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Sammanfattning 

Bakgrund: Svenska lagar och föreskrifter innehåller paragrafer av betydelse för 
den individuella rehabiliteringsplanen. En utredning görs innan planering kan 
påbörjas. För att rehabiliteringen ska gå smidigt bör förväntningar vara realistiska 
och motivation finnas. Specifika problemområden och målformuleringar ska vara 
individualiserade för att kunna göra passande insatser.  

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka utformningen och användandet av den 
individuella rehabiliteringsplanen i den svenska hörselvården för att väcka en 
vidare diskussion kring eventuella riktlinjer av innehållet i den. 

Metod: Mixad metod med modifierad konvergent parallell design. Modifierad 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och deskriptiv statistik används vid 
analys. 14 audionomer från 14 regioner deltog i telefonintervjuer.  

Resultat: Studien visar på stora variationer i både utformning och användning av 
IRP. 

Sökord: Hörselrehabilitering, individuell rehabiliteringsplan, region, 
landsting, hörselvetenskap 
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1. Definitioner av begrepp 

Rehabilitering - Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller 
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 2007b). 

Rehabiliteringsplan - Vård och- omsorgsplan som beskriver rehabilitering för den 
enskilde (Socialstyrelsens, 2010a). 

Vård- och omsorgsplan - Dokumenterad plan som beskriver planerade 
åtgärder/insatser inom vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2010b). 

Insats och åtgärd - Socialstyrelsen (2006a, 2006b) har ingen klar skillnad mellan 
dessa termer utan beskriver det som: “handling som är inriktad på (visst) resultat”. 

Habilitering - Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt 
förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 
utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor 
för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Socialstyrelsen, 
2007a). 

Vårdbegäran - Begäran om erhållande av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 
2004). Detta kan göras för egen eller annans räkning. 

  



6 
 

Varför ser den individuella rehabiliteringsplaneringen så olika ut inom svensk 
hörselvård? I utbildningen lär man sig grunden i hur denna planering ska göras, 
att man i samarbete med patienten ska planera, komma fram till mål och insatser 
som behövs för en lyckad rehabilitering. Det lärs också ut hur denna planering 
sedan skall användas under rehabiliteringsprocessen. I den etiska koden (Svenska 
Audionomföreningen, 2001) framgår det tydligt att man tillsammans med 
patienten ska diskutera kring möjliga rehabiliteringsåtgärder och skapa mål, dessa 
skall sedan följas upp. Det finns även lagar och föreskrifter som audionomer är 
bundna under vid utförande av rehabiliterande vård. Utifrån erfarenhet hos 
författarna och utifrån diskussion med studentkollegor samt audionomkollegor 
ges uppfattningen att det finns skillnader mellan landstingen i hur den individuella 
rehabiliteringsplanen är utformad och används. 

Vilka är då dessa skillnader och vilka tankar kring det här har de yrkesverksamma 
audionomerna i Sverige? 

2. Bakgrund 

2.1. Lagar och föreskrifter 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är den lag som avser åtgärder för att 
medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagen omfattar 
alla som bedriver någon verksamhet av hälso- och sjukvård. Målet med lagen är 
att främja god hälsa och att vården ges på lika villkor. Kraven på god vård är bland 
annat att den ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig, visa respekt mot 
patientens självbestämmande och integritet, främja god kontakt mellan patient 
och personalen, och tillgodose behovet av kontinuitet och säkerhet i vården. 
Insatser som ska utföras ska samordnas tillsammans med patienten i enlighet med 
3 b § tredje stycket. Habilitering, rehabilitering eller tillhandahållande av 
hjälpmedel ska planeras. Beslutade insatser ska vara en del av innehållet i 
patientens rehabiliteringsplan. 

I samma lag (SFS 1982:763), 3 f §, och Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 
framgår det att om en myndighet, exempelvis socialtjänsten eller 
Försäkringskassan, är involverad i patientens rehabilitering ska en plan upprättas. 
I Hälso- och sjukvårdslagen ska innehållet i den individuella planen handla om 
(1) insatser som behövs, (2) vem som ansvarar för vilken insats, (3) om någon 
annan än landstinget eller kommunen utför någon åtgärd eller (4) vem som har 
övergripande ansvar över planen. Socialförsäkringsbalken, kap. 30 12-14 §§, visar 
att planen ska innehålla punkt ett och två, men även ha en tidsplan och övriga 
uppgifter som behövs för att genomföra en rehabilitering. 
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Socialstyrelsen (SOSFS 2007:10) har föreskrifter angående samordning av 
habilitering och rehabilitering om en patient har behov av hjälp ifrån flera 
professioner eller verksamheter. Om samordning krävs ska en person utses för att 
ansvara för planen. Innehållet i planen är enligt 13 §: (1) om patientens behov, 
förutsättningar och intressen, (2) mål för insatserna, (3) planera och besluta 
insatserna, (4) vems ansvar över respektive insats, (5) tidsplan för insatserna och 
(6) beskrivning hur och när uppföljning och utvärdering ska ske. Föreskriften är 
användbart inom hörselvården om samarbete förekommer mellan exempelvis 
audionom, kurator och tekniker. 

2.2. Den individuella rehabiliteringsplanens sammanhang 

Innan den individuella rehabiliteringsplanen (IRP) kan utformas görs en 
utredning, en behovsanalys, vilken ger grunden för planeringen av 
rehabiliteringen, se figur 1. Utredningen klargör om behovet av 
hörselrehabilitering behövs och innefattar bland annat enligt Andersson et al. och 
Bäcktröm (2001) patientens: 

 Fysiska status - patientens fysiska funktionsförmåga, hörselnedsättningens 
art och grad samt övriga hälso- och sjukdomstillstånd. 

 Psykiska status - hur patienten relaterar till sin hörselnedsättning på olika 
sätt. Attityd och inställning till sin funktionsnedsättning. 

 Sociala status - de olika interaktioner patienten har med släkt, vänner, 
arbetskollegor och andra närstående. Här ingår även intressen och 
aktiviteter. 

