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Sammanfattning 

Bakgrund: Vid hörapparatanpassning beräknas förstärkning med tillämpad 

preskriptionsmetod utifrån audiograminformation i form av bland annat hörtrösklar. Enligt 

riktlinjer för tonaudiometrisk hörtröskelbestämmelse ska luft- och benledningströsklar för 

båda öronen innefattas i audiogrammet. I den kliniska verkligheten är det vanligt att 

tröskelbestämmelse för benledning endast utförs på ett öra vid diagnostisering av symmetrisk 

sensorineural hörselnedsättning. Dessutom har tidigare forskning visat på brister i 

benledningsmätningens reliabilitet, vilka kan orsaka falska luft- och bengap. Osäkerhet i luft- 

och bengap kan leda till förstärkningsskillnader, dessa kan skilja sig ytterligare beroende på 

vilken preskriptionsmetod som tillämpas vid hörapparatanpassning. Samtidig rådande brist på 

information kring skillnader mellan preskriptionsmetoder medför att audionomen har liten 

kontroll över vilken förstärkning som förskrivs.  

Syfte: Att undersöka hur olika preskriptionsmetoder preskriberar förstärkning beroende på 

variationer i gap mellan luft- och benledningströsklar. 

Metod: Ett audiogram med måttlig/uttalad hörselnedsättning simulerades med varierande 

luft- och bengap. Förstärkningsegenskaper utifrån detta audiogram mättes för tre proprietära 

och en generisk preskriptionsmetod i en 2cc-coupler med en internationell standardiserad 

talsignal (ISTS) på tre innivåer. Resultaten presenterades i form av förstärkningskurvor samt 

medelvärden i tre frekvensområden (låg, mitt, hög). Förstärkningsvärdena 

signifikansprövades genom en envägs oberoende ANOVA.  

Resultat: Generella mönster mellan luft- och bengapbetingelserna sågs genom ökad 

förstärkning i takt med ökat luft- och bengap. Dessa mönster hade emellertid inbördes 

skillnader beroende på undersökt preskriptionsmetod. Förstärkning baserad på endast 

luftledda hörtrösklar var högre än vid applicering av benledningströsklar på samma nivå. 

Skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. 

Sökord: Tonaudiometri; Hörapparatanpassning; Luft- bengap; 

Preskriptionsmetod  
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Allmänt förekommande förkortningar 

ABR – Auditory brainstem response 

ANSI – American National Standards Institute 

APD – Adaptive Phonak Digital 

ASHA – American Speech-Language-Hearing Association 

BSA – British Society of Audiology 

HINT – Hearing-In-Noise-Test 

IEC – International Electrotechnical Commission 

ISO – International Organization for Standardization 

ISTS – International Speech Test Signal 

LBG – Luft- och bengap 

MR – Magnetröntgen 

NAL-NL – National Acoustic Laboratories’ Non-Linear 

NAL-R – National Acoustic Laboratories’ Revised 

PM – Preskriptionsmetod 

SAME – Svenska Audiologiska Metodboksgruppen 

SII – Speech Intelligibility Index 

SIM – Speech Intelligibility Model 

VAC – Voice Aligned Compression 

WFR – Widex Fitting Rationale 
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1. Inledning 

I dagens hörapparatprogrammering ligger huvudsakligen audiogrammen med 

dess hörtröskelinformation till grund för hur preskriptionsmetoder (PM) 

beräknar hörapparaters förstärkning. Hörtrösklar bestäms vanligen utifrån 

tonaudiometri (Carr, 2001; Kiessling, Leifholz, Unkel, Pons-Kühnemann, 

Thunberg Jespersen & Nesgaard Pedersen, 2015; Svenska metodboksgruppen 

(SAME), 2004; American Speech and Hearing Association (ASHA), 2005).  

Enligt American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2005) 

riktlinjer för tonaudiometri bör varje audiogram inkludera hörtrösklar för luft- 

och benledning för båda öronen på tonaudiometriskt relevanta frekvenser. Luft- 

och benledda tröskelmätningar ska genomföras för adekvat tröskelbestämmelse 

och sedermera presenteras i audiogrammet. 

I den kliniska verkligheten förekommer det genvägar där tröskelbestämmelse för 

benledning endast utförs på ett öra. Detta i syfte att spara tid och där klinikern 

anser sig ha den information denne behöver. Margolis (2008) beskriver exempel 

på under vilka omständigheter det förekommer att benledningströsklar endast 

bestäms unilateralt: 

1. När luftledningströsklar mäts upp inom intervallet för en oskadad hörsel. 

2. När luftledningströsklar för ett öra mäts upp inom intervallet för oskadad 

hörsel. 

3. När luftledningströsklarna är bilateralt symmetriska och 

benledningströskeln för ett av öronen indikerar på en sensorineural 

hörselnedsättning. 

4. När inga svar erhålls för omaskerad benledningströskel vid 

mätutrustningens begränsningar.  

Vid beaktande av punkt tre väcks tanken om vilka eventuella implikationer detta 

kan ha för en framtida hörapparatanpassning. Detta i avseende att de sanna 

benledningströsklarna för det förbisedda örat inte finns tillgängliga. Beroende på 

om PM beaktar dessa i beräkningen av preskriberad förstärkning och ingen 

korrektion görs under hörapparatanpassningen så beräknas förstärkningen 

utifrån audiogrammet med benledningströsklar för endast ett öra. Detta skulle 

för patienter som har mätts efter punkt tre eventuellt innebära en mellan öronen 

asymmetrisk förstärkning för en symmetrisk hörselnedsättning. 
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1.1 Tonaudiometri 

ASHA (2005) har fastställt riktlinjer för hur tonaudiometri bör utföras. ASHA 

riktlinjer representerar konsensus av rekommendationer i relevant 

ämneslitteratur och är grundade i Carhart och Jergers (1959) modifikation av 

Hughson-Westlakes mätprocedur. Samtidigt menar ASHA (2005) att en 

mätmetod inte behöver vara mer korrekt än en annan i synnerhet i fall där 

patienten har svårt att medverka. 

I ASHA riktlinjer för tonaudiometri mäts luftledda hörtrösklar på (125), 250, 

500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz genom supra-aurala hörtelefoner, 

exempelvis Telephonics TDH-39 eller instickstelefoner Etymotic Research ER-

3A. Ytterligare mäts benledda signaler för tröskelbestämmelse på 250, 500, 

1000, 2000, (3000) och 4000 Hz vilka mäts via en vibrator som placeras på 

processus mastoideus eller i pannan på patienten. Den rekommenderade 

mätproceduren innebär att audionomen presenterar sinustoner på varje 

audiometrisk frekvens, och ifall patienten ger tecken på att denne har hört tonen 

så sänks denna med 10 dB. Detta görs fram till att tonen når en nivå där den inte 

längre är hörbar. Därefter höjs tonen igen, denna gång med 5 dB-steg. När 

patienten har signalerat att denne har hört tonen minst 50 % av gångerna på 

lägsta dB fastslås hörtröskeln för den aktuella frekvensen. Mätproceduren är 

densamma oavsett ben- eller hörtelefon (ASHA, 2005). I Sverige används 

SAME (2004) som underlag för tonaudiometri. Riktlinjerna i SAME skiljer sig i 

mätproceduren för tröskelbestämning. Hörtröskeln enligt SAME fastslås när 

patienten har svarat 3 gånger på presenterat stimuli på lägsta uppfattade dB. 

