriga artiklar        

Bostock, Bertges Reber & 

Scheller, 2004 
x  x  x   

Nesgaard Pedersen, 2012b x     x  

Nordahn & Kuk, 2006   x     

Phonak, 2011 x  x   x  

Teoretisk litteratur        

Mueller, Ricketts & Bentler, 2014 x    x x  
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5.1 In-situhörtrösklar i förhållande till konventionella hörtrösklar 

Nesgaard Pedersen (2012a) och Mueller et al. (2014) poängterar att även om 

konventionellt uppmätta hörtrösklar används som referens till in-situtrösklar 

innebär det inte att de konventionella trösklarna är de ”sanna”. In-

situhörtrösklarna kan vara de som är bäst lämpade för användning vid 

anpassning av en hörapparat.  

DiGiovanni och Pratt (2010) jämförde hörtrösklar uppmätta med konventionell 

tonaudiometri och in-situaudiometri hos normalhörande och testpersoner med 

sensorineural hörselnedsättning. Båda mätningarna utfördes med 

instickstelefoner som vid in-situmätningen kopplades till en BTE-apparat från 

Widex. De uppmätte signifikant bättre hörtrösklar vid frekvenserna 500, 1000 

och 2000 Hz med Widex Sensogram jämfört med de konventionellt uppmätta 

hörtrösklarna. För den normalhörande gruppen var skillnaden statistiskt 

signifikant men inte kliniskt signifikant eftersom skillnaden var mindre än 5 dB. 

För gruppen med hörselnedsättning var skillnaden vid 1000 och 2000 Hz både 

statistiskt och kliniskt signifikant. 

Durisala (2015) utförde en liknande undersökning där konventionellt uppmätta 

hörtrösklar genom supra-aurala hörtelefoner jämfördes med in-situhörtrösklar 

uppmätta med en Phonak BTE tillsammans med en insats med individuellt 

anpassad ventilationsstorlek. Durisala (2015) observerade statistiskt signifikant 

bättre in-situtrösklar vid 2000 och 6000 Hz. Den uppmätta skillnaden var dock 

inom 5 dB och därför inte kliniskt signifikant.  

Kiessling et al. (2015) använde hörapparater från fyra olika leverantörer i en 

studie med testpersoner med olika grader av hörselnedsättning efter vilken 

insatsens ventilationskanal anpassades. De uppmätte bättre hörtrösklar med in-

situaudiometri jämfört med konventionell tonaudiometri genom supra-aurala 

hörtelefoner vid alla frekvenser över 1500 Hz för majoriteten av hörapparaterna. 

Vid frekvenser lägre än 1500 Hz uppmättes sämre in-situhörtrösklar. Dessa 

skillnader minskade ju gravare hörselnedsättning testpersonen hade.  

O’Brien et al. (2010) uppmätte sämre in-situhörtrösklar vid lägre frekvenser 

jämfört med konventionellt uppmätta hörtrösklar. I studien användes 

instickstelefoner vid den konventionella tonaudiometrin och öppna och stängda 

domer vid in-situaudiometrin utförd med Siemens BTE-apparat.  

I Nesgaard Pedersens (2012a) studie genomgick testpersoner med olika grader 

av hörselnedsättning konventionell tonaudiometri med instickstelefoner och in-

situaudiometri med RITE eller RITA-apparater tillsammans med stängd dome. 

Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan mätmetoderna men skillnader så 

stora som 20 dB vid enstaka frekvenser observerades. Bostock et al. (2004) 

gjorde liknande observationer i en undersökning med ITE-apparater från 
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Bernafon. De fann ingen signifikant skillnad mellan konventionellt uppmätta 

hörtrösklar med supra-aurala hörtelefoner och in-situhörtrösklar när de 

uppmättes med ockluderad ventilationskanal. När hörapparatens 

ventilationskanal hölls öppen uppmättes en skillnad mellan mätmetoderna som 

var störst vid de lägre frekvenserna, vid 250 Hz var skillnaden i snitt 8 dB. Även 

Nesgaard Pedersen (2012b) jämförde mätmetoderna med stängd dome utan att 

finna någon skillnad som överskred 10 dB. I studien användes BTE-apparater 

från GNReSound och circum-aurala hörtelefoner. Phonak (2011) fann att det 

inte skiljde mer än 10 dB mellan mätmetoderna för majoriteten av 

testpersonerna vilka anpassades med BTE-apparater från Phonak med stängda 

och öppna domer. Även i denna studie observerades störst avvikelser vid de 

lägre frekvenserna. 

Hughson-Westlake metoden tillämpas i undersökningarna av DiGiovanni och 

Pratt (2010), Durisala (2015), Nesgaard Pedersen (2012a) och Smith-Olinde 

(2006). Mueller et al. (2014) skriver att in-situhörtrösklar kan uppmätas med den 

mätmetodik som klinikern själv föredrar, exempelvis Hughson-Westlake 

metoden. Resterande inkluderat material beskriver inte mätmetodiken. 

5.2 Hörapparatens inverkan vid in-situaudiometri  

Vilken typ av hörapparat som används vid in-situaudiometrin kan påverka 

hörtrösklarna. Hörtrösklarna kan bli bättre om de uppmäts med en CIC jämfört 

med en BTE (Durisala, 2015). Block (2008) jämför konventionellt uppmätta 

hörtrösklar med in-situhörtrösklar uppmätta med CIC och ITC. Han skriver att 

CIC placeras längre in i hörselgången än ITC, vilket resulterar i att 

hörselgångsvolymen med hörapparaten i blir mindre med CIC än ITC. Detta 

leder i sin tur till att skillnaden mellan konventionellt uppmätta hörtrösklar och 

in-situhörtrösklar uppmätta med CIC blir större än jämfört med ITC. Om 

förstärkningen i en CIC anpassas efter de konventionella hörtrösklarna och inte 

justeras under hörapparatanpassningen kan förstärkningen bli för stark (Block, 

2008).  

Att signalen leds genom en hörapparat kan skapa högre ljudtrycksnivå i 

hörselgången jämfört med andra ljudgivare, vilket kan ge bättre in-

situhörtrösklar. DiGiovanni och Pratt (2010) fann att hörapparaterna i deras in-

situmätningar vid starka stimulinivåer producerade starkare utsignaler än de som 

angavs vid 500, 1000 och 2000 Hz, vilket gav bättre hörtrösklar och för svag 

förstärkning vid hörapparatanpassning. Skillnaden mellan den angivna 

signalstyrkan och den faktiska utsignalens styrka visade sig främst bland 

gruppen med hörselnedsättning och inte hos den normalhörande gruppen. Detta 

antogs vara ett resultat av att hörapparaten arbetar olinjärt och därför inte 

producerar för starka ljud vid alla stimulinivåer. Kiessling et al. (2015) skriver 
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att även om det säkerställs att hörapparaterna arbetar linjärt kan det inte uteslutas 

att distorsion kan uppträda vid starka stimulinivåer.  