 Kommunikativa status - de kommunikativa möjligheter och begränsningar 
patienten upplever i olika situationer, vilka strategier patienten har för att 
hantera svåra kommunikativa situationer. 

 Miljömässiga möjligheter - de olika miljöer patienten brukar vistas i. 
 Förväntningar och motivation - hur villig patienten är att förändra sin 

situation, grad av motivation samt förväntningar inför rehabiliteringen. 

Andersson et al. (2007) föreslår att en planering av rehabiliterande åtgärder bör 
sammanfattas individuellt utifrån respektive patient. Detta eftersom varje individ 
har olika förutsättningar för rehabilitering samt att de situationer där de önskar 
förbättra sin hörsel är varierande. Patienten själv ska vara involverad i vad som 
bestäms angående sin rehabilitering (Svenska Audionomföreningen, 2001). 

Grunden till planeringen är målformuleringarna men även förväntningar, 
motivation, problemområden och behov är behjälpliga (Andersson et al., 2007). 

Patientens förväntningar bör vara på en realistisk nivå. Om förväntningen av 
rehabiliteringen är för hög eller låg finns risken att det blir ett sämre slutresultat 
(Tye-Murray, 2009). Motivationen är även den av stor vikt, detta för att 
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rehabiliteringen ska kunna fortskrida och ge resultat i positiv bemärkelse. IRP kan 
vara till hjälp att motivera patienten, exempelvis att aktivt själv besluta att prova 
hörhjälpmedel (Bäcktröm, 2001). 

Generella stora problem, 
exempelvis när många pratar 
samtidigt eller svårt att höra i 
ljudliga miljöer, är inte unikt för 
patienten. Det unika är de 
situationer där patienten upplever 
återkommande svårigheter att vara 
delaktig på grund av 
hörselnedsättningen. Att veta vilka 
hinder det finns som orsakar detta 
är viktigt. Problemet “när många 
pratar samtidigt” är generellt men 
situationen “svårt att höra mina 
fem barnbarn som ofta pratar i mun 
på varandra hemma hos mig en 
gång i veckan” är unikt 
(Andersson et al., 2007; Bäcktröm, 
2001). Problemsituationen eller 
problemsituationerna hjälper till 
att forma de målen patienten vill 
uppnå med sin rehabilitering. 
Dessa ska utifrån patienten vara 
relevanta och meningsfyllda men 
även vara individualiserade och 
välpreciserade. Det är en 
förutsättning om det i 
formuleringarna är patientens egna 
ord som används, målen blir då 
lättare att förstå även för personens 
anhöriga. Användning av 
patientens egna formuleringar ger 
också en större känsla av 
delaktighet liksom att det har en 
motiverande inverkan på 
patienten. Man kan även 
strukturera upp målen i målområden utifrån var problematiken att höra i är. 
Målområdena kan vara rumsliga aspekter som “hemma” men även abstrakta som 
“livskvalité”. Målformuleringar hjälper till att skapar en riktning vad 
rehabiliteringen ska leda till. Om det går mot rätt håll kan man kontrollera enligt 

Figur 1. Rehabiliteringsprocessen 
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Andersson et al. (2007) och Bäckström (2001) vid återbesöken med att göra en 
uppföljning. IRP blir då ett verktyg att kontrollera om något kan behövas 
förändras, exempelvis ett mål eller en insats. Vid ett avslut utvärderas det om 
målen har uppfyllts med hjälp av de insatser som bestämts. 

I IRP är det enligt Andersson et al. (2007) och Bäckström (2001) insatserna som 
är det mest väsentliga. Syftet med insatserna är att framtagna mål ska kunna 
uppfyllas. De kan vara av olika slag och inte bara innefatta audionomens insatser. 
Ett exempel är hörapparatutprovning, kommunikationsstrategier eller rådgivning 
där även andra professioner, läkare, pedagoger eller sjukgymnaster kan ingå. 
Planeringen av insatserna bör, i ordningsföljd, även sättas in i ett tidsperspektiv. 
Det är av värde att patienten får med sig en kopia hem på det som har bestämts. 
Det är patientens rehabilitering som har planerats och inte hörselvårdens. 

I Storbritanniens hörselvård används också IRP, Individual Management Plan 
(IMP), vilken har en liknande omfattning av tänkt innehåll som den svenska. Man 
har fyra områden där fokus ligger på överenskomna behov, insatser, slutförda 
insatser och utvärdering. NHS Scotland (2009) beskriver vad IMP är till för och 
hur man ska tänka kring den. IMP har vissa kriterier på vad den ska innehålla men 
det finns ingen mall på hur den ska se ut, bara ett exempel. Dessa är offentliga och 
kan användas av hela audionomprofessionen i Storbritannien. I Sverige finns inget 
av liknande omfång som beskriver den individuella rehabiliteringsplanen. 

2.3 Individualiserad vård 

Mycket individanpassas inom hörselvården. Hörapparaterna anpassas till 
patientens hörsel, mål med rehabiliteringen individspecificieras och 
hörselgångsinsatser görs exakt efter patientens öra. Det finns olika begrepp man 
kan applicera till hörselrehabiliteringen för att beskriva dess typ av vård. 

Personcentrerad vård innebär att patienten ses mer som en individ, inte som en 
mottagare av behandling. Man ska känna personen bakom patienten. Ekman et al. 
(2011) beskriver tre rutiner för att försäkra praktiserande av personcentrerad vård: 
(1) patientens berättelse om sin sjukdoms inverkan på hans eller hennes liv tas 
vara på, det ger en grund för en relation mellan patienten och vårdaren. (2) dela 
på erfarenheter och att lära från varandra, så att patienten får ta del av att 
bestämma om insatser. (3) att dokumentera patientens delaktighet och beslutande 
gällande sin vård.  