SAME föreslår också att mäta luft- och benledda signaler på 750 och 1500 Hz 

vid behov. British Society of Audiology (BSA, 2011) har liksom ASHA och 

SAME formulerat riktlinjer för tonaudiometri. BSA (2011) rekommenderar att 

inte mäta benledningsfrekvenser under 500 Hz då patienter ofta kan uppfatta den 

andra eller tredje deltonen istället för den grundton som ämnas att mätas. Detta 

på grund av distorsion som en benledare kan avge på lägre frekvenser. 

1.2 Audiometriska felkällor och luft- och bengapet 

Tonaudiometri används främst för att få en objektiv bild av patientens 

hörselsituation men audiogrammet kan också ge en bild av var i hörselsystemet 

eventuell problematik föreligger och sedermera påvisa orsaken till en eventuell 

hörselnedsättning. Benledda signaler mäts för att kringgå mellanörats funktion 

eller dysfunktion. För detta används en vibrator för att stimulera cochlean direkt 

via skallbenet (processus mastoideus) (Carr, 2001).  
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Studebaker (1967) menar att det inom audiologin är vedertaget att denna genväg 

ger ljudvibrationerna en kortare väg in till cochlean och således leda till bättre 

benledda hörtrösklar än luftledda. Samtidigt påpekade Studebaker och senare 

Margolis (2016) att detta antagande inte alltid stämmer och kan leda till ett slags 

audionombias där hörtröskelbestämmelsen påverkas till ett resultat som kliniskt 

ser korrekt ut men som inte överensstämmer med verkligheten. Studebaker 

(1967) menade i sin studie att endast 38 % av patienter med normal 

mellanörefunktion förväntas få ett luft- och bengap (LBG) på 0 dB. Vidare 

konstaterade Studebaker att luft- kontra benledningströsklarna med ca 87 % 

sannolikhet hamnar inom en standardavvikelse på +/- 5 dB vilket innebär att 

sannolikheten för ett LBG på 10 dB eller mer är ca 13 %. Andra faktorer som 

spelar in i audionomens bias gällande tröskelbestämmande kan vara vetskap om 

patientens sjukdomshistorik, tidigare audiogram och andra mätningars resultat, 

exempelvis impedansaudiometri (Margolis 2016). Studebaker (1962; 1967) 

visade också på ett flertal felkällor i benledningsmätningen, bland annat fysiska 

såsom hud- och bentjocklek samt struktur och mellanörestatus. Felkällorna kan 

även vara tekniska i form av mätutrustningens kalibrering, placering av 

bentelefon eller bristande maskeringsmetodik.  

1.3 Audiogram och hörselskador 

Om ett audiogram uppvisar luft- och benledningströsklar på samma nivå inom 

ramen för en hörselnedsättning indikerar detta oftast på att denna är av 

sensorineural karaktär. En sensorineural hörselnedsättning kan innebära skada i 

cochlea eller annan problematik längre upp i hörselsystemet, vilket bör utredas 

därefter (Chisolm, Willot & Lister, 2003). Om skadan är cochleär uppvisar 

individen bland annat minskat dynamikområde (Steinberg & Gardner, 1937), 

försämrad frekvensupplösning samt temporal upplösning. De två sistnämnda har 

visat leda till försämrad taluppfattning och upplevelse av distorsion vid höga 

ljudnivåer (Glasberg & Moore, 1989; Simon & Yund, 1993).  

När konduktiv hörselnedsättning föreligger uppstår LBG i audiogrammet. Enligt 

ASHA (2005) ska benledningströsklar maskeras om dessa ligger 10 dB eller mer 

under luftledningströskeln på samma frekvens. Detta görs för att exkludera 

kontralateralt öra och därmed få information om cochleär funktion på det öra 

man avser att testa. SAME (2004) accepterar ett LBG på 10 dB och föreslår 

maskering vid 15 dB eller större LBG. Test-retest-skillnader visat att LBG 

behöver överstiga 10 dB för att betraktas som en signifikant skillnad mellan de 

båda trösklarna (Schlauch & Nelson, 2009). 
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Hur och när LBG ska tolkas som ett ledningshinder eller inte råder det olika 

uppfattningar om. Ofta behövs detta kompletteras med andra utredande 

mätningar såsom talaudiometri (vilken oftast utförs i samband med 

tonaudiometri), stapediusreflexfunktion, ABR, MR och tympanogram för att 

fastställa slutgiltig diagnos (Miller, 2008; Schlauch & Nelson, 2009). I ton- och 

talaudiometri påvisar individer med en konduktiv hörselnedsättning sämre 

talförståelse vid låga ljudnivåer gentemot individer med sensorineural 

hörselnedsättning på samma nivå (Carlin & Browning, 1990). Dessa individer 

uppvisar i audiogrammet även ett förskjutet dynamikområde, det vill säga en 

försämring av luftledda hörtrösklar och förhöjda obehagströsklar (Walker, 1997 

refererad i Dillon, 2012). Vid konduktiva hörselnedsättningar sker en dämpning 

av ljudvibrationerna innan de når cochlean. Detta innebär att en starkare ljudnivå 

krävs för att kompensera för den mekaniska dämpningen (Dillon, 2012). 

Individer med konduktiv nedsättning uppvisar ofta sämre luftledningströsklar i 

lågfrekvensområdet enligt Johansen (1948, refererad i Schlauch & Nelson, 

2009). 

1.4 Luft- och bengapet vid 4000 Hz  

Ett gap vid 4000 Hz mellan luft- och benledda trösklar hos personer med 

konstaterad normal mellanörefunktion är ett vanligt förekommande fenomen 

inom tonaudiometri (Margolis, Eikelboom, Johnson, Ginter, Swanepoel & 

Moore, 2013; Nondahl, Tweed, Cruickshanks, Wiley & Dalton, 2011). En 

möjlig orsak till fenomenet är att benledningstelefonen alstrar ljud vid 4000 Hz 

som förstärks luftlett, myntat som acoustic radiation av Frank & Holmes (1981). 

Gapet kan även bero på åldrande bland annat i kombination med 

sammanfallande hörselgång (Nondal et al., 2011). Ytterligare kan gapet uppstå 

på grund av audiometerns kalibrering vilket Margolis et al. (2013) menar kan 

åtgärdas med kalibreringsjusteringar vid 4000 Hz på -14,1 dB (ISO 389-3:1994). 

Enligt BSA (2011) rekommenderas istället att benledningsfrekvenserna 3000 Hz 

och 4000 Hz mäts med en ockludering av testörats hörselgång. Detta för att 

förhindra att luftlett ljud tar sig in i örat och därmed påverkar trösklarna på givna 

frekvenser. 