Enligt Nesgaard Pedersen (2012a) kalibreras varje hörapparat enligt 

leverantörens riktlinjer vid produktionen. Hörapparatens funktioner kan 

försämras över tid och med användning, den angivna utsignalen kanske inte 

längre stämmer överens med den faktiska utsignalen, vilket kan göra att in-

situfunktionen försämras (Durisala, 2015; Nesgaard Pedersen, 2012a).  

Mueller et al. (2014) skriver att frekvensomfång, intensitetsomfång och tillgång 

till obehagsmätning skiljer sig mellan de olika hörapparattillverkarnas in-

situfunktioner. De olika tillverkarnas mätparametrar visas i tabell 5.2 (Mueller et 

al., 2014). Den starkaste och svagaste möjliga utsignalen vid in-situmätningen 

kan variera beroende av frekvens och hörapparattyp, vilket visas med två olika 

värden i dessa kolumner.  

Tabell 5.2. Mätparametrar vid in-situaudiometri för olika hörapparatleverantörer. (Källa: 

Mueller et al., 2014, s. 113) 

Leverantör Frekvensomfång Svagaste utsignal Starkaste utsignal Obehagsmätning 

Oticon 250-8000 Hz 20/40 dB HL 65/110 dB HL Ja, kan mätas men 

inte sparas. 

Phonak 250-6000 Hz 20/25 dB HL 80/100 dB HL Ja. 

GNReSound 250-6000 Hz 20 dB HL 80/100 dB HL Ja, kan mätas men 

inte sparas.  

Siemens 250-6000 Hz 10 dB HL 40/95 dB HL Ja. 

Starkey 250-4000 Hz 30 dB HL 100/120 dB HL Ja. 

Widex 125-8000 Hz 0 dB HL 80/120 dB HL Nej.  

5.3 Insatsens inverkan vid in-situaudiometri 

Vid in-situaudiometri kan olika typer av insatser med varierande 

ventilationsstorlekar användas. In-situmätningen tar hänsyn till 

ventilationseffekten, vilket är förändringen i ljudtrycksnivå uppmätt vid 

trumhinnan beroende på insatsens ventilation (Nordahn & Kuk, 2006). 

Påverkande faktorer och dess grad av inverkan på ventilationseffekten beror 

enligt Nordahn och Kuk (2006) på minst fem variabler: ventilationsdiameter, 

ventilationslängd, läckage, hörselgångsvolym och mellanörekomplians. Vid 

ökad ventilationsdiameter och minskad ventilationslängd ökar läckaget av 

lågfrekventa ljud (Nordahn & Kuk, 2006). Läckaget börjar minska vid en viss 

frekvens och minskar med ungefär 9 dB per oktav. Frekvensen vid vilken denna 

minskning börjar blir högre ju större ventilationsdiameter insatsen har (Bostock, 

et al., 2004).  

Bostock et al. (2004) anger som exempel att en ventilationskanal med 2,3 mm i 

diameter ger en dämpning på 20 dB vid 100 Hz, effekten upphör vid 450 Hz, 



17 
 

detta innebär att lågfrekventa in-situhörtrösklar kan bli högre på grund av att 

presentationsnivån blir svagare, vilket kan leda till felaktig förstärkning. 

Förhöjda in-situtrösklar vid låga frekvenser har observerats i ett flertal 

vetenskapliga studier (Durisala, 2015; Keidser et al., 2011; Kiessling et al., 2015 

& Nesgaard Pedersen, 2012a; O’Brien et al., 2010).  

Oönskat läckage mellan insatsen och hörselgången är oundvikligt och kan 

påverka ventilationseffekten (Bostock et al., 2004). Enligt Nordahn och Kuk 

(2006) avgörs effektens grad av förhållandet mellan det oönskade läckaget och 

ventilationskanalens storlek. Ett litet läckage i förhållande till en stor 

ventilationskanal ger mindre effekt än om samma läckage sker i en insats med 

mindre ventilationskanal. I exemplet ovan där en insats med 2,3 mm i 

ventilationsdiameter används innebär oönskat läckage att den frekvens där 

dämpningen av lågfrekventa ljud upphör blir högre än 450 Hz (Bostock et al., 

2004). Ju större hörselgångsvolymen är mellan hörapparaten och trumhinnan 

desto mindre blir ventilationseffekten. Vidare ger ett rörligt mellanöresystem 

mindre läckage av lågfrekventa ljud (Nordahn & Kuk, 2006).  

Bostock et al. (2004) föreslår att in-situaudiometri bör utföras med 

ventilationskanalen blockerad. Deras undersökning visade att in-situhörtrösklar 

uppmätta med blockerad ventilationskanal stämmer bättre överens med 

hörtrösklar uppmätta med konventionell audiometri än om ventilationen lämnas 

öppen. Detta på grund av att ventilationseffekten minskar med stängd 

ventilation. Ett flertal in-situstudier har utförts med ventilationskanalen öppen 

eller anpassad efter testpersonens hörsel (Block, 2008; Durisala, 2015; Kiessling 

et al., 2015; O’Brien et al., 2010; Phonak, 2011). Kiessling et al. (2015) 

beskriver en skillnad mellan hörapparatstillverkarna gällande om ventilationen 

bör ockluderas eller inte. De skriver att Oticon, Phonak och GNReSound ger 

alternativet att anpassa mätningen efter ventilationsstorlek men att GNReSound 

rekommenderar att mätningen utförs med ockluderad ventilation. Samma 

rekommendation anges av Starkey. 

5.4 Real-Ear-to Dial Difference (REDD) 

Ett flertal studier nämner REDD som en avgörande faktor för in-situmätningens 

reliabilitet (Durisala, 2015; Keidser et al., 2011; Kiessling et al., 2015; O’Brien 

et al., 2010; Nesgaard Pedersen, 2012a) Vid hörapparatanpassning anges 

vanligtvis hörapparatens utsignal i dB SPL baserad på hörtrösklar uppmätta i dB 

HL. För att konvertera dB HL till dB SPL i hörselgången används Real-Ear-to 

Dial Difference. REDD kan uppmätas individuellt eller användas i form av ett 

medelvärde (O’Brien et al., 2010). Ljudtrycksnivån i dB SPL för ett specifikt dB 

HL-värde kan skilja sig vid hörtrösklar uppmätta med in-situ- och konventionell 

audiometri på grund av att olika mätutrustning används. Skillnaden kan mätas 

upp med en prob som placeras i hörselgången tillsammans med insatsen eller 
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hörapparaten. För att beräkna REDD subtraheras det uppmätta ljudtrycket från 

det dB HL-värde som anges av mätutrustningen (Durisala, 2015).  

Durisala (2015) undersökte validiteten samt individuella variationer av in-

situaudiometri jämfört med konventionell audiometri före och efter REDD-

korrektioner. Undersökningen visade signifikant bättre hörtrösklar uppmätt med 

in-situ vid 2000 och 6000 Hz innan REDD-korrektioner gjorts. Uppmätning av 

REDD visade att ljudtrycksnivån i hörselgången var högre vid dessa frekvenser, 

vilket ledde till att samma ljudtrycksnivå i hörselgången gav bättre hörtrösklar 

vid in-situaudiometrin innan korrektioner gjordes. Durisala (2015) upptäckte 

störst individuell variation av in-situhörtrösklarna vid 250 Hz innan korrektioner 

för REDD gjordes, eventuellt av anledning att testpersonerna hade olika 

ventilationsstorlekar, vilket ger olika stor inverkan av den tidigare nämnda 

ventilationseffekten.  