I en studie av Grenness, Hickson, Laplante-Lévesque & Davidson (2014) ville de 
definiera patientcentrerad hörselrehabilitering med hjälp av äldre personer som 
hade ägt hörapparater i mins ett år och hade erfarenhet av hörselvården. Det 
framkom att det som ansågs viktigast var relationen mellan patient och audionom. 
För att den kunde påverka utfallet av rehabiliteringen. Audionomens förmågor var 
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det största fokus i relationen. Inom relationen var det viktigt med att det fanns en 
tillit mellan patienten och audionomen men även att det fanns en sympati riktad 
mot patienten. Under rehabiliteringen fanns det en förväntan på utbyte av 
information och om beslutande av insatser. Detta visar att patienten värderar att 
bli informerad. Denna definition fick ett temanamn, individualiserad vård, för att 
beskriva patientcentrerad hörselrehabilitering.  

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka utformningen och användandet av den 
individuella rehabiliteringsplanen inom den svenska hörselvården. 

4. Metod 

En mixad metod har valts för att undersöka syftet. Innebörden är att man 
kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod. Fördelarna med en mixad variant är 
att den är mer täckande, pragmatisk, stärker tillförlitligheten och är återkopplande 
(Borglin, 2012). Det finns inga exakta riktlinjer för hur metodologin ska vara eller 
hur studier ska vara designade. Den metoddesign som tillämpades i denna studie 
är konvergent parallell design. Konvergent innebär att metoderna för att inhämta 
data prioriteras lika. I studien samlades all data in samtidigt under intervjuerna. 
Parallell implicerar att kvalitativ och kvantitativ data behandlades separat fram till 
diskussionen där de slutligen integreras. Kvalitativ data har inhämtats genom 
intervju och kvantitativ data har erhållts genom en muntlig enkät. För analys av 
respektive data har två metoder använts, kvalitativ innehållsanalys och deskriptiv 
statistik. 

4.1. Population och urval 

Populationen utgjordes av legitimerade audionomer verksamma inom 
hörselrehabilitering i Sveriges olika landsting. År 2016 fanns det 21 landsting 
varav alla bedrev hörselvård. Enligt Socialstyrelsen (2015) fanns det 2014 ca 1200 
legitimerade audionomer under 65 år runt om i landet. 

Urvalet av audionomer har gjorts på ett strategiskt sätt (Henricson & Billhult, 
2012). Detta görs för att få en variation i selektionen, exempelvis kön, yrke eller 
i detta fall en geografisk spridning av deltagarna. På grund av tidsbrist 
begränsades urvalet till en audionom från varje region för att komma åt variationer 
i eventuella riktlinjer kring IRP inom Sveriges regioner med hjälp av den 
geografiska spridningen. Slutligen blev 14 informanter intervjuade. 



11 
 

4.2. Material och procedur 

På grund av den geografiska spridningen genomfördes telefonintervjuer med hjälp 
av en intervjuguide. Intervjuguiden hade en semi-strukturerad karaktär och 
byggde på litteratur samt författarnas egna tankar utifrån utbildning och egna 
erfarenheter, exempelvis diskussion emellan studentkollegor. Frågorna 
formulerades efter syftet med fokus på två områden, innehållet i IRP och 
användningen av den. Frågor som relaterade till innehållet hade frågor av 
kvalitativ karaktär, det vill säga öppna frågor, och frågor relaterade till 
användandet var av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, det vill säga både 
slutna och öppna frågor. Frågorna ställdes i en logisk ordning, se bilaga 2. Under 
intervjun spelades samtalen in för att kunna användas till analysen. Detta gjordes 
med hjälp av diktafoner. Efter intervjun kodades filerna för att avidentifieras. 

Vid kontakt med respektive hörselvård blev författarna hänvisade till en 
audionom som var intresserad av att ställa upp på intervju. Deltagarna fick ett 
informativt samtyckesformulär via mail som skulle vara påskrivet innan intervjun 
påbörjas. Med i formuläret fanns en beskrivning av intervjun, det frivilliga 
deltagandet, rätten att avbryta intervjun utan anledningskrav samt försäkran om 
konfidentialitet, se bilaga 1. Samtliga intervjuer gjordes via telefon efter förslag 
på tid ifrån informanten och tog ca 20-30 minuter. Författarna utförde sju 
intervjuer var. Efter genomförandet av samtliga intervjuer kom ytterligare två 
frågor upp som författarna önskade få besvarade för att komplettera intervjuerna. 
Dessa skickades via mail till de 14 deltagarna som bads besvara frågorna och 
skicka svaren via ett mail tillbaka till författarna. En fråga handlade om 
utvärdering av audionomens arbetsinsats och en handlade om tidsplanering i IRP. 
Båda frågorna ställdes som kvantitativa med en följande förklaring för att 
tydliggöra syftet med dem. Deltagarna bads dock att gärna skriva ned eventuella 
kommentarer till svaren om de hade några, dessa kommentarer behandlades då 
som kvalitativ data, se bilaga 3. 

4.3. Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats applicerades i arbetet med viss 
modifikation (Danielsson, 2012; Hsieh & Shannon, 2005). Modifikationen 
innebar att intervjuerna lyssnades igenom och endast den data relevant för studien 
skrevs ned. Analys gjordes med en induktiv ansats då intervjuerna analyserades 
förutsättningslöst utan någon färdig modell eller teori som grund (Hallgren 
Graneheim & Lundman, 2012). I analysprocessen ingick det sju steg. I det första 
steget lyssnade författarna igenom intervjuerna och skrev ned relevant fakta. I steg 
två extraherades meningsbärande enheterna utifrån insamlad data. Dessa 
kondenserades i det tredje steget genom att meningsbärande enheter från 
respektive intervju kortades ned utan att ändra på innebörden av enheten. I steg 
fyra tilldelades kondenseringarna en kodnings-etikett för att sedan jämföras och 
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summeras i steg fem. I steg sex kategoriserades de summerade koderna under 
lämpliga rubriker. I det sista, sjunde, steget valdes ett tema som representation för 
samhöriga kategorier. Se tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori Tema 

Hos oss är planeringen 
fokuserad på de mål som 
patienten vill uppnå och 
som vi tillsammans 
kommer fram till som 
rimliga mål att ställa vid 
utprovningen. 