1.5 Preskriptionsmetoder 

1.5.1 En generisk preskriptionsmetod – NAL-NL2 

I den kliniska verksamheten utförs hörapparatanpassningen mot en patients 

specifika förstärkningsbehov. Dessa utgår utifrån erhållen 

audiograminformation och är också beroende av vald PM. Det generella målet i 
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utvecklingen av PM är att utforma förstärkningsegenskaper som tillför störst 

nytta till patienten utefter dennes behov, och särskilt riktat mot förbättring av 

taluppfattningen (Byrne, Dillon,Ching, Katsch & Keidser, 2001; Johnson, 

2013a; Johnson & Dillon, 2011). Vid introduktionen av digital teknik för 

hörapparater under 1990-talet fanns en rådande brist på PM vilka kunde utnyttja 

denna i samband med olinjär signalbehandling. Teknologin med linjära 

hörapparater hade fram till dess haft möjligheten att ge olika förstärkning i olika 

frekvensband, oberoende av ljudets innivå och begränsades endast av 

hörapparatens inställda maximala utnivå (Dillon, 2012). Principen för PM i 

linjära hörapparater strävade efter hörstyrkeekvivalering, det vill säga att 

maximera en persons hörbara signaler över ett eller flera frekvensområden så att 

dessa upplevdes som lika starka vid en viss volyminställning. Att alla 

talkomponenter bidrog lika mycket till hörstyrkan menades skulle bidra till 

förbättrad taluppfattning (Byrne et al., 2001). Nyttan med principen för 

hörstyrkeekvivalering gavs stöd åt av Byrne och Dillon (1986) genom 

framtagande och utvärdering av National Acoustics Laboratories’-Revised 

(NAL-R) PM.  

I och med uppkomsten av digitala icke-linjära hörapparater har 

preskriptionsmetodiken rört sig bort från principen om ekvivalering. Digital, 

icke-linjär signalbehandling har medfört möjligheten att frekvensspecifika 

förstärkningsegenskaper kan variera beroende på styrkan av den inkommande 

signalen (Dillon, 2012). På basis av denna möjlighet utvecklades NAL-

NL1(NAL-Nonlinear) att istället för ekvivalering innehålla komponenten för 

hörstyrkenormalisering men med huvudsakligt fokus på att förbättra 

taluppfattningen. Hörstyrkenormalisering som princip åsyftar att ge en individ 

med hörselnedsättning en hörstyrkeupplevelse som kan liknas vid den hos en 

normalhörande. Lågt eller högt upplevda ljud hos en individ med 

hörselnedsättning förstärks att motsvara en liknande upplevelse som hos en 

normalhörande (Byrne et al., 2001). Utvärderingar av NAL-NL1 påvisade att 

patienter i regel föredrog mindre förstärkning än den preskriberade (Keidser, 

Dillon, Carter & O’Brien, 2012; Smeds et al., 2006a, 2006b). Smeds et al., 

(2006a, 2006b) påvisade även att patienters upplevda hörstyrka översteg den hos 

normalhörande individer. Detta trots att den beräknade hörstyrkan genom NAL-

NL1 var lägre än hos normalhörande.  

Dessa faktorer korrigerades i och med introduktionen av NAL-NL2. Likt sin 

föregångare syftar NAL-NL2 till att maximera taluppfattningen samt ge 

komfortabel hörstyrkeupplevelse (hörstyrkenormalisering) men utifrån ett 

förändrat teoretiskt ramverk gentemot tidigare versioner av NAL. Dessa utgick 
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ifrån beräkningar från bland annat Speech Intelligibility Index (SII) (Keidser, 

Dillon, Flax, Ching & Brewer, 2011). SII är ett mått vilket korrelerar med 

generell möjlighet att höra talljud i olika ljudmiljöer, baserat på bland annat en 

individs hörtrösklar och ämnar att förutsäga dennes taluppfattning (American 

National Standards Institute (ANSI), 1997; Köbler, & Leijon, 1998). Keidser et 

al. (2011) skriver att NAL-NL2 istället använde den uppdaterade Speech 

Intelligibility Model (SIM) vilken till skillnad från SII även tar tillväga graden 

av hörselnedsättning och inte utgår ifrån premissen att tal är fullt uppfattat om 

talkomponenterna är hörbara. Modellen grundar sig istället i att mängden 

information som kan extraheras ur en talsignal minskar i takt med att 

hörselnedsättningen ökar. Utifrån denna utgångspunkt är preskriberingen av 

förstärkning i NAL-NL2 inriktad på att denna i huvudsak ska vara tillräcklig för 

frekvenser vilka är viktiga för taluppfattning. Detta har i sin tur lett till ökad 

förstärkning i låg-, och högfrekvensområdena och minskning av förstärkning i 

mellanfrekvensområdet gentemot NAL-NL1. 

NAL-NL2 finns även i en alternativ version (NAL-NL2 tonal) riktad mot tonala 

språk där lågfrekvensområdet är av vikt för taluppfattningen. 

Lågfrekvensområdet tillskrivs därför mer förstärkning i denna version. I Keidser 

och Dillon (2007) sammanställning av forskningsresultat kring NAL-NL1 

konstaterades det att kvinnor i regel föredrog 2 dB lägre förstärkning än män; 

NAL-NL2 implementerar därför könsspecifik förstärkning utefter denna 

premiss. Vidare korrigerar NAL-NL2 även för hörapparatvana och ålder. Nya 

hörapparatanvändare med uttalade hörselnedsättningar tillskrivs lägre initial 

förstärkning och barn tillskrivs överlag högre förstärkning vid låga innivåer 

gentemot vuxna. Även hörstyrkenormaliseringen har korrigerats i NAL-NL2 

genom en generell minskning av förstärkningen med 3 dB vid 65dB (SPL) 

innivå. Förstärkningen är samtidigt beroende på förändrade kompressionsvärden 

där höga innivåer (80 dB (SPL)) förstärks mindre och låga innivåer (50 dB 

(SPL)) förstärks mer än i sin föregångare NAL-NL1. NAL-NL2 beräknar 

ytterligare korrigering i förstärkning för unilateral mot bilateral anpassning i ett 

mindre spann än tidigare. NAL-NL1 förstärkte 3 dB mer vi 40 dB (SPL) innivå, 

stegvis upp till 8 dB mer vid 90 dB (SPL) vid unilateral anpassning gentemot 

vid bilateral. NAL-NL2 förstärker vid unilateral anpassning istället 2 dB mer vid 

40 dB (SPL), stegvis upp till 6 dB mer vid 90 dB (SPL) (Keidser et al., 2012).  

NAL-NL2 och benledningströsklar 

Vid hörselnedsättningar med en konduktiv komponent beräknar NAL-NL2 

förstärkningsegenskaperna utifrån en beräkningsformel som utgår ifrån luft-, 

och benledda hörtrösklar. Johnson och Dillon (2011) skriver att denna beräkning 
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leder till ökad målförstärkning i preskriptionen gentemot vid en ren 

sensorineural hörselnedsättning. Detta utifrån antagandet att 

hörstyrkeupplevelsen inte riskeras av eventuell recruitment vid konduktiva 

hörselnedsättningar och liknar därför mer hörstyrkeupplevelsen vid normal 

hörsel. NAL-NL2 går efter principen att preskribera förstärkning utifrån den 

benledda hörtröskeln (BL). Förstärkningen beräknas genom att denna adderas 

med tre fjärdedelar av luft-bengapet (LBG) vilket ger formeln BL + ¾ LBG. 