O’Brien et al. (2010) föreslår att individuellt uppmätta REDD-värden bör 

användas vid osäkerhet kring ljudgivarens kalibrering eller vid användning av 

stängd insats. Deras undersökning visade att REDD-värden uppmätta med öppen 

insats ger bättre test-retest-reliabilitet vid låga frekvenser än när de uppmätts 

med stängd dome. Detta förklaras med att läckaget av lågfrekventa ljud är mer 

konsekvent vid öppen anpassning än vid stängd då det blir större variationer 

beroende på placering av insatsen och hörselgångens utformning. REDD-värden 

har visats vara påverkat av hörselgångsvolymen (Durisala, 2015; O’Brien et al., 

2010). O’Brien et al. (2010) menar att män i genomsnitt har större hörselgångar 

än kvinnor och att kön därför är en faktor som eventuellt bör tas hänsyn till när 

medelvärde för REDD används. 

Kiessling et al. (2015) simulerade hörtrösklar som konventionellt uppmätta och 

in-situhörtrösklar och upptäckte att målkurvorna för hörapparatens förstärkning 

blev identiska. Av detta drog de slutsatsen att ingen av de 

hörapparatstillverkarna som ingick i studien (Oticon, Phonak, GNReSound och 

Starkey) använder REDD-korrektioner i sina mjukvaror och att REDD-värden 

måste uppmätas individuellt för att korrektionen ska göras.  

5.5 Ljudmiljö i mätsituationen 

Vid in-situaudiometri ställs inte samma krav på ljudmiljön som vid 

konventionell tonaudiometri (DiGiovanni & Pratt, 2010; Nesgaard Pedersen 

2012a). Ljudmiljön vid mätningen behöver dock kontrolleras eftersom 

ventilationskanalen och läckage runt insatsen kan bli en passage för oönskade 

omgivningsljud (Bostock et al., 2004; Kiessling et al., 2015; O’Brien et al., 

2010; Nesgaard Pedersen 2012a). Hur mycket av omgivningsljudet som passerar 

är beroende av omgivningsljudets frekvens. Ljudet passerar odämpat in genom 

ventilationskanalen upp till en viss frekvens där ljudet börjar dämpas med 
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ungefär 6 dB per oktav. Vid vilken frekvens ljudet börjar dämpas avgörs av 

ventilationens diameter och längd (Bostock et al., 2004). 

Eftersom omgivningsljudet passerar genom ventilationskanalen odämpat upp till 

en viss frekvens kan testsignalen maskeras, framförallt i basfrekvenserna. Detta 

kan leda till att hörtrösklar uppmäts som sämre än vad de egentligen är och att 

förstärkningen vid hörapparatanpassningen blir för stark. I Bernafons mjukvara 

rekommenderas därför audionomen att utföra in-situmätningen med blockerad 

ventilationskanal (Bostock et al., 2004). Vissa hörapparatleverantörer erbjuder 

en funktion i sin mjukvara där hörapparatens mikrofon används för att registrera 

omgivningsljudets styrka och informerar audionomen om det omgivande ljudet 

är för starkt för att utföra in-situaudiometri (Mueller et al., 2014; Nesgaard 

Pedersen, 2012a; O’Brien et al., 2010). Förekommande datorer i mätmiljön kan 

vara en bidragande källa till oönskat omgivningsljud vid in-situaudiometri då 

patienten kan vara placerad i samma rum som denna (O’Brien et al., 2010). 

Hur mycket omgivningsljudet påverkar mätningen är beroende av vilken typ av 

insats som används. O’Brien et al., (2010) mätte upp förändringen i 

ljudtrycksnivå vid trumhinnan på grund av olika dämpning med olika typer av 

insatser. Mätningen visade att instickstelefoner gav en dämpning med i 

genomsnitt 10-15 dB från 250 – 4000 Hz, med en stängd dome förblev ljudet 

odämpat mellan 2000 – 4000 Hz och dämpades i genomsnitt med 5 dB vid 

övriga testfrekvenser. Den öppna domen gav ingen dämpning av 

omgivningsljudet. Av detta drog O’Brien et al. (2010) slutsatsen att både den 

stängda och den öppna domen kräver kontroll av omgivningsljudet vid in-

situmätning för att undvika maskering av testsignalen. 

5.6 Till vilka syften kan audionomen använda in-situaudiometri med 

luftledda signaler? 

Ett flertal studier har bedömt in-situaudiometri vara en reliabel mätmetod 

(Bostock et al., 2004; Durisala, 2015; Keidser et al., 2011; Kiessling et al., 2015; 

O’Brien et al., 2010; Nesgaard Pedersen 2012a; Phonak, 2011; Smith-Olinde et 

al., 2006;). Smith-Olinde et al. (2006) uppmätte test-retest-reliabiliteten för in-

situaudiometri med instickstelefoner till över 90 % vid frekvenserna 500, 1000, 

2000 och 4000 Hz med en differensgräns på ±5 dB. I en undersökning av 

O’Brien et al. (2010) uppmättes test-retest-reliabiliteten till 96 % med 

instickstelefoner, 88 % med stängda domer och 96 % med öppna domer när en 

differensgräns på ±4,5 dB användes. 

In-situhörtrösklar kan användas i syftet att ge en individanpassad och mer precis 

hörapparatanpassning där individuella variationer i hörselgång, 

ventilationseffekt och insatsens placering tas hänsyn till. Detta kan leda till en 

bättre initial hörapparatanpassning där färre återbesök för justeringar krävs och 

mer tid kan ges till exempelvis rådgivande samtal (Block, 2008; DiGiovanni & 
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Pratt, 2010; Durisala, 2015; Nesgaard Pedersen, 2012b; Phonak, 2011). Smith-

Olinde et al. (2006) poängterar även fördelen med användning av in-

situaudiometri vid hörapparatanpassning till barn som ibland kan ha svårt att ge 

feedback om hur de upplever ljudet i hörapparaten. Eftersom in-situaudiometri 

utförs i samma mjukvara som hörapparatanpassningen kan tid sparas och 

potentiella fel som kan uppstå i överföringen av audiogrammet mellan olika 

testmoduler kan undvikas (Keidser et al., 2011; O’Brien et al., 2010; Phonak, 

2011). 

In-situaudiometri föreslås i flera artiklar som en fördelaktig metod i de fall där 

tillgängligheten av audiologiska tjänster är begränsad eller när mätningar 

behöver utföras i patientens hem (Durisala, 2015; Keidser et al., 2011; Kiessling 

et al., 2015; O’Brien et al., 2010; Mueller et al., 2014). Flera av författarna 

(Durisala, 2015; Nesgaard Pedersen, 2012a; Phonak, 2011) anser att in-

situaudiometri inte bör ersätta konventionell tonaudiometri i diagnostiskt syfte 

utan att hörselnedsättningens typ bör fastställas med konventionell 

tonaudiometri innan in-situaudiometri utförs. Maskering eller tonaudiometri 

med benledda toner går i dagsläget inte att utföra med in-situfunktionen 

(Keidser et al., 2011; Kiessling et al., 2015; O’Brien et al., 2010; Nesgaard 

Pedersen, 2012a; Nesgaard Pedersen, 2012b, Phonak, 2011). O’Brien et al. 