Fokus på planering 
av rimliga mål 
tillsammans. 

Mål Rubrik Innehåll 

Vi har ju tittat på andras 
IRP, ifrån utbildningar 
och andra vårdställen. 
Och sen gjort nåt sånt 
här att det här tycker vi 
räcker på våran 
rehabplan. Så så är det 
nog vi jobbat fram den. 

Utifrån andras IRP, 
utbildningars och 
vårdställens har vi 
jobbat fram vår. 
Det vi tycker 
räcker för oss. 

Annan 
vårdenhet 

Ursprung 
till innehåll 

Vi har som en mall i vårt 
journalsystem, som en fil 
där i. 

Separat mall i 
journalen. 

 Separat i 
journalen 

Dokumentation 

Tittar tillbaka till när vi 
först träffades, då satte vi 
upp de här målen eller 
skälen till varför du är 
här, vad vi skulle försöka 
uppnå med den här 
processen. 

Tittar tillbaka på 
vad vi ville uppnå 
med här processen, 
målen, skälen till 
varför pat är här. 

Mål Uppföljning Användning 

 

De slutna frågorna analyserades med deskriptiv (beskrivande) statistik och 
redovisades med hjälp av absoluta tal. Beskrivande statistik används enligt 
Billhult och Gunnarsson (2012) för att få en överblick i materialet man har samlat 
in. Detta redovisas i enkelhet med en tabell i studien då datan består enbart av en 
ordinalskala. I skalan finns JA, NEJ, TILL VISS DEL eller VET EJ som 
svarsalternativ. De två sistnämnda alternativen lades till i efterhand, eftersom 
frågorna ibland även besvarades med dem. 
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4.4. Etiska överväganden 

Studien behandlar människor vilket gjorde att etiska aspekter skulle beaktas. I 
enlighet med Vetenskapsrådet (2002) skulle fyra huvudkrav på identitetsskydd 
uppfyllas. Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Samtliga deltagare fick ett informativt samtyckesformulär, se bilaga 1. Det 
informerades även där om syftet med studien, att det var frivilligt att delta och att 
de hade rätten att avbryta intervjun. Samtyckesformuläret skrevs under och 
skickades till författarna innan intervju påbörjades. Det gavs information om hur 
dokumentation av telefonintervjun gjordes, att materialet enbart skulle användas 
i dennas studies syfte och att behandling av personuppgifter görs konfidentiellt. 

5. Resultat 

I enlighet med syftet ställdes under telefonintervjuerna frågor angående 
utformningen och användandet av den individuella rehabiliteringsplanen.  

5.1. Slutna frågor 

Resultatet från de slutna frågorna presenteras med beskrivande statistik. Se tabell 
2.  

Tabell 2. Resultatet av de slutna frågorna   *Dessa frågor har enbart besvarats av tolv deltagare 

FRÅGA JA NEJ TILL 
VISS 
DEL 

VET 
EJ 

Utför ni en individuell rehabiliteringsplan när en ny 
patient, vuxen, kommer för hörselrehabilitering?  

12 0 2 0 

Utförs det för alla nya patienter som ska påbörja 
hörselrehabilitering?  

9 5 0 0 

Dokumenteras IRP på samma sätt av alla audionomer i 
regionen/landstinget?  

8 4 0 2 

Får patienten med sig någon slags kopia hem på det som 
bestämts i IRP:n?  

4 5 5 0 

Uppmanas patienten redan innan första besöket att börja 
fundera hemma kring eventuella mål med 
rehabiliteringen för att underlätta utförandet av en IRP?  

12 2 0 0 

Är patienten medveten om att en IRP genomförs “under 
själva genomförandet”?  

7 3 3 1 
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Anser ni att en IRP är viktig i en patients rehabilitering? 13 0 1 0 

Klargörs det någon “ansvarsfördelning” mellan 
audionom och patient i IRP? 

6 8 0 0 

Ett tag in i rehabiliteringen, används IRP för 
uppföljning?  

13 0 1 0 

Används IRP till utvärdering vid “avslut”?  13 0 1 0 

I och med planering av insatser/åtgärder för att nå 
målen, planeras dessa då inom någon slags tidsram i den 
individuella rehabiliteringsplanen? * 

2 9 1 0 

När utvärderingen görs vid avslut av 
rehabiliteringsprocessen, görs det då även någon 
utvärdering/reflektering av audionomens "arbetsinsats"? 
* 

0 12 0 0 

 

5.2. Öppna frågor 

Utifrån svaren på de öppna frågorna formades tre teman; innehåll, tillämpning och 
dokumentation. Resultatet presenteras med hjälp av både schematiska bilder och 
text för dessa tre teman och tillhörande kategorier. Resultat till respektive kategori 
exemplifieras med hjälp av citat. 

5.3. Tema 1, Innehåll 

Sju olika kategorier fördes samman under det första temat. Innehållet i tema ett 
handlar om det som ingår i IRP, tankar kring innehållet och dess utformning. Se 
Figur 2. 

 

Figur 2. Schematisk bild över första temat.  

5.3.1. Förberedelse 

Nästan alla deltagare svarar att patienterna uppmanas att börja tänka kring 
eventuella mål med rehabiliteringen redan innan första besöket. De förklarar att 
patienterna får fylla i en bilaga som skickas i samband med kallelsen inför 
nybesök. I bilagan får de exempelvis fylla i upplevda problemområden, upplevd 
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hörsel, mål, om de anser sig vara i behov av hörhjälpmedel och hur motiverade 
de är:  

”Vi har ett papper i kallelsen, så vi låter patienten tänka efter först, 
som en bilaga vi bifogar. Det är en liten sån där kryssgrej först, sen 
är nästa steg ’vilka situationer skulle du vilja höra bättre i?’ och så 

finns det rader fria. Längre ned ’är du motiverad till att börja 
använda hörapparat?’, där får de dra på en skattningsskala, vilken 

de är ganska duktiga på att fylla i! …vi har det som 
diskussionsunderlag sen”. 