Innan introduktionen av icke-linjära hörapparater formulerades denna som ½ BL 

+ ¾ LBG efter gamla principen ”half gain-rule”, det vill säga att förstärkning 

preskriberades som hälften av den luftledda hörtröskeln på en given frekvens. I 

dagens icke-linjära hörapparater är den initiala förstärkningen frekvensspecifik 

och också beroende på innivå. Detta medför att preskriptionen (och därmed 

formeln) är unik för varje enskilt förstärkt frekvens, beroende på tillämpad PM. 

Johnson (2013b) genomförde en studie där beräkningsformeln för NAL-NL2 

utifrån ½ BL + ¾ LBG ställdes mot den historiskt tidigare använda formeln 

utifrån luftledda hörtrösklar (LL) ½ LL + ¼ LBG för beräkningar av 

målförstärkning vid hörselnedsättningar med en konduktiv komponent. Båda 

dessa formler kan skrivas som (½ BL + LBG) + ¼ LBG men konstaterades inte 

leda till likadana förstärkningsvärden. Detta på grund av att den maximala 

utnivån förändras om förstärkningen beräknas utifrån BL-, eller LL-trösklar. 

Johnson (2013b) rekommenderade beräkning efter BL + ¾ LBG i och med att 

dagens icke-linjära hörapparater har möjlighet till högre maximal utnivå än 

tidigare. Johnson (2013b) menar vidare att det saknas forskning inom området, 

uppdaterad för modern hörapparatteknik. 

1.5.2 Proprietära preskriptionsmetoder 

Widex Fitting Rationale (WFR)  

Widex Fitting Rationale (WFR) är enligt Smeds (2015) baserad på två 

grundprinciper. Den ena är hörstyrkeekvivalering för optimering av talförståelse. 

Den andra är hörstyrkenormalisering, vilken eftersträvar hörbarhet vid låga 

ljudnivåer samt normal dynamikupplevelse för höga ljudnivåer. Genom WFR 

fokus på hörstyrkeekvivalering för talljud liknar WFR NAL-NL1 i sin 

preskription, främst i 1000 Hz- till 3000 Hz-området men med generellt högre 

förstärkning än NAL-NL1 i lågfrekvensområdet.  

Smeds (2015) jämförde i sin studie WFR (1) med en modifierad WFR (2) vars 

preskription liknade NAL-NL2. Resultaten visade att vana hörapparatanvändare 

fick bättre resultat i Hearing-In-Noise-Test (HINT) vid preskription av WFR (1) 
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än WFR (2). WFR ansågs bland annat därför inte vara i behov att uppdateras 

efter NAL-NL2. 

Oticon Voice Aligned Compression (VAC) 

Oticon Voice Aligned Compression (VAC) baseras på principen att individer 

med hörselnedsättning har bristande uppfattning av svaga ljud (Buus & 

Florentine, 2001). Med detta som utgångspunkt eftersträvar VAC att skapa en 

förbättrad talförståelse och ljudkvalitet (Le Goff, 2015). Algoritmen i VAC 

arbetar med att ge mycket förstärkning för svaga innivåer, lite förstärkning för 

innivåer som anses medelstarka eller starka samt att komprimera väldigt starka 

innivåer (Bretz, 2006).     

Phonak Adaptive Phonak Digital (APD) 

Adaptive Phonak Digital (APD) utgörs av målförstärkningsberäkningar utifrån 

olika hörselnedsättningar, däribland mild, måttlig, uttalad till svår, ”ski-slope” 

och omvänd ”ski-slope”. Dessa beräkningar baseras på hörstyrkefunktion hos 

normalhörande och hos personer med recruitment. APD eftersträvar att 

efterlikna en normal hörstyrkenivå hos personer med hörselnedsättning. I 

jämförelse med NAL-NL2 menar Phonak (2013) att APD generellt preskriberar 

mer förstärkning på låga frekvenser och mindre kompression på frekvenser 

relevanta för talljud. Phonak menar vidare att APD och NAL-NL2 förhåller sig 

relativt lika i förstärkningsegenskaper med ett audiogram med uttalad 

hörselnedsättning som grund. I detta fall är talfrekvenser prioriterade i båda PM, 

men att APD komprimerar mindre i samma område. I behandlingen av 

audiogram med uttalad till svår hörselnedsättning skiljer sig APD från NAL-

NL2 främst i förstärkning på låga frekvenser där APD förstärker mer. 

Beträffande förstärkning i höga frekvenser preskriberar APD reducerad 

förstärkning i jämförelse med NAL-NL2 (Phonak, 2013). 

1.6 Valet av preskriptionsmetod 

Den snabba tekniska utvecklingen av hörapparater och dess olika PM innebär att 

få studier har publicerats där hörapparattillverkarnas egna uppdaterade PM har 

jämförts mot generiska sådana såsom NAL-NL2. Byrne et al. (2001) skriver att 

utvecklandet av proprietära PM kan vara styrt av en viss hörapparats funktioner. 

Somliga av dessa PM styrks av omfattande vetenskaplig utvärdering medan 

andra inte ens är tillgängliga för granskning. Produktinformationen gällande 

proprietära PM kan vara sparsam och ofta endast nås genom broschyrer eller 

hörapparattillverkarnas egna publikationer. Den sparsamma informationen 

medför att viktiga aspekter i hörapparatanpassning inte presenteras, till exempel 
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hur förstärkningsegenskaper varierar med hörselnedsättning, jämför den 

proprietära PM mot andra PM eller ger information om hur dessa skiljer sig åt 

(Keidser, Brew & Peck, 2003).  

Byrne et al. (2001) skriver att mängden tillgängliga PM och bristande 

information om dessa medför problemet att audionomen eventuellt inte har full 

kontroll över hörapparatanpassningen, eller vet vilken förstärkning som 

tillämpas. Vidare menar Bretz (2006) och Mueller (2005) att audionomer i första 

hand förlitar sig på hörapparattillverkarnas grundinställning utan att göra 

ytterligare justeringar. Istället baserar de anpassningen på egna patienters 

upplevelserapporter snarare än vetenskapligt validerad kunskap. 

Bretz, 2006; Keidser et al., 2003; Smeds & Leijon, 2001; Seewald, Mills, 

Bagatto, Scollie & Moodie, 2008 nådde samtliga slutsatsen att 

förstärkningsegenskaper varierar beroende på vilken PM som används trots att 

audiograminformationen är densamma. Samtliga av dessa studier har använt sig 

av audiogram med sensorineurala hörselnedsättningar snarare än konduktiva och 

kombinerade. Detta har lett till att faktorer såsom LBG har förbisetts, vilket har 

medfört ett bristande informationsunderlag kring hörapparatförstärkning vid en 

konduktiv hörselnedsättning. Enligt Johnson och Dillon (2011) råder det 

bristande konsensus mellan granskade generiska PM för hörselnedsättningar 

med en konduktiv komponent. Johnson (2013b) ger förslaget att om NAL-NL2 

preskriberas behöver audionomen inte beakta hur förstärkningen förhåller sig till 

den konduktiva komponenten eftersom preskriptionen implementerar BL + ¾ 

LBG. Då formeln utgår ifrån tillgängliga benledningströsklar är premissen att 

dessa finns utsatta i audiogrammet inför hörapparatprogrammering. Vidare 

menar Johnson (2013b) att andra PM eventuellt inte implementerar formeln. 

Därför bör audionomer vara uppmärksamma på hur övriga PM behandlar ett 

audiogram.  