(2010) menar att i de fall en hörselnedsättning tidigare diagnostiserats som 

relativt symmetrisk och sensorineural kan konventionell tonaudiometri med 

luftledda toner ersättas av in-situaudiometri. 

In-situaudiometri kan även användas för uppmätning av obehagströsklar (Block, 

2008; Nesgaard Pedersen 2012b). Enligt Block (2008) kan obehagströsklar 

uppmätta med in-situ vara ett sätt att säkerställa att hörapparatens maximala 

utsignal blir mer korrekt anpassad till patientens obehagströsklar jämfört med 

konventionellt uppmätta obehagströsklar. I en undersökning av Kuk et al. (2003) 

visades in-situhörtrösklar kunna användas för att förutsäga ljudfälts-hörtrösklar, 

vilka dessutom kan bli mer reliabla då påverkan av huvud- och kroppsrörelser 

hos testpersonen, omgivningsljud och placering av högtalarna minskas.  

5.7 Patientens upplevelse av hörapparater anpassade efter in-

situaudiometri 

Block (2008) undersökte 18 patienters upplevelse av hörapparatanpassningar 

efter konventionell tonaudiometri och in-situaudiometri. Patienterna ombads 

skifta mellan de två anpassningarna och gradera olika lyssningssituationer efter 

ljudets klarhet, upplevda ljudstyrka, hur naturligt ljudet upplevdes samt 

övergripande ljudkvalitet. Patienterna var inte medvetna om vilken anpassning 

som tillhörde respektive mätning. Resultatet i studien visade att elva av de 18 

deltagarna föredrog anpassningen som baserats på in-situhörtrösklarna. 
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Keidser et al. (2011) utförde en liknande studie där sju deltagare anpassades 

hörapparater med ett program anpassat efter in-situhörtrösklar och ett annat 

program anpassat efter konventionellt uppmätta hörtrösklar. Testdeltagarna 

informerades inte om vilket program som var anpassat efter vilken mätning. För 

samtliga deltagare observerades en signifikant skillnad mellan de konventionellt 

uppmätta hörtrösklarna och in-situhörtrösklarna.  Testdeltagarna fick lyssna på 

tal i tyst, tal i brus och klassisk musik med ljudtrycksnivåerna 60, 65 och 70 dB 

SPL i 30 omgångar. Varje signal presenterades tre gånger, två gånger med en 

hörapparatanpassning efter konventionellt uppmätta hörtrösklar och en gång 

med en hörapparat anpassad efter in-situhörtrösklar. Deltagaren ombads tala om 

vilken signal som skiljde sig från de andra två samt gradera hur mycket det 

skiljde sig. Resultatet visade att testdeltagarna i de allra flesta fall kunde utskilja 

in-situanpassningen för samtliga signaler och skillnaden graderades som liten 

eller måttlig för fem av de sju deltagarna.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Databaserna PubMed, CINAHL och Scopus valdes efter rekommendationer i 

Örebro Universitetsbiblioteks (https://www.oru.se/ub/) ämnesguide för ämnet 

hörselvetenskap/audiologi. Efter granskning av det inkluderade materialets 

referenslistor ansågs sökningen vara tillräckligt omfattande för området. 

Fritextord valdes som söktermer då in-situaudiometri inte finns som MeSh-

term/medical heading och de övriga söktermerna gav en hanterbar mängd 

sökresultat som inte behövde avgränsas vidare. Utifrån testsökningen 

identifierades AudiomgramDirect och Sensogram som relevanta söktermer då de 

är Phonaks och Widex benämningar för in-situfunktionen. Då in-situaudiometri 

är ett relativt nytt och aktuellt område finns det en risk att nyare artiklar som 

ännu inte indexerats missats om sökningen begränsats med MeSh-

termer/medical headings. Sökningen av teoretisk litteratur begränsades till 

böcker tillgängliga på Örebro Universitetsbibliotek, vilket kan ha varit en 

anledning till att få böcker hittades inom ämnet. För att inkludera så många 

hörapparatleverantörer som möjligt kontaktades samtliga, för författarna kända 

leverantörer efter en kontroll av att den vetenskapliga litteraturen inte nämnde 

några ytterligare hörapparatleverantörer.  

Artiklar som inte var fackgranskade inkluderades med anledning av studiens 

design vilken ger möjlighet till inkludering av artiklar med olika grader av 

kvalitet. Artiklar med huvudsyfte att undersöka in-situaudiometri med benledda 

signaler exkluderades då mätningen skiljer sig från in-situaudiometri med 

luftledda toner och därför har andra relevanta aspekter, vilka inte hade varit 

jämförbara med det inkluderade materialet. Artiklar vilka syftade till att 

behandla in-situaudiometri för självanpassande hörapparater exkluderades då 

https://www.oru.se/ub/
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denna aspekt inte är relaterad till in-situaudiometri så som mätningen i dagens 

läge utförs av audionomer i Sverige. Exkluderingen av material publicerat 

tidigare än 1996 motiverades av att den första in-situfunktionen blev tillgänglig 

1996 (Kuk, 2012), dock hittades inget relevant material publicerat tidigare än 

2003. Språkbegränsningen till engelskt och svenskt material kan ha lett till att 

betydelsefullt material exkluderats. Bruksanvisningar till de olika 

hörapparatföretagens in-situfunktioner exkluderades på grund av att de inte 

beskriver mätmetodiken utan endast ger information om navigering i de olika 

mjukvarorna, vilket inte bedömdes som en relevant aspekt. 

En modifierad mall skapades vid kvalitetsbedömningen av anledning att vissa 

punkter i de ursprungliga mallarna av Forsberg och Wengström (2013) samt 

Willman et al. (2011) inte var aktuella för de inkluderade studierna samt att de 

saknade ett utförligt etikperspektiv, vilket kompletterades med två punkter från 

SBU (2014, Bilaga 2). Vid kvalitetsbedömningen värderades artiklarna i 

förhållande till varandra då det inte finns några strikta definitioner av låg, 

medelhög eller hög studiekvalitet vid kvalitetsbedömningen i en integrerad 

litteraturstudie. 

För att öka litteraturstudiens trovärdighet genomfördes litteratursökningen, 

kvalitetsbedömningen och en del av analysen individuellt av författarna. Dock 

utfördes ingen statistisk prövning av överensstämmelsen mellan författarnas 

bedömningar. Författarnas förkunskaper och tolkning av materialet kan till viss 

del ha avgjort vilka aspekter som ansågs vara relevanta.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka aspekter av in-situaudiometri som kan 

anses relevanta ur ett audionomperspektiv samt sammanställa och diskutera 

dessa. De sju aspekter som identifierades utifrån den inkluderade litteraturen 

visade sig ha ett nära samband och påverka varandra. REDD och insatsens 

påverkan på in-situaudiometri har en tydlig koppling till varandra eftersom 

insatsens utformning och placering påverkar ljudtrycksnivån vid trumhinnan, 

vilket är det värde som jämförs med audiometerns angivna utsignal vid 

beräkning av REDD. Insatsens inverkan vid in-situmätningen visade sig även 

vara beroende av den omgivande ljudmiljön vid mätsituationen där en öppnare 

anpassning ger större insläpp av omgivningsljud, medan en ockluderad 

anpassning kräver mindre kontroll av ljudmiljön vid mätsituationen. Typ av 

hörapparat påverkar val av insats och därmed ventilationseffektens inverkan på 

in-situhörtrösklar.  