Två av deltagarna berättar att nya patienter får komma på ett gruppbesök med 
hörselinformation och hörhjälpmedelsinformation. I samband med gruppbesöket 
får patienterna med ett formulär hem där de uppmanas att fylla i problemområden 
eller sätta upp delmål. Detta formulär tar de sedan med sig till nybesöket: 

”Vi har även gruppinformationer eller gruppintroduktioner, då 
lämnar vi ut ett egenmonterat frågeformulär där de själva får sätta 

upp delmål. De använder vi oss oftast av så att de har tänkt till 
tidigare”. 

En del berättar att de patienter som söker till dem genom egen vårdbegäran i den 
får skriva ned upplevda problemområden, exempelvis. Någon nämner att 
patienten ej anses motiverad nog för att påbörja rehabilitering om de inte kan 
skriva ned minst tre problemområden. Patienten får i sådant fall återkomma när 
den kan göra det, vilket den oftast gör redan dagen efter:  

”De måste fylla i tre områden i den här privata vårdbegäran som vi 
har. Tre situationer som de själva tycker är svåra. Då finns något att 

utgå ifrån när de kommer på besöket, som vi kan bygga vidare på”. 

Några uttrycker tydligt att de tycker det är bra när patienter redan innan första 
besöket börjat fundera kring sin hörselsituation och eventuella mål med 
rehabiliteringen. De menar att det ofta blir lättare för patienten att sätta ord på det 
de vill ha hjälp med när de sedan träffar audionomen, vilket också underlättar för 
audionomen i att förstå hur den på bästa sätt kan hjälpa: 

”Hur de formulerar sig hjälper oss att förstå vad de har för 
bekymmer”. 

5.3.2. Rubriker i IRP 

Det är stor variation i vad som ingår i IRP. Ingen av rubrikerna återfinns i samtliga 
IRP:er. Tio av 14 har med mål som rubrik, åtta har med insats/åtgärd, fem har 
med ansvar. Fyra har med utvärdering och en har med uppföljning.  
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”Problem, mål, åtgärd, tidsplan, ansvarig och mål uppfylles- för 
utvärdering. Datum för uppföljning finns också med”. 

Övriga rubriker till innehåll som förekommer är; problemsituation, 
hörselsituation, samordning, förväntningar, samtycke, planering, medverkan, 
tidsplanering och kvalitetssäkring. En deltagare nämner att patienten får skriva 
under IRP:n, lämna sitt samtycke, så att det blir som ett kontrakt. Några har med 
information angående vilka besök som ingår i rehabiliteringen och några skriver 
även ned de val av hörhjälpmedel som görs: 

”Vi har med typ och grad av hörselnedsättning. De individuella 
målen som vi vill ha tre stycken av. Val av hörapparat, vilken modell 
och färg, vilka funktioner de valt att ha på sin hörapparat. Sen har vi 
med en kort förklaring om vad som ingår i en hörapparatutprovning, 

vilka besök de ska komma på och så. Sen har vi med åtaganden, 
mina åtaganden som audionom och patientens åtaganden. Det är 

som ett kontrakt liksom, att jag lovar det här och du lovar det här. 
Sen är det patientens underskrift”. 

Vissa använder sig av rubriker från Klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa (ICF): 

”Vi kör enligt de som är i ICF:en… men sen är det ju inte säkert att 
man tar upp allt med varje person, det beror lite på hur det flyter i 

samtalet och så vidare men det är de rubrikerna som ingår. 

En del modeller av IRP innehåller fler rubriker än andra liksom att en del är 
enklare än andra: 

”Man skriver ju en egen text, det står bara som en rubrik; delmål. 
Och så får man sätta upp mål, att man formulerar på olika sätt. Sen 

är det individuellt hur många målen blir”. 

5.3.3. Ursprung till innehåll 

Majoriteten av deltagare berättar att innehållet i deras IRP har valts fram genom 
diskussion i olika arbetsgrupper. I dessa arbetsgrupper har de exempelvis sett över 
andra vårdenheters IRP, utgått ifrån egna erfarenheter och jämfört med vad som 
sagts under olika utbildningar: 

”Vi har ju tittat på andras IRP, ifrån utbildningar och andra 
vårdställen. Och sen gjort något sånt här att, det här tycker vi räcker 

i våran rehabplan. Så så är det nog vi jobbat fram den”. 
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Anledningar till varför ett visst innehåll valts motiveras av en deltagare med detta 
citat: 

”Ja, det är nog för att det är de vi tycker behövs. Alltså målet är ju… 
vilket vill vi och patienten nå. Åtgärden är ju liksom vad vi kan lösa 

målen med, vad som ska till, där lägger vi ju inte baaara in 
hörapparatutprovningen utan det kan ju ha med motivering att göra 

till exempel”. 

Någon berättar att de utgått från den mall som föreslås i Nordisk lärobok i 
audiologi liksom att någon säger att de kopierat den mall syncentralen i den 
regionen använder sig av. En svarar att deras mall redan fanns i journalsystemet 
och att det är den de då valt att använda sig av. Några säger också att de tidigare 
utgått ifrån Client Oriented Scale of Improvement (COSI), men sedan utvecklat 
den och hittat sin egen modell:  

”För längesedan hade vi en lättare form av IRP där vi egentligen 
kanske bara byggde på det här som fanns i COSI, som Oticon hade 

förut. Men den har man liksom tagit om och gjort större så att 
säga”.  

Några svarar att de inte riktigt vet varför deras IRP har det innehåll den har i 
dagsläget. Någon av dem säger dock att de tror det bestämts genom just diskussion 
någon gång i tiden. 

5.3.4. Vad känns viktigast? 

Det deltagarna i intervjuerna övervägande tycker är viktigast i deras IRP är det 
faktum att allt formas individuellt utifrån varje patient, efter var och ens behov 
och förutsättningar: 

Det är så många pusselbitar… men det är patienten som är den 
viktigaste delen. Och den individuella anpassningen till varje patient 

som man gör, man kan inte jämföra patienter med varandra”. 