Idag är information om proprietära PM svårtillgänglig och sparsam. Dessutom 

har få studier publicerats vilka inriktar sig på hur hörapparatförstärkning 

beräknas vid en konduktiv komponent. Samtidigt föreligger osäkerhet i mätning 

av benledda hörtrösklar som ligger till grund för denna beräkning. 

Kombinationen av detta kan eventuellt medföra att audionomer inte har kunskap 

och kontroll över vissa aspekter i förstärkningspreskriberingen. Av dessa 

anledningar kan det vara av vikt att belysa detta ämne.  

2. Syfte 

Denna studie ämnar att undersöka hur hörapparaters preskriberade förstärkning 

vid hörapparatanpassning påverkas av variationer av gapet mellan luftledda- och 

benledda hörtrösklar. Vidare avser studien att undersöka om gapet medför 

förstärkningsskillnader mellan olika hörapparattillverkares proprietära 
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preskriptionsmetoder och deras implementationer av en generisk och validerad 

sådan i form av NAL-NL2. 

3. Metod 

3.1 Material 

3.1.1 Audiogram 

Audiogrammen simulerades utefter Bisgaard, Vlaming och Dahlquist (2010) 

mall av standardiserade audiogram för måttligt sluttande hörselnedsättningar 

(audiogram N4. se bilaga, figur 10). Typen av hörselnedsättning valdes efter 

kriteriet för måttlig/uttalad hörselnedsättning för att möjliggöra förstärkning vid 

samtliga frekvenser. Audiogrammet simulerades i fyra variationer med 

varierande luft-bengap. Benledningströsklarna lades ut att beroende på luft-

bengap ligga på nivåer av 0 dB, 5 dB, 10 dB och 15 dB under audiogrammets 

luftledda hörtrösklar. Vidare användes även ett audiogram utan utsatta 

benledningströsklar som referensaudiogram. Inga obehagströsklar lades ut i 

audiogrammet för att utesluta att dessa påverkade preskriberad förstärkning. 

Audiogrammen tillskrevs att tillhöra en 65-årig manlig patient i syfte att 

representera en vanligt förekommande patientgrupp. 

3.1.2 Hörapparater och mätutrustning 

Hörapparaterna vilka användes i studien valdes utefter tillgång och möjlighet för 

lån av Audiologiska kliniken på Örebro Universitetssjukhus. Hörapparaterna i 

det tillgängliga utbudet valdes efter kriterierna att dessa skulle vara av BTE-typ 

och ha adekvata förstärkningsegenskaper för den simulerade 

hörselnedsättningen. Detta kriterium bedömdes utefter tillverkarnas 

produktbeskrivningar. Vidare skulle hörapparatmodellerna i största mån ha 

motsvarande tekniska funktioner, till exempel möjlighet till rundupptagande 

mikrofon. Till studien valdes slutligen fyra stycken hörapparater: Oticon Alta 

Pro2 H330, Phonak Ambra M H2O, Widex Clear 440 c-9 och Unitron 

Quantum2 Pro S. Hörapparaterna programmerades i för modellerna 

motsvarande mjukvara: Oticon Genie 2015.1, Phonak Target 4.2, Widex 

Compass 5.8.0 och Unitron TrueFit 3.0.1. NAL-NL2 och 

hörapparattillverkarens PM valdes utefter tillgänglighet i respektive mjukvara; 

Oticon NAL-NL2, Oticon VAC, Phonak NAL-NL2, Phonak APD, Widex WFR, 

Unitron NAL-NL2. I samtliga fall tillämpades den icke-tonala versionen av 

NAL-NL2. Hörapparaternas förstärkning mättes i en Interacoustics Affinity 

HIT440 för 2cc-HA2 couplermätningar (IEC 60318-5 standard) i mjukvaran 

Affinity suite 2.6.0. 
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Innan de huvudsakliga mätningarna utfördes ANSI s3.22-2003 standard 

testsekvens för utvärdering av hörhjälpmedel på var och en av hörapparaterna. 

Resultaten jämfördes därefter med hörapparattillverkarnas motsvarande 

produktbeskrivningar för att säkerställa hörapparaternas funktionalitet. Samtliga 

hörapparater bedömdes godkända utefter riktlinjerna för utvärdering av 

hörhjälpmedel enligt ANSI (2003).  

3.2 Procedur 

Varje hörapparat programmerades efter de akustiska egenskaperna ockluderad 

hörselgångsinsats med dämpat slangfäste och bilateral anpassning med 100 % 

målförstärkning. Mikrofonläget ställdes in till rundupptagande i enighet med 

metodologi vid couplermätningar med stängd lucka. Program för automatiska 

såväl som manuella lägen för teleslinga avprogrammerades efter upptäckten att 

dessa förändrade förstärkningsegenskaperna när hörapparaterna placerades i 

mätutrustningen. Vidare inaktiverades program och volymkontroller för att 

eliminera risken för program eller volymändringar vid placeringen. I de 

hörapparater där fler än en PM fanns tillgänglig och avsedd att mätas ändrades 

denna inför relevant mätning. Inga ytterligare ändringar gjordes med anledning 

att behålla tillverkarnas föreslagna preskriptioner och funktioner.  

Programmering enligt ovanstående utfördes för samtliga inprogrammerade 

audiogram. 

Mätningarna av hörapparaternas förstärkningar utfördes genom att 

hörapparaterna anslöts till 2cc-couplern och placerades i mätmodulen, varvid en 

60 sekunder lång ISTS (international speech test signal, IEC 601198-15:2012)-

signal presenterades. Denna är en signal innehållandes samtliga relevanta 

talkomponenter men samtidigt alltigenom obegriplig (Holube, Fredelake, 

Vlaming & Kollmeier, 2010). Denna presenterades i ljudfält genom modulens 

högtalare på innivåerna 55 dB (SPL), 65 dB (SPL) och 80 dB (SPL). En 

tillhörande referensmikrofon placerades vid hörapparatens mikrofon för att 

försäkra om att korrekt innivå erhölls. Mätningarna utfördes med luckan till 

modulen stängd och samtliga hörapparaters strömförsörjning utgjordes av ett 

1.4v zinkbatteri. Programmering och mätning upprepades för samtliga 

audiogram, hörapparater och relevanta PM. Vid programmeringen anslöts 

hörapparaterna till en GN Otometrics HI-PRO2 med tillhörande kablar. Widex 

Clear c-9 programmerades trådlöst med Widex USB-Link. Innan de definitiva 

mätningarna påbörjades, utfördes ett antal initiala testmätningar i syfte att 

kontrollera för hörapparaternas korrekta placering i mätinstrumentet. 

Placeringarna utfördes enligt instruktionerna för mätinstrumentet och 

kontrollerades att inte medföra felaktiga förstärkningsvärden i form av till 

exempel resonanstoppar. Samtliga hörapparater placerades likadant. 
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Vid varje avslutad mätning exporterades resultaten till xml-filer utifrån vilka 

innivåer/utnivåer extraherades för analys i Microsoft Excel och IBM SPSS varav 

IBM SPSS även användes för statistisk signifikansanalys. För att undvika 

missvisande förstärkningsvärden på grund av eventuell automatiskt tillämpad 

frekvenstransponering i hörapparaterna utfördes analysen på frekvenser upp till 

5000 Hz. Signifikansanalysen av förstärkningsvärden mellan de olika PM och 

hörapparaterna gjordes på LBG-betingelsen motsvarande 10 dB LBG i syfte att 

motsvara den högst tillåtna variationen i LBG som inte behövs maskeras enligt 

riktlinjerna i SAME (2004). 