De syften in-situaudiometri med luftledda toner kan användas till har ett tydligt 

samband med aspekten in-situhörtrösklarnas förhållande till konventionella 

hörtrösklar, då in-situaudiometri kan syfta till att antingen ersätta konventionell 

tonaudiometri i specifika fall eller användas som ett komplement för en bättre 
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hörapparatanpassning. I det första fallet bör in-situhörtrösklarna överensstämma 

med de konventionellt uppmätta hörtrösklarna, medan mätningen i det senare 

fallet hade varit onödig om trösklarna var identiska med de konventionellt 

uppmätta hörtrösklarna. Patienternas åsikter om hörapparater anpassade efter in-

situmätningar påverkar också avgörandet om användning av in-situaudiometri. 

Om patienterna är nöjda motiverar det användning av in-situaudiometri som 

komplement vid en hörapparatanpassning. 

I tre av de inkluderade studierna (Bostock et al. 2004; Kiessling et al., 2015; 

O’Brien et al., 2010) observerades signifikant sämre hörtrösklar uppmätta med 

in-situaudiometri vid de lägre frekvenserna innan REDD-korrektioner. De 

vetenskapliga studierna av Kiessling et al. (2015) och O’Brien et al. (2010) 

bedömdes ha medelhög kvalitet. Studien av Bostock et al. (2004) bedömdes 

däremot som lågkvalitativ då studien är utförd av hörapparatleverantören 

Bernafon. Gemensamt för dessa tre studier är att de använde insatser med öppen 

ventilationskanal eller domer, och därför kan de förhöjda in-situhörtrösklarna 

förklaras med ventilationseffektens påverkan. Denna skillnad observerades inte 

hos någon av studierna utförda med instickstelefoner eller ockluderade 

ventilationskanaler. Av detta kan slutsatsen dras att vid in-situaudiometri utförd 

med domer eller öppna insatser bör REDD-korrektioner tillämpas för att få 

hörtrösklar som stämmer överens med de konventionellt uppmätta hörtrösklarna. 

Inget material från hörapparattillverkarna nämner REDD, vilket kan vara en 

indikation på att REDD-korrektioner inte tillämpas i hörapparattillverkarnas 

mjukvaror. Detta stämmer överens med observationer gjorda av Kiessling et al. 

(2015), vilka konstaterade att ingen av hörapparattillverkarna i studien (Oticon, 

Phonak, GNResound och Starkey) korrigerar för REDD.  

Förhållandena kring mätsituationen i undersökningarna i de olika artiklarna var 

olika gällande ljudmiljö, insats, hörapparat och REDD, liksom även studiens 

syfte, vilket gör att resultaten inte kan generaliseras. Endast ett fåtal studier 

(Block, 2008; Kiessling et al., 2015; Kuk et al., 2003; Mueller et al., 2014; 

Nesgaard Pedersen, 2012a) har utfört samma undersökning med olika märken 

eller typer av hörapparater, vilket krävs för att få jämförbara resultat. 

Mätparametrarna varierar dock i de olika tillverkarnas mjukvaror, vilket kan bli 

problematiskt vid utförande av samma undersökning för olika leverantörer. I 

studien av Block (2008) visade det sig att hörapparattyp påverkar hörtrösklarna 

framförallt beroende på mikrofonens placering i hörselgången, vilket innebär att 

förstärkningen behöver anpassas efter vilken typ av hörapparat som används. In-

situmätningar är användbart i detta syfte då de tar hänsyn till hörapparaternas 

påverkan. Detta innebär dock även att vax eller slitage av hörapparaten kan 

påverka mätresultaten. Hörapparat, slang och insats bör därför ses över av 

audionomen innan mätningen utförs.  
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Preskriptionsmetoderna som används vid hörapparatanpassning är utvecklade 

efter konventionella hörtrösklar (Dillon, 2012). Inget av den inkluderade 

litteraturen diskuterar huruvida samma preskriptionsmetoder används vid in-

situaudiometri och hur detta i sådana fall påverkar hörapparatanpassningen. 

Eftersom in-situhörtrösklar skiljer sig från konventionella hörtrösklar kan det 

antas att en preskriptionsmetod baserad på in-situmätningar hade gett en annan 

förstärkning.  

O’Brien et al. (2010) skriver att in-situaudiometri kan ersätta konventionell 

tonaudiometri. Ett problem med att använda in-situaudiometri i diagnostiskt 

syfte innan hörselnedsättningen är känd är dock att valet av hörapparat måste 

göras innan mätningen. Detta kan leda till att audionomen måste byta hörapparat 

när hörtrösklarna är uppmätta och göra om mätningen, eftersom val av 

hörapparat påverkas av typ och grad av patientens hörselnedsättning. Ett flertal 

diagnostiska mätningar som talaudiometri och tonaudiometri med benledda 

signaler kan i dagsläget inte utföras med in-situaudiometri. Dessa mätningar kan 

vara avgörande för diagnostisering av typ av hörselnedsättning och bedömning 

av hur rehabiliteringen bör utformas. Idag erbjuder dessutom ingen av 

hörapparattillverkarna maskering vid in-situaudiometri, vilket blir ett problem 

vid asymmetriska hörselnedsättningar eftersom det då finns en risk att 

testsignalen för det sämre örat uppfattas av det bättre örat. Mueller et al. (2014) 

anger att den starkaste möjliga utsignalen vid in-situaudiometri kan vara så låg 

som 40 dB HL vid vissa frekvenser, vilket innebär att in-situhörtrösklar för 

patienter med sämre hörtrösklar vid dessa frekvenser inte går att mäta upp. Även 

tillgängligt frekvensomfång varierar där den högsta mätbara frekvensen varierar 

från 4000 Hz till 8000 Hz. Vid konventionell tonaudiometri mäts vanligtvis 

frekvenserna 125 – 8000 Hz (Schauch & Nelson, 2015) och betydligt starkare 

utsignaler kan genereras. Detta innebär att in-situaudiometri i dagens läge inte är 

lämpligt att ersätta konventionell tonaudiometri, i diagnostiskt syfte.  

I två inkluderade studier (O’Brien et al., 2010; Smith-Olinde et al., 2015) 

uppmättes test-retest-reliabiliteten vara över 88 % för in-situaudiometri, vilket 

kan jämföras med en tidigare uppmätt test-retest-reliablitet på 87 % för 

konventionell tonaudiometri (Schlauch & Nelson, 2015). I studien av O’Brien et 

al. (2010) användes REDD-korrektioner, vilka inte nämns över huvud taget i 

studien av Smith-Olinde et al. (2015). I de båda inkluderade studierna, vilka 

bedömdes vara av medelhög (O’Brien et a., 2010) respektive hög kvalitet 

(Smith-Olinde et al., 2015), uppmättes alltså test-retest-reliabiliteten vara något 

högre än för konventionell tonaudiometri, vilket tyder på att in-situaudiometri är 

en reliabel mätmetod.  