Många tycker att målen är bland det viktigaste, just att de formuleras specifikt, 
individuellt och tillsammans med patienten. De tydliggör att det är viktigt med 
patientens delaktighet i målformuleringarna för att förstå hur de på bästa sätt kan 
hjälpa dem: 

”Målen är ju viktiga, det är ju det som det hela bygger på 
egentligen. Att de ska formulera mål, och det är också det som är det 

svåraste att göra med patienten för det är ju oftast stora mål 
generellt. ’Jag vill höra bättre eller jag vill höra teven bättre och jag 

vill höra bättre när det är mycket folk’. Och att specificera ner det 
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till ’jag vill höra bättre på mina PRO-möten på onsdag kvällar när 
vi är 7 stycken’, det tar mycket diskussion att få fram vad det är som 
är besvärligt mer specifikt, att bryta ned det. Men det är ju det som 

är viktigt också så att man förstår hur patienten ska använda sin 
hörapparat för att kunna hjälpa dem välja rätt hörapparat. Så, 

målen är ju egentligen grundgrejen tycker jag”. 

De tycker även att insatserna är viktiga, planeringen av vad som behövs för att 
målen skall nås. Ansvarsfördelningen mellan patient och audionom är också 
viktig, att det blir ett samspel vilket kan underlätta skapandet av rimliga 
förväntningar: 

”Att det är betydligt för patienten! Det att patienten ska veta vad vi 
har för mål och det vi har nått och hur det har nåtts, lite vad vi ger 

dem för förväntningar, att vi ger dem rätt förväntningar”. 

Någon tycker att det är just patientens ansvar som är det viktigaste, att det är något 
som inte ska glömmas bort: 

”Patientens ansvar, tycker jag är viktigast”. 

5.3.5. Önskan om justering av innehållet 

De flesta uppger att de är rätt nöjda med hur deras IRP ser ut idag, att de har med 
det de känner är det viktigaste och mest relevanta. Många uttrycker även sin 
uppskattning i att använda IRP i rehabiliteringen, några liknar den vid ett redskap 
de inte skulle vilja vara utan: 

”Nej, jag tycker det bygger väldigt bra, du får ju in allting som kan 
ha med det att göra. Jag tycker att den här rehabplanen är rörlig 

hela tiden. Planen är ett jättebra instrument och redskap”. 

Några känner att det skulle blir för mycket att skriva om de lade till något mer. 
Någon menar att det inte bör vara för långt innehåll, att det underlättar när den 
hålls kort: 

”Jag vet inte… Nej jag är rädd att det blir för krångligt då, om jag 
ska vara ärlig. För jag vill att det ska vara kort, det ska vara lätt att 
hitta och att man ser att det är gjort. Det är ju olika men jag vet att 
många av oss använder den ganska slaviskt, att vi tycker det är ett 

skönt verktyg”. 

De få ändringar några av deltagarna önskar är att det skulle finnas en förslagsmall 
över hur det ska se ut i en IRP, några riktlinjer att gå efter i utformandet. Någon 
önskar få in en skattningsskala, för att lättare kunna mäta hur nöjd patienten är vid 
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uppföljning och utvärdering. Någon saknar en rubrik för de insatser som ska ingå 
i rehabiliteringen. Det är också någon som uttrycker att de saknar möjligheten för 
patienten att skriva under planen, för att då få ett samtycke angående patientens 
delaktighet och ansvar: 

”Vi har diskuterat och funderat om vi ska ha något slags dokument 
på något vis. Och gå igenom så att de får underteckna på vad de 

ställer upp på. Och när man påbörjar en anpassning, det handlar ju 
minst om vad jag ska göra egentligen”. 

5.3.6. Upplevelsen av patientens reaktion 

Majoriteten av deltagarna upplever patientens reaktion vid utförandet av IRP som 
positiv:  

”Många patienter som kommer tror att de enbart ska få en 
hörapparat, upplever en positiv reaktion på den individuella 

rehabiliteringsplanen…”. 

Många säger även att utförandet av IRP ökar patientens delaktighet i sin egen 
rehabilitering vilket även bidrar till motivationen. De upplever också att 
utförandet av den skapar en känsla av att audionomen verkligen lyssnar på dem, 
att patienter känner sig uppskattade i och med det: 

”Jag tror det beror på hur det frågas… Och det jag upplever när 
man pratar med patienten det är ju att det är skönt att ha något att 

falla tillbaka på, att de känner sig uppskattade, delaktiga, att vi 
lyssnar på dem. Det finns väl inget tokigt med det på något sätt. Jag 
skulle inte kunna tänka mig att jobba utan den, så skulle jag kunna 

säga”. 

Några uppger att de egentligen kanske inte säger just orden individuell 
rehabiliteringsplan. De menar att de inte tydliggör vad det är de fyller i 
tillsammans med patienten, att de därför inte riktigt vet hur reaktionen skulle vara 
om de var medvetna om att det var en IRP. Men de tycker ändå de får positiva 
reaktioner snarare än det motsatta från patienterna trots detta: 

”Jag vet inte eftersom jag inte säger att ’vi gör en IRP’, men jag kan 
inte se att man skulle reagera negativt på det, det skulle nog bara 

vara positivt tror jag. De brukar titta på den och det är inte så 
mycket mer med det utan de tar emot det, jag får inte så mycket 

reaktioner på det om jag säger så”. 
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5.3.7. Ansvarsfördelning 

De som klargör ansvarsfördelningen i IRP förklarar att ansvar för teknik, 
programmering och att informera om vad som kan erbjudas inom hörhjälpmedel 
läggs på audionomen. Träningen med hörhjälpmedlet är det ansvar som läggs på 
patienten, att de behöver träna flitigt. Det läggs också på patienten att lära sig 
hantera hjälpmedlet:  

”Mitt ansvar blir att hitta bra teknik och patientens ansvar blir ju att 
träna med den varje dag, på något sätt…och att jag säger ’ska vi nå 
målen, då är det ju ett samarbete, jag ska göra allt i min makt för att 
du ska vilja ha den varje dag men sen liksom måste du göra resten’” 