4. Resultat 

Figur 1-6 beskriver frekvenskurvorna för varje använd hörapparat och PM samt 

värden för samtliga LBG-betingelser med 65 dB (SPL) innivå. 

Förstärkningskurvorna visar på skillnad i hur LBG påverkar förstärkningen för 

de olika PM och även skillnad i generell förstärkning över hela 

frekvensområdet. Figur 7-9 ämnar att visa förstärkningsmedelvärden baserade 

på de tre innivåerna för samtliga betingelser. Dessa är uppdelade i tre 

frekvensområden: Låg (250-1000 Hz), Mitt (1000-3000 Hz) och Hög (3000-

5000 Hz). 

Frekvenskurvorna vid tillämpning av NAL-NL2 i hörapparaten från Unitron 

visade tendenser till högre förstärkning vid applikation av benledningströsklar 

vid 5 dB LBG mot referensförstärkningen vid endast luftledda hörtrösklar. 

Denna skillnad i förstärkning var stigande i takt med ökningen av LBG och upp 

till ca 2600 Hz. Efter ca 3600 Hz sågs liten inbördes skillnad mellan 10 och 15 

dB LBG mot övriga betingelser. Mellan de övriga betingelserna kunde inte 

någon uttalad skillnad urskiljas. Oticons tillämpning av NAL-NL2 påvisade 

generellt stigande förstärkning från 0 dB LBG och i takt med ökningen av LBG, 

genomgående upp till ca 3400 Hz varefter inget mönster kunde urskiljas. 

Phonaks NAL-NL2 liknade Unitrons tillämpning av NAL-NL2 i avseendet att 

öka förstärkningen i och med ett LBG på 5 dB. Skillnaden kunde ses upp till 

2500 Hz varefter inget klart mönster mellan LBG-betingelserna kunde urskiljas. 
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Figur 1. Förstärkningskurva över dB (förstärkning) för varje frekvens (Hz) vid 65 dB (SPL) 

innivå, för samtliga LBG-betingelser vid tillämpning av preskriptionsmetod Unitron NAL-

NL2. 

 
Figur 2. Förstärkningskurva över dB (förstärkning) för varje frekvens (Hz) vid 65 dB (SPL) 

innivå, för samtliga LBG-betingelser vid tillämpning av preskriptionsmetod Oticon NAL-

NL2. 
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Figur 3. Förstärkningskurva över dB (förstärkning) för varje frekvens (Hz) vid 65 dB (SPL) 

innivå, för samtliga LBG-betingelser vid tillämpning av preskriptionsmetod Phonak NAL-

NL2. 

Phonaks APD påvisade tydlig ökning i förstärkning från och med 5 dB LBG 

såsom Phonaks och Unitrons tillämpningar av NAL-NL2. I APD varade 

däremot detta mönster längst hela frekvensområdet. Vid granskning av Oticon 

VAC som PM sågs skillnader mellan 15 dB LGB mot referensförstärkningen. 

Denna skillnad var märkbar upp till cirka 1300 Hz varefter luft-betingelsen 

avvek. Vidare i frekvensledet ökade förstärkningen i takt med ökat LBG från 

och med 0 dB LBG. Widex WFR avvek från övriga PM genom att tillämpa 

förstärkningsökning först vid 10 dB LBG och gav likt APD ett jämnt 

förstärkningsmönster längst hela frekvensledet. 
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Figur 4. Förstärkningskurva över dB (förstärkning) för varje frekvens (Hz) vid 65 dB (SPL) 

innivå, för samtliga LBG-betingelser vid tillämpning av preskriptionsmetod Phonak APD. 

 
Figur 5. Förstärkningskurva över dB (förstärkning) för varje frekvens (Hz) vid 65 dB (SPL) 

innivå, för samtliga LBG-betingelser vid tillämpning av preskriptionsmetod Oticon VAC. 

 
Figur 6. Förstärkningskurva över dB (förstärkning) för varje frekvens (Hz) vid 65 dB (SPL) 

innivå, för samtliga LBG-betingelser vid tillämpning av preskriptionsmetod Widex WFR. 

Medelvärdesberäkningarna per frekvensområde visade på att Unitron NAL-

NL2, Widex WFR och Oticon VAC gav lägre förstärkning vid 0 dB LBG mot 

referensförstärkningen i samtliga frekvensområden. Phonak NAL-NL2 påvisade 

samma tendens i låg-, och mellanfrekvensområdena och Phonak APD i 

lågfrekvensområdet. Vidare påvisade resultaten förstärkningsökning från och 
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med 0 dB LBG och stigande därefter hos Oticon NAL-NL2 i låg-, och 

mellanfrekvensområdena. Phonak APD visade samma tendens i mellan-, och 

högfrekvensområdena. 

Vidare visade medelvärdesberäkningarna för 15 dB LBG på högre förstärkning 

gentemot referensförstärkningen för samtliga PM och hörapparater i samtliga 

frekvensområden, med undantag för Oticon VAC i högfrekvensområdet. 

Liknande resultat gällde för 10 dB LBG mot referensförstärkningen för samtliga 

PM och hörapparater med undantag för Oticon VAC i samtliga 

frekvensområden.  

För att kontrollera om förstärkningsskillnaderna mellan LBG inbördes i varje 

PM och hörapparat var statistiskt signifikant tillämpades en envägs oberoende 

ANOVA. Analysen gjordes utifrån medelvärdesberäkningar för varje 

frekvensområde. Inga signifikanta resultat påträffades i analysen. För att vidare 

urskilja om signifikans förelåg mellan enskilda LBG-betingelser utfördes post-

hocanalyser enligt Fishers LSD. Resultaten påvisade signifikanta skillnader i 

Oticon VAC mellan 15 dB LBG mot 0, 5 och 10 dB LBG i lågfrekvensområdet 

(p < 0.05). 

Den generella förstärkningen över lågfrekvensområdet påvisade att Oticon 

NAL-NL2 och Phonak NAL-NL2 tillskrev liknande förstärkningar medan 

Unitron NAL-NL2 var den implementation vilken gav minst förstärkning 

överlag i detta område. Widex WFR och Phonak APD preskriberade generellt 

mest förstärkning i lågfrekvensområdet jämfört med övriga implementationer. I 

mellanfrekvensområdet tillskrev de olika implementationerna av NAL-NL2 

generellt liknande förstärkningar medan Oticon VAC och Widex WFR gav 

mindre förstärkning, men liknande sinsemellan. Phonak APD påvisade högst 

förstärkning i detta frekvensområde. I högfrekvensområdet sågs de generellt 

största skillnaderna i förstärkning mellan de olika PM och hörapparaterna där 

Widex WFR gav lägst förstärkning varav Unitron NAL-NL2 och Phonak APD 

gav mest.  

Förstärkningsskillnader över 3 dB uppmärksammades mellan LBG-

betingelserna 0 dB LBG och 10 dB LBG och ytterligare högre mot 15 dB LBG. 