Endast två funna studier behandlade patienternas perception av hörapparater 

anpassade efter in-situaudiometri. I studien av Block (2008) nämns inte REDD 

och därför kan det antas att inga REDD-korrektioner utfördes. Dessutom 
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beskrivs inte ventilationskanalens storlek eller om den blockerades helt under 

mätningen. Detta gör att resultatet inte kan generaliseras till hur patienter 

upplever in-situanpassningar. 11 av 18 patienter i studien föredrog in-

situanpassningen jämfört med anpassningen efter konventionellt uppmätta 

hörtrösklar. Om detta resultat stämmer överens med verkligheten skulle in-

situmätningen innebära en mer lyckad hörapparatanpassning vid första besöket. 

Om patienterna blir nöjda med ljudet i sina hörapparater kommer många av dem 

troligen använda hörapparaterna mer frekvent, vilket kan förkorta 

tillvänjningsprocessen (Dillon, 2012). I den andra studien om patienternas 

perception av Keidser et al. (2011) diskuteras REDD men det användes inte vid 

mätningen. Studien innefattade endast sju testpersoner, vilket bidrog till att 

kvaliteten bedömdes vara låg samt att resultatet inte är generaliserbart. Keidser 

et al. (2011) kom fram till att patienterna kunde skilja på hörapparatanpassningar 

efter in-situhörtrösklar och konventionella hörtrösklar men undersökte inte 

vilken anpassning patienterna föredrog, vilket hade varit en intressant aspekt.  

De fyra artiklar (DiGiovanni & Pratt, 2010; Durisala, 2015; Nesgaard Pedersen, 

2012a; Smith-Olinde, 2006), vilka beskriver vilken mätmetodik för 

tröskelbestämning de använt diskuterar inte den valda metoden och huruvida 

denna är optimal för in-situaudiometri. Ingen av artiklarna erhållna av 

hörapparattillverkarna beskriver använd eller rekommenderad mätmetodik. 

Mueller et al. (2014) menar att det är upp till klinikern att välja mätmetodik och 

utifrån litteraturen verkar det inte finnas några riktlinjer kring mätmetodik för 

in-situaudiometri. En standardiserad metod för uppmätning av hörtrösklar med 

in-situaudiometri kan öka reliabiliteten för mätningen. Den metod som används 

vid konventionell tonaudiometri kanske inte är optimal för in-situaudiometri då 

syftet med de olika mätningarna kan skilja sig. Det hade eventuellt varit möjligt 

att använda en mer tidseffektiv metodik vid in-situaudiometri när det inte 

används i diagnostiskt syfte. 

I flera inkluderade studier (DiGiovanni & Pratt, 2010; Kiessling et al., 2015; 

Kuk et al., 2003; O’Brien et al., 2010; Nesgaard Pedersen, 2012a; Smith-Olinde 

et al., 2006) har in-situaudiometrin utförts i ett ljudisolerat rum med en 

kontrollerad ljudmiljö, vilket inte alltid stämmer överens med den kliniska 

verkligheten. En fördel med mätningen kan anses vara att den inte kräver samma 

kontroll av ljudmiljön som vid konventionell tonaudiometri. Eftersom patienten 

då befinner sig i samma rum som mätutrustningen bör det säkerställas att 

patienten inte ser eller hör när audionomen presenterar signalen. I flera studier 

(Durisala, 2015; Keidser et al., 2011; Kiessling et al., 2015; O’Brien et al., 2010; 

Mueller et al., 2014) föreslås mätningen kunna utföras i patienternas hem eller 

på andra platser som saknar audiologisk utrustning. Även om det inte är att 

föredra att ersätta konventionell tonaudiometri med in-situaudiometri är det en 

bättre lösning än att hörseln inte undersöks alls.  
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Det inkluderade materialet är inte enhetligt gällande om ventilationskanalen bör 

ockluderas eller inte vid in-situmätningar. Med en ockluderad ventilationskanal 

minskar ventilationseffekten, vilket kan innebära en minskad påverkan av 

omgivningsljud vid mätsituationen och minskat läckage av testsignalen. I en del 

av det inkluderade materialet används en ockluderad ventilationskanal, vilket 

kanske inte alltid motsvarar kliniska testförhållanden. En fördel med att lämna 

ventilationskanalen öppen är att mätningen då representerar mer verkliga 

förhållanden eftersom ventilationskanalen vanligtvis inte ockluderas när 

patienten använder hörapparaten. 

6.3 Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att det finns ett flertal relevanta aspekter av in-

situaudiometri; insats, hörapparat, ljudmiljö, REDD, förhållandet till 

konventionella hörtrösklar, patientens upplevelse samt syftet med mätningen. 

Metoden bör i dagens läge inte ersätta konventionell tonaudiometri i 

diagnostiskt syfte. In-situaudiometri är enligt resultatet i denna studie en reliabel 

mätmetod tillsammans med REDD-korrektioner och en kontrollerad ljudmiljö 

vid mättillfället. In-situtrösklarna kan användas som ett komplement till 

konventionell tonaudiometri för att ge mätresultat som är anpassade efter de 

individuella förhållandena som råder gällande insats och hörapparat, vilket kan 

ge en förbättrad hörapparatanpassning. Studiens resultat är relevant för den 

kliniskt verksamma audionomen då det ger en vägledning gällande 

ställningstagande till hur, om och till vilket syfte in-situaudiometri bör utföras.  

6.4 Vidare forskning  

Vidare forskning behövs inom ämnet gällande olika typer och märken av 

hörapparater samt undersökningar med större testgrupper. Vid 

litteratursökningen fanns endast två artiklar vilka behandlar patienternas 

upplevelse av hörapparater anpassade efter in-situaudiometri. Vidare forskning 

som undersöker detta med större antal testpersoner behövs då det kan påverka 

om och hur in-situaudiometri bör användas. Studier som behandlar vilken 

mätmetodik som är bäst lämpad för in-situaudiometri kan även vara ett relevant 

ämne för framtida forskning.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Förfrågan om informationsmaterial till 

hörapparatleverantörer  

Hej! 

Vi är två audionomstudenter vid Örebro Universitet som ska skriva vårt 

examensarbete om olika aspekter kring in-situmätningar. Vi undrar om ni har 

någon information riktad till audionomer gällande detta samt hur länge in-

situfunktionen har funnits tillgänglig för era hörapparater?  

Tacksam för svar, med vänliga hälsningar  

Emma Backlund och Miriam Bischof.
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8.2 Bilaga 2, Artikelmatris, vetenskapliga artiklar. 

Författare. (år). 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Block, M. (2008). The 

Hearing Professional. 

Adding Precision 

to the Initial 

Hearing Aid 

Fitting. 