De som inte klargör någon ansvarsfördelning i IRP berättar att det ofta ändå 
framgår muntligt att patientens ansvar blir att träna med hjälpmedlet, även om det 
ej skrivs ned. Någon säger att de skulle kunna välja att skriva ned 
ansvarsfördelningen i IRP om de ville, men att det inte görs i dagsläget. Någon 
uttrycker att de skulle behöva bli bättre på detta, att det finns mycket som kan 
läggas på patienten som nu läggs på audionomen. En deltagare menar att det nog 
hänger ihop med erfarenhet, att det blir lättare att lägga mer ansvar på patienten, 
att våga göra det, när man har lite mer erfarenhet: 

”…vi säger det mer muntligen ’nu vill jag att du tränar varje dag, 
att du tar fram dem och tränar med dem’. Men ingenting skriftligt, 
så det kanske man skulle kunna lägga in på något sätt… Vi tar nog 

på oss det mesta ansvaret nu”. 

5.4. Tema 2, Tillämpning 

Fem kategorier sammanfördes under det andra temat. Det andra temat handlar om 
audionomens tankar kring vad en IRP innebär och de olika sätt den kan tillämpas 
på. Se Figur 3. 

 

Figur 3. Schematisk bild över andra temat. 
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5.4.1. Grundtanken 

Den spontana tanken om vad en IRP innebär är hos deltagarna varierande men 
den största gemensamma tanken är ändå att det är något som de tillsammans 
skapar med patienten utifrån dennes individuella behov och förutsättningar. 
Många tänker också på de insatser de skall planera tillsammans med patienten för 
att kunna nå upp till de mål som de sätter upp och att dessa ska planeras inom en 
tidsrymd inklusive fördelning av vem som ansvarar för vad:  

 “Ja, det är de åtgärder som jag tänker att vi ska komma överens om 
med patienten på ett plan, någon bedömning om hur vi ska komma 

vidare. Vad är målet med rehabiliteringen, vad är det som behövs i 
detta efter patientens behov och förutsättningar. En plan där man 

ska gå efter patientens förutsättningar”.  

“Olika aktiviteter som man ska försöka få patienten att uppnå genom olika 
insatser och att det är en tidsrymd i det, man sätter upp delmål och mål med ett 
start- och slutdatum. Vem som är ansvarig för själva åtgärden och att det även 
kan vara patienten själv som är ansvarig för att åtgärda.” 

Många tänker även på vikten av att formulera tydliga mål då detta fungerar 
motiverande för patienten och att det underlättar uppföljningen samt 
utvärderingen längre fram i rehabiliteringsprocessen: 

 “Det är ju ett bra sätt att motivera patienten och att hitta dom här 
individuella målen. Att man fokuserar runt där de vill höra bättre 

och så kan man återkoppla längre fram, vart det bättre i de här 
situationerna? Att man har nånting liksom att diskutera kring då”. 

5.4.2. Viktigt 

Alla deltagare anser att IRP är viktig i en patients rehabilitering. De säger att den 
hjälper till att tydliggöra för patienten vad det är som händer, hjälper till att 
motivera patienten i och med att patienten blir delaktig och aktiv. Patienten 
tvingas tänka själv kring vad just den vill nå med sin rehabilitering. Några påpekar 
också att den är viktig för audionomernas skull. Om det skulle hända att en annan 
audionom tar över så finns allt viktigt samlat i IRP, vilka mål den har satt upp och 
vad det är för insatser inplanerade för att kunna nå dem: 

”Ja, absolut, för att delvis göra det tydligt hur man tänker och hur 
man ska hjälpa patienten. Så, det är viktigt för mig som vårdgivare 

och även för patienten så de vet vad som kommer hända och även 
för kollegorna om det skulle vara så att de tar över. Det är klart det 

är viktigt!”. 
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Någon säger att IRP underlättar nedbrytningen av målen och en annan menar att 
den underlättar och strukturerar för audionomen. Många nämner också att den är 
viktig eftersom den utger ett underlag till utvärderingen som kommer i slutet av 
rehabiliteringsprocessen. En deltagare menar att IRP är viktig för att den skapar 
rimliga förväntningar med tanke på att ett hörhjälpmedel trots allt är en 
kompromiss, att hjälpmedlet aldrig kan återge förlorad hörsel: 

”Den utger ett väldigt bra diskussionsunderlag för vad vi kan göra 
och det vi inte kan göra, vad vi kan förvänta oss. Man får också en 
bra diskussion kring den här kompromissen som ett hörhjälpmedel 

faktiskt är”. 

5.4.3. Uppföljning 

De flesta av deltagarna använder IRP för uppföljning under rehabiliteringen då 
patienten kommer på återbesök. De följer upp målen, både muntligt och skriftligt 
genom diskussion med patienten om hur allt fungerar, om någon förbättring sker:  

”…när de kommer på återbesök sen efter att de har provat 
hörapparater så är det ju den man utgår ifrån. Checkar av ’hör du 

bättre vid teven nu, hör du bättre vid mötet’ osv osv. Så det är ju en 
checklista för oss att kolla att de har blivit hjälpta, så det är ju ett 

levande dokument som man hela tiden kollar av och tittar på”. 

De säger också att den vid uppföljning utvecklas eller uppdateras vid behov, 
exempelvis om ytterligare insats behövs för att underlätta uppnåendet av målen 
läggs det till. Några uttrycker att IRP hela tiden är flytande, ett levande dokument. 
De menar att den hela tiden anpassas under rehabiliteringens gång utifrån 
patientens behov och förutsättningar: 

”…om det är något nytt som behöver tillkomma. Antingen att man 
lägger till i den nuvarande planen eller om de tycker att den är klar 

så kan man göra en ny plan, med de nya punkterna som mål. Väldigt 
flytande, utifrån personerna. De är verkligen inkluderande, speciellt 

om de ska göra sakerna själva. Det finns såklart några som säger 
’jaha, ska jag göra det här?’, ’ja, det här ska du göra’ säger jag då. 