En envägs oberoende ANOVA utfördes därför för betingelsen 10 dB LBG för 

förstärkningsvärdena mellan de olika PM och hörapparaterna i de olika 

frekvensbanden. Ingen signifikant skillnad förelåg. Post hoc-test enligt Fishers 

LSD visade signifikanta skillnader i förstärkning i högfrekvensområdet mellan 

Phonak APD och Widex WFR (p < 0.05) samt mellan Unitron NAL-NL2 och 

Widex WFR (p < 0.05). 
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Figur 7. Förstärkningsmedelvären i dB (förstärkning) för samtliga LBG-betingelser med 

tillhörande hörapparattillverkade och preskriptionsmetod för lågfrekvensområdet. 

 
Figur 8. Förstärkningsmedelvären i dB (förstärkning) för samtliga LBG-betingelser med 

tillhörande hörapparattillverkade och preskriptionsmetod för mittfrekvensområdet. 
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Figur 9. Förstärkningsmedelvären i dB (förstärkning) för samtliga LBG-betingelser med 

tillhörande hörapparattillverkade och preskriptionsmetod för högfrekvensområdet. 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur preskriberad förstärkning påverkas av 

gapet mellan luft- och benledningströsklar vid anpassning av hörapparater. 

Resultaten indikerade på generella tendenser på ökad förstärkning i takt med 

ökat LBG för samtliga PM med undantag för Oticon VAC och Widex WFR. 

Dessa resultat överensstämmer med Johnson & Dillon (2011). Vidare avsåg 

studien att jämföra gapets inverkan på förstärkningen mellan olika PM och 

hörapparater. Även i denna aspekt sågs tendenser i hur förstärkningen skilde sig 

åt mellan de valda PM och hörapparat, men utan att dessa skillnader var 

statistiskt signifikanta.  

5.1 Metoddiskussion 

Detta kan härledas till att för få mätningar utfördes för varje enskild PM och 

hörapparat. Detta medförde ett otillräckligt antal mätvärden och därför för liten 

inomgruppsvarians för ett adekvat utförande av ANOVA som statistisk analys 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Om ett ökat antal mätningar hade 

utförts per betingelse hade detta kunnat resultera i möjlighet till fler analyser där 

även skillnader i LBG mot variationer i innivå hade kunnat analyseras genom en 

flervägs ANOVA. Ytterligare hade detta även gett möjlighet till mer detaljerad 

analys av hur LBG behandlas i de olika PM och hörapparaterna. Dessa tillägg 
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hade varit en bidragande faktor till ökad kunskap kring hur 

förstärkningsegenskaperna förändras med variationer i LBG. Samtidigt kan de 

statistiska analyserna inom ramen för denna studie ses som ett komplement 

snarare än av huvudsaklig vikt för resultatens utgång. Med detta menas att det 

snarare råder brist i underlaget för statistisk analys, i det här fallet ANOVA, än 

brister i föreliggande metodologi.   

Vid utförandet av initiala testmätningar på de olika hörapparaterna noterades 

variationer i uppmätt förstärkning beroende på placeringen av hörapparaterna i 

mätinstrumentet. Eftersom samtliga hörapparater programmerades med kabel, 

med undantag för Widex Clear c-9 uppkom moment i mätningarna där 

hörapparaterna tvingades att lyftas och därför placeras om. Detta kan ha medfört 

små skillnader inbördes mellan hörapparaternas placering vilket i sin tur kan ha 

lett till marginella skillnader i uppmätt förstärkning. Samtidigt stöds 

mätningarnas reliabilitet i att PM-utvecklarnas beskrivningar överensstämmer 

med resultaten, till exempel att Phonak APD visade ökad förstärkning för låga 

frekvenser gentemot NAL-NL2. Anammad metodik stöds i form av bland annat 

generellt utförande, tillämpad innivå och teststimuli samt couplerstorlek i 

enlighet vetenskaplig litteratur (Dillon, 2012; Holube et al., 2010; Smeds & 

Leijon, 2001; Seewald et al., 2008; Soleimani, Sameni, Nezhad, Modarresi & 

Kamali, 2015). Reliabiliteten för mätningarna stöds ytterligare genom initialt 

utförda testmätningar samt kvalitetssäkrande mätningar för att kontrollera för 

korrekt procedur samt mätinstrument.  

Vid tillämpning av kvantitativ experimentell design finns risk för missvisande 

variabler eller bias vilka kan påverka utfallet av mätningen. Vid utformning av 

metodutförandet bör kontroller för den interna validiteten noga ses över, det vill 

säga att säkerställa möjlighet att dra slutsatser om sambanden mellan de mätta 

variablerna (Balnaves & Caputi, 2001). Detta kan göras genom att noggrant 

kontrollera för reproducerbarheten samt minimera risken för andra påverkande 

variabler (Kirk, 2009). I föreliggande studie säkerställdes detta genom att 

samtliga mätningar kontrollerades för att ha utförts på samma villkor. Vidare 

minimerades risken för eventuella forskarbias genom att följa angivna 

instruktioner för couplermätning i det specifika mätinstrumentet. 

Beslutet att inte inkludera frekvenser över 5000 Hz i analysen på grund av 

automatisk frekvenstransponering i Phonak Ambra M H2O togs i enighet att inte 

förändra hörapparattillverkarnas rekommenderade inställningar. Detta 

tillvägagångsätt har använts i tidigare studier (Holube et al., 2010; Smeds & 

Leijon, 2001; Soleimani et al., 2015). Beslutet stärks i och med att 

benledningströsklar i reguljära fall endast mäts upp till 4000 Hz. Om denna 
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åtgärd inte vidtagits hade möjligen medelvärdena i studiens högfrekvensområde 

för denna hörapparat förändrats och blivit missvisande för vad studien ämnar till 

att undersöka. Det initiala beslutet att inte förändra hörapparattillverkarnas 

rekommenderade inställningar togs för att göra proceduren enhetlig för samtliga 

hörapparater. I retrospektiv borde frekvenstransponeringen eventuellt ha 

avaktiverats i syfte att bredda högfrekvensområdet och således möjliggöra 

vidare analys. Det är även möjligt att aktiverad frekvenstransponering kan ha lett 

till förändrade förstärkningsegenskaper för Phonak Ambra i studiens mellan- 

och högfrekvensområde. 

5.2 Resultatdiskussion 

Phonak APD och Widex WFR uppmärksammades följa förstärkningsmönstret 

med ökat LBG längst hela frekvensledet till skillnad från övriga PM. Det är 

möjligt att dessa PM fortsätter att beräkna förstärkning över 4000 Hz med 

simulerade LBG, baserat på tillgängliga LBG längre ner i frekvensledet. I fall 

dessa PM tar det närmast tillgängliga LBG (på 4000 Hz) som utgångspunkt för 

förstärkning över 4000 Hz kan komplikationer uppkomma i och med risken för 

falska LBG vid denna frekvens som Margolis (2013; 2016) tidigare framfört. 

Dessa i form av inkorrekt förstärkning på och över 4000 Hz där en konstaterad 

sensorineural hörselnedsättning tillskrivs förstärkningsegenskaper för en 

konduktiv sådan. 