Mäta skillnaden mellan 

hörtrösklar uppmätta 

med instickstelefoner och 

in-situaudiometri för CIC 

och ITC. Utvärdera den 

perceptuella effekten hos 

hörapparatanvändare för 

anpassningar efter de 

olika mätmetoderna. 

Kvantitativ/experimentell design. 

30 öron anpassades med CIC, 10 med 

ITC. In-situ-trösklar jämfördes med 

konventionella hörtrösklar.  

18 testpersoner anpassades hörapparater 

efter in-situtrösklar och konventionella 

trösklar och ombads gradera olika 

lyssningssituationer. 

Större skillnad mellan in-situ-trösklar och 

konventionella vid anpassning med CIC än 

med ITC. Större skillnad ju högre frekvens.  

11 av 18 deltagare (61 %) föredrog 

anpassningen efter in-situmätningarna. Sex 

deltagare föredrog anpassningen efter 

konventionellt uppmätta hörtrösklar och en 

deltagare hade ingen åsikt.  

DiGiovanni, J. J., & 

Pratt, R.M. (2010). 

Journal of the 

American Academy of 

Audiology. 

Verification of In 

Situ Thresholds 

and Integrated 

Real-Ear 

Measurements. 

Utföra en jämförelse 

mellan hörtrösklar 

uppmätta konventionellt 

och med Widex 

Sensogram.  

Kvantitativ/experimentell design. 

20 testpersoner varav 10 var 

normalhörande och 10 med 

sensorineural hns. Hörtrösklar uppmätta 

med konventionell tonaudiometri 

(instickstelefoner) jämfördes med 

trösklar uppmätta med Widex 

sensogram tillsammans med en Widex-

apparat kopplad till instickstelefoner.  

Signifikant lägre trösklar uppmättes med 

Widex Sensogram vid frekvenserna 500, 1000 

och 2000 Hz för båda grupperna. Skillnaden 

var statistiskt men inte kliniskt (inom 5 dB) 

signifikant för den normalhörande gruppen. 

För gruppen med hörselnedsättning var 

skillnaden både statistiskt och kliniskt 

signifikant vid 1000 och 2000 Hz.  

Durisala, N. (2015). 

Hearing, Balance and 

Communication.  

In-situ 

audiometry: How 

close is it to 

conventional 

audiometry? 

Utföra en jämförelse 

mellan hörtrösklar 

uppmätta med 

konventionell audiometri 

och in-situaudiometri 

före och efter REDD-

korrektioner.  

Kvantitativ/experimentell design. 

15 testpersoner med måttlig till grav 

hns. Konventionellt uppmätta 

hörtrösklar (supra-aurala hörtelefoner) 

jämfördes med in-situtrösklar (BTE från 

Phonak med individuellt anpassad 

ventilationsstorlek).  

Lägre in-situtrösklar jämfört med 

konventionella med 3,2 och 3,4 dB 

(medelvärdesskillnad) vid 2000 och 6000 Hz 

innan korrektioner för REDD.  

Individuella tröskelskillnader var inom ±10 

dB för >95% av öronen (innan REDD). Stora 

variationer (mellan konventionell och in-

situaudiometri) uppmättes i SPL i 

hörselgången vid 250, 500, 4000 och 6000 Hz. 
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Författare. (år). 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

Keidser, G., Yeend, 

I., O’Brien, A., & 

Hartley, L. (2011). 

Hearing Review. 

Using In-Situ 

Audiometry More 

Effectively: How 

Low-Frequency 

Leakage Can 

Affect Prescribed 

Gain and 

Perception. 

Undersöka skillnaden i 

förstärkning (NAL-NL1) 

efter hörtrösklar 

uppmätta med in-situ och 

konventionell 

audiometri.  

Undersöka om skillnaden 

var märkbar hos 

hörapparatsanvändaren.  

Kvantitativ/experimentell design. 

7 testpersoner där signifikant skillnad 

uppmätts vid in-situ och konventionella 

hörtrösklar anpassades hörapparater 

(BTE, siemens) enligt de olika 

mätningarna. Skillnad i förstärkning 

observerades och testpersonerna 

ombads skilja mellan anpassningarna. 

Högre målförstärkning vid anpassning efter 

in-situtrösklar, främst vid lägre frekvenser.  

Testpersonerna kunde i de allra flesta fall 

skilja mellan programmen. 2/3 av 

testpersonerna upplevde en hörbar skillnad i 

ljudupplevelse mellan programmen. REDD-

korrektioner är nödvändigt för klinisk 

användning av in-situ. 

 

Kiessling, J., 

Leifholz, M., Unkel, 

S., Pons-Kühnemann, 

J., Thunberg 

Jespersen, C., & 

Nesgaard Pedersen, J. 

(2015). Journal of the 

American Academy of 

Audiology. 

A Comparison of 

Conventional and 

In-Situ 

Audiometry on 

Participants with 

Varying Levels of 

Sensorineural 

Hearing Loss. 

Utföra en jämförelse 

mellan konventionellt 

och in-situ-uppmätta 

hörtrösklar med 

hörapparater från fyra 

olika leverantörer.  

Kvantitativ/experimentell design. 

30 testpersoner (mild-måttlig och grav 

sensorineural hns) genomgick 

konventionell (supra-aurala 

hörtelefoner) och in-situ-audiometri. 

Typ av hörapparat (RITE och BTE) och 

ventliationsstorlek valdes efter 

hörselnedsättning. Skillnaderna i 

hörtrösklar jämfördes och analyserades 

statistiskt.  

Högre in-situ-trösklar vid låg- och 

mellanfrekvenserna för de flesta 

hörapparaterna. Bland dessa frekvenser visade 

GNResounds apparater minst skillnad följt av 

Phonak, Strakey och Oticon. Vid frekvenser 

över 1500 Hz var in-situ-trösklarna lägre. Ju 

gravare hns desto mindre skillnad uppmättes i 

diskanten bortsett från trösklar vid 4000 Hz 

uppmätta med Starkey och Oticons 

hörapparater där en omvänd effekt 

observerades.  

Kuk, F., Ludvigsen, 

C., Sonne, M., & 

Voss, T. (2003). 

Hearing Review 

Using In-Situ 

Thresholds to 

Predict Aided 

Soundfield 

Thresholds. 

Undersöka om 

hörtrösklar i ljudfält med 

hörapparater kan 

förutsägas med in-

situmätning.  

Kvantitativ/experimentell design. 

10 testpersoner med Widex-apparater 

(ITE, ITC och BTE) genomgick 

ljudfältsaudiometri. Trösklarna 

jämfördes med de genom in-situ 

förutsagda hörtrösklarna.  

Variationen mellan mätningarna var i de flesta 

fallen mindre än 5 dB. Det fanns testpersoner 

med 15 dB skillnad i hörtrösklar mellan 

mätningarna. Dessa observationer visar att 

ljudfälts-trösklarna kan förutsägas med god 

reliabilitet (±5 dB) utifrån den förutsagda 

förstärkningen i mjukvaran. 
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Författare. (år). 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat 

O’Brien, A., Keidser, 

G., Yeend, I., Hartley, 

L., & Dillon, H. 

(2010). International 

Journal of Audiology.  

Validity and 

reliability of in-

situ air 

conduction 

thresholds 

measured through 

hearing aids 

coupled to closed 

and open instant-

fit tips. 

Jämföra konventionella 

hörtrösklar in-

situhörtrösklar i både dB 

HL och dB SPL genom 

individuellt uppmätta 

REDD-värden. 

Undersöka reliabiliteten 

för in-situaudiometri 

mellan två mättillfällen 

samt orsaker till 

eventuella test-retest 

variationer. 

Kvantitativ/experimentell design. 

24 testpersoner med sensorineural hns 

deltog vid två tillfällen där hörtrösklar 

uppmättes med konventionell 

(instickstelefoner) samt in-

situaudiometri (tunn ljudslang med 

öppna och stängda domer). Siemens 

BTE-apparater användes.  

Signifikant högre in-situhörtrösklar vid låga 

frekvenser.  

Större test-retest-variation med stängd dome.  

In-situaudiometri visade sig vara lika 

tillförlitligt som konventionell audiometri om 

REDD-korrektioner tillämpas samt den 

omgivande ljudmiljön kontrolleras.  

Nesgaard Pedersen, J. 

(2012a). Audiology 

Online 

The Inside Scoop 

on In-Situ 

Testing. 

Jämföra konventionellt 

uppmätta hörtrösklar 

med in-situ-trösklar.  

Kvantitativ/experimentell design. 

15 testpersoner med symmetrisk hns 

(mild, måttlig & grav) genomgick 

konventionell (circum-aurala 

hörtelefoner) och in-situ-audiometri 

med hörapparater (stängd dome, RITE 

eller RITA) från tre olika företag. 

Ingen signifikant skillnad mellan de båda 

mätmetoderna. Skillnaderna mellan metoderna 

var inom 10 dB för samtliga leverantörer. 

Smith-Olinde, L., 

Nicholson, N., 

Chivers, C., Highley, 

P, & Williams, D. K. 

(2006). American 

Journal of Audiology. 

Test-Retest 

Reliability of In 

Situ Unaided 

Thresholds in 

Adults. 

Undersöka test-retest-

reliabiliteten för in-situ-

hörtrösklar hos 

normalhörande vuxna. 

Kvantitativ/experimentell design. 

43 testpersoner, normalhörande 

genomgick in-situ-audiometri två 

gånger med en BTE Widex-apparat 

tillsammans med instickstelefoner.  

Högst hörtrösklar vid båda testtillfällena 

uppmättes vid 4000 Hz och lägst vid 1000 Hz.  

Skillnader i test-retest-trösklar var mindre än 1 

dB (medelvärde) vid varje frekvens (500, 

1000, 2000 och 4000 Hz). Överensstämmelse 

(inom 5 dB) mellan testtillfällena: 98 % för 

500 Hz, 100 % för 1000 Hz och 2000 Hz samt 

93 % vid 4000 Hz. 
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8.3 Bilaga 3, Artikelmatris, material från hörapparatföretag. 

Författare (år). 

Företag 

Titel Syfte Metod Resultat 

Bostock, S., 

Bertegs Reber, M., 

& Scheller, L. 

(2004). Bernafon. 

In Situ 

Audiometry and 

Open Fitting: 

Can venting 

affect test results? 

Diskutera ventilationens 

inverkan vid tröskelbestämning 

genom in-situmätning med 

patientens individuella insats. 

Undersöka skillnaden mellan 

öppen och stängd ventilation vid 

in-situmätning jämfört med 

konventionell audiometri.  

7 testpersoner med 

sensorineural hns. 

Konventionellt uppmätta 

hörtrösklar (supra-aurala 

hörtelefoner) jämfördes med 

in-situ hörtrösklar (ITE) 

uppmätta med stängd och 

öppen ventilation. 

In-situaudiometri bör utföras med blockerad 

ventilation för reliabla resultat. Ingen skillnad mellan 

konventionella hörtrösklar och in-situtrösklar uppmätta 

med stängd ventilation. Högre in-situ trösklar med 

öppen ventilation i framförallt basfrekvenserna. 

Nesgaard 

Pedersen, J. 

(2012b). 

GNReSound. 

Resound Alera 

In-situ – an 

audiometer that 

fits in your 

hearing aid.  

 

Undersöka tillförlitligheten för 

hörtrösklar uppmätta med in-situ 

jämfört med konventionell 

audiometri. 

14 testpersoner med måttlig 

till grav hns. Konventionellt 

uppmätta hörtrösklar 

(cirkumaurala hörtelefoner) 

jämfördes med in-situ 

hörtrösklar (BTE, Stängd 

insats/dome). 

Samtliga in-situ hörtrösklar hamnade inom ±10 dB 

från de konventionella hörtrösklarna.  

Nordhan, M., & 

Kuk, F. (2006). 

Widex.  

Where an 

Accurate Fitting 

Begins: 

Assessment of In-

Situ Acoustics 

(AISA). 

Beskriva olika parametrars 

inverkan på in-situ signalens 

styrka. 

Informationsmaterial. Minst fem ventilationsrelaterade variabler påverkar in-

situ signalens styrka. Ventilationens diameter, längd, 

läckage, hörselgångsvolym samt mellanörekomplians. 

Sensogram kan användas tillsammans med 

korrektioner för ventilationseffekten för att mäta 

hörtrösklar.  

Phonak. (2011).  AudiogramDirect 

In-situ hearing 

tests at their best. 

Undersöka om hörtrösklar 

uppmätta med AudiogramDirect 

är jämförbara med och lika 

reliabla som hörtrösklar 

uppmätta genom konventionell 

audiometri. 

39 testpersoner (mild, måttlig 

och grav hns). Konventionellt 

uppmätta hörtrösklar 

(hörtelefoner) jämfördes med 

in-situ hörtrösklar (BTE, 

stängd/öppen dome). 

Mild till måttlig hns: 94 % av in-situ trösklarna 

hamnade inom ±10 dB från de konventionella 

hörtrösklarna med Phonak audéo S IX. Respektive 89 

% med Phonak Ambra microM. Måttlig till grav: 94,1 

% inom ±10 dB med Naida S IX. Större avvikelse vid 

de lägre frekvenserna ev. p.g.a. ventilationsläckage. 
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8.4 Bilaga 4, Artikelmatris, teoretisk litteratur. 

Författare (år).  Titel Syfte Metod Resultat 

Mueller et al. 

(2014) 

Modern Hearing Aids: 

Pre-Fitting Testing 

and Selection 

Considerations. 

 

Beskriva in-situfunktionen. 

Jämföra hörtrösklar uppmätta 

med sex olika in-situprogram.  

 

Teoretisk litteratur.  

En testperson genomgick in-

situaudiometri med 

hörapparater (BTE, stängd 

dome) från sex leverantörer 

(Oticon, Phonak, GNReSound, 

Siemens, Starkey och Widex).  

In-situaudiometri kan användas som ett 

komplement till konventionell audiometri för en 

förbättrad hörapparatsannpassning. Tillgängligt 

frekvensomfång och intensitetsomfång för 

hörtröskelbestämning varierar mellan 

leverantörer. Hörtrösklar uppmätta med in-

situaudiometri varierar för hörapparater från 

olika leverantörer.  