Studiens första delsyfte besvarades genom observation av att variationer i LBG 

påverkar hörapparatförstärkningen. Enligt SAME (2004) är 10 dB LBG det 

högst tillåtna gapet vid diagnostisk tonaudiometrisk mätning där 

benledningströskeln inte behöver maskeras. Studiens resultat indikerade på att 

vissa hörapparater visade på förstärkningsskillnader över 3 dB mellan LBG-

betingelserna. Smeds et al. (2006a; 2006b) belyste i sina studier att patienter 

föredrog mindre förstärkning än den som preskriberades av NAL-NL1. Detta 

korrigerades av Keidser et al. (2011) i framtagandet av NAL-NL2. 

Korrigeringen innebar en minskning av förstärkningen med 3 dB vid 65 dB 

(SPL) innivå. Utifrån vad den tidigare forskningen har visat är det möjligt att 

anta att skillnader i LBG kan leda till tydliga skillnader i upplevd hörstyrka. 

Margolis (2008) nämner att tröskelmätning via benledning endast utförs på ett 

öra när luftledningströsklarna är symmetriska och tröskelmätningen indikerar på 

en symmetrisk sensorineural hörselnedsättning. Om PM inte är utarbetade enligt 

principen att dessa kan komplettera för endast ett öras benledning kan 

komplikationer i hörstyrkeupplevelse eventuellt uppstå. Det vill säga att 

förstärkningen inte preskriberas lika för båda öronen vid bilateral 

hörapparatanpassning, vilket spekulativt kan medföra obalans mellan öronen.  
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Förstärkningsskillnaderna i takt med ökat LBG som uppmärksammats i 

föreliggande studie bör även beaktas i de fall där ett komplett audiogram (det 

vill säga hörtrösklar för BL uppmätta för båda öronen) ligger som grund för 

hörapparatprogrammeringen. Studebaker (1967) visade att 13 % av patienter 

med normal mellanörefunktion uppvisar ett positivt eller negativt LBG ≥10 dB. 

Detta kan leda till förstärkningsskillnader om hörapparatanpassningen baseras 

på dessa värden. Som tidigare nämnt skulle osanna LBG kunna ge konsekvenser 

för patienten beroende på dennes hörselnedsättning. För individer med 

sensorineural hörselnedsättning kan detta innebära en högre förstärkning som 

inte är gynnsam. Den ökade förstärkningen i kombination med minskat 

dynamikområde eller försämrad frekvensupplösning skulle således kunna leda 

till försämrad ljudupplevelse såsom beskrivet av Simon och Yund (1993). 

Individer med konduktiv komponent uppvisar till skillnad från en sensorineural 

påverkan istället ett förskjutet dynamikområde (Walker, 1997). Dessa individer 

kommer istället att dra nytta av den ökade förstärkningen i och med ökat LBG 

som påvisat i föreliggande studie. Detta med antagande att 

benledningströsklarna och tillika LBG är sanna.  

Studiens andra delsyfte besvarades genom att de olika PM tillämpade olika 

tillvägagångssätt gällande hanteringen av LBG. Oticon VAC vidtog en tydligt 

ökad förstärkning vid 15 dB LBG gentemot resterande LBG-betingelser främst i 

lågfrekvensområdet. Förstärkningen skulle kunna förklaras i att konduktiva 

nedsättningar ofta påverkar lågfrekvensområdet (Johansen, 1948 refererad i 

Schlauch & Nelson, 2009). Mönstret i Oticon VAC är i enighet med SAME 

(2004) i frågan om vad som betraktas som en misstänkt konduktiv komponent. 

Ett liknande mönster sågs i Widex WFR där förstärkningsökningen kan ses vara 

i enighet med ASHA (2005) riktlinjer. Detta kan tolkas som att dessa PM 

tillämpar ett audiologiskt synsätt i beräkningen av preskriberad förstärkning 

gällande LBG. Det vill säga att dessa skulle kunna vara korrigerade för riskerna 

för uppkomsten av falska LBG. 

Den kliniska nyttan av denna kunskap skulle kunna vara vid en 

hörapparatanpassning där säkerhet kring hörselnedsättningens sensorineurala 

karaktär råder och där osäkra benledningströsklar föreligger. Samtidigt kan 

osäkerhet kring benledningströsklar leda till att sanna konduktiva nedsättningar 

inte konstaterats och därför inte tillskrivs adekvat förstärkning. Detta på grund 

av att benledningströsklarna hamnar under gränsvärdet för vad PM anser vara en 

konduktiv påverkan.  

Samtliga tillämpningar av NAL-NL2 samt PM som baserats på denna sågs i 

motsats till ett audiologiskt synsätt tillämpa en gradvis förstärkningsökning i takt 
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med ökat LBG. Ur klinisk synpunkt kan denna tillämpning tänkas medföra en 

mer rättvis förstärkning i förhållande till audiogrammet och till viss del 

kompensera för sanna LBG. I annan aspekt medför detta konsekvenser i 

förstärkning i och med falska LBG. I samtliga PM sågs referensvärdet med 

endast lufttrösklar förstärka mer än 0 dB LBG. Detta kan tyda på en förändrad 

formel för preskriberad förstärkning när endast luftledda hörtrösklar finns 

tillgängliga. Denna förstärkningsökning gentemot 0 dB LBG kan spekulativt 

innebära ett beaktande av standardavvikelsen som föreligger vid tonaudiometri 

enligt Studebaker (1967). 

5.3 Slutsats 

Tonaudiometri används i första hand i diagnostiskt syfte. Detta har diskuterats i 

denna studie kunna medföra brister i underlaget för hörapparatanpassningen. I 

och med att PM i slutändan endast är en formel är det audionomens ansvar att 

kritiskt granska audiograminformationen, ta tillväga kunskap om patienten och 

först därefter förlita sig på denna. Detta kan innebära att audionomen måste 

korrigera eller komplettera audiogrammet inför eventuell hörapparatanpassning. 

Exempelvis i fall där endast benledningströsklar för ett öra finns tillgängliga 

eller där det råder osäkerhet kring LBG. De tonaudiometriska genvägarna som 

tillämpas i den kliniska verkligheten kan därför bli kontraproduktiva och istället 

leda till framtida ökad arbetsbörda. Detta i form av att mer tid måste läggas ner 

på att korrigera en initialt felaktigt preskriberad förstärkning. De 

uppmärksammade tonaudiometriska aspekterna i föreliggande studie yrkar på 

vikten att som yrkesverksam audionom följa riktlinjerna för tonaudiometri, 

känna till dess felkällor samt förhålla sig kritiskt till audiograminformationen. 

De specifika förstärkningsvärdena vilka har presenterats i föreliggande studie 

kan inte och syftar inte till att agera som rättesnöre att följa för korrigering vid 

bilateral hörapparatanpassning där endast ett öras benledningströsklar är utsatta. 

Resultaten ämnar istället uppmärksamma de generella skillnaderna i 

förstärkning som kan uppstå på grund av detta. Framtida forskning föreslås 

undersöka om förstärkningsskillnaderna som påträffats i föreliggande studie har 

kliniska implikationer, det vill säga om genvägar eller falska LBG i 

tonaudiometrin har inverkan på patientens hörupplevelse vid 

hörapparatanpassning. 
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Figur 10. Mallar för standardiserade audiogram (Bisgaard, Vlaming & Dahlquist, 2010). 

 