Men så är det inte gjort. Det vet jag, vissa har svårt att ta det men 
när de väl sen kanske gjort det så vet jag ju att de har växt med 

uppgiften också…sen går det ju att flytta fram någon vecka”. 

Någon menar att IRP mest används som ett stöd för audionomen vid uppföljning: 

”Alltså, jag har den som stöd, jag nöter den inte med patienten 
förrän vi liksom avrundar och märker att nu är vi nog i mål, då går 
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jag igenom den. Jag har den som stöd för mig själv fram till avslut, 
typ”. 

5.4.4. Utvärdering 

De flesta av deltagarna menar att det är vid avslutande besök utvärdering görs, att 
det är målen i IRP som utvärderas tillsammans med patienten. Målet med målen 
är ju att de skall uppnås uttrycker de, och att det är patienten som bestämmer när 
detta är gjort, att det är patienten som ”godkänner” rehabiliteringen: 

”…jag i alla fall gör så att man försöker gå igenom mål för mål med 
patienten och se om de upplever att det kommit till rätt eller om det 

har kommit till det de önskat. Och naturligtvis, får det ju vara 
beroende på deras upplevelse”. 

Någon menar att IRP:n används för att i dokumentation visa patientens framsteg 
i rehabiliteringen vid utvärdering: 

”Den används alltid som stöd vid avslut, avslutande besök, för att i 
dokumentation visa patientens framsteg”. 

Några nämner att de vid utvärdering även kompletterar med kvalitetsmätning för 
att stämma av eventuell förbättring: 

”När man märker att patienten börjar bli ganska nöjd, bättre än 
såhär kan det inte bli. Då går man ju igenom den och där lägger vi 

också in om det görs någon kvalitetssäkring… nånting extra försöker 
vi få in där, att man verkligen stämt av att de hör bra.”  

 

5.4.5. Reflektion 

På frågan om det även görs någon slags utvärdering eller reflektion av 
audionomens ”arbetsinsats” av audionomerna, i utvecklande syfte, svarar alla 
deltagare ”Nej”. De kommenterar dock att detta är en intressant tanke som de 
kommer ta med sig. De menar att det vore bra om det gjordes, för deras egen 
utveckling. Några av dem påpekar dock att tidsbrist upplevs stå i vägen för detta:  

”Vore såklart bra för vår egen utveckling, eftersom audionomyrket 
är ganska ’ensamt’ på det vis att vi inte har inblick i varandras 

arbete såvida vi inte tar över någon annans hörselrehabilitering 
eller om man själv söker upp en kollega för att diskutera eventuella 

beslut. Tror dock att tidsbristen står i vägen för detta”. 
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En av deltagarna berättar att vid händelse av att målen ej nås, brukar detta 
specifika fall tas upp och utvärderas i ett hörselteam: 

”Inte efter varje patient, men om det är så att 
rehabiliteringsprocessen inte når målet då tas det patientfallet oftast 

upp i ett hörselteam”.  

Några av deltagarna nämner att de är med i Hörselbron, att patienterna får en enkät 
hemskickad automatiskt efter avslutad rehabilitering där de kan göra en slags 
utvärdering av audionomens insats: 

”Nej… men vi är med i kvalitetsregistret för basal 
hörselrehabilitering (Hörselbron) och där kan data hämtas ut om 

enskilda audionomers insats om det önskas”. 

5.5. Tema 3, Dokumentation 

Tre olika kategorier sammanfördes under det tredje temat. Dessa var ”separat i 
journalen”, ”journal” och ”pappersformulär”. Innehållet i tema tre handlar om vart 
och på vilket sätt IRP dokumenteras. 

5.5.1. Separat i journalen 

De flesta av deltagarna berättar att de dokumenterar IRP i ett separat 
dokument/separat anteckning i journalsystemet: 

”Vi öppnar en särskild journalanteckning i vårt journalsystem som 
ligger separat från rehab-journalen, så vi kan särskilja våra 

hörselplaner snabbt och enkelt när vi letar i journalen”. 

5.5.2. Journal 

Några dokumenterar och skriver in allt tillhörande IRP i den ”vanliga” 
journaltexten. De beskriver att de då har ett sökord i journalen de skriver under, 
exempelvis sökordet rehabiliteringsplan eller målformulering.  

”I journalen, vi skriver ett sökord som heter rehabilitering där”. 

5.5.3. Pappersformulär 

En av deltagarna berättar att de har ett förberett pappersformulär där de 
dokumenterar IRP. Detta fylls i för hand tillsammans med patienten och scannas 
sedan in i datorn för att läggas till i journalen: 

”Vi har den i pappersform… sen scannas det in i datorn”. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Inledningsvis stod det mellan att göra intervjuer eller skicka ut enkäter till 
eventuella deltagare. Intervjuer möjliggör följdfrågor och utveckling av svar vid 
behov. Antal möjliga intervjuer begränsas dock i och med tidsbegränsningen för 
studien. Med enbart enkäter hade kanske fler personer kunnat nås och därmed gett 
mer data. Det valdes därför en mixad metod vilken möjliggjorde både intervju och 
enkät, dessa genomfördes med en intervjuguide som stöd. Genom den konvergent 
parallella designen kunde både den kvalitativa och kvantitativa datan samlas in 
parallellt vid samma tillfälle. Denna design skapade även förutsättningen till ett 
större antal genomförbara intervjuer inom tidsramen för studien. Studien hade 
dock fått ett mer generaliseringsbart resultat om fler audionomer hade getts 
möjlighet att delta i studien. Det optimala hade varit att fråga respektive klinik i 
Sverige. 

För att analysera den kvalitativa datan valdes kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats då den ansågs mest lämpad. En modifiering gjordes för att 
analysen skulle fungera att använda. Såsom metoden är beskriven i litteraturen 
skall intervjuerna transkriberas och därefter meningsenheter tas ut. För att minska 
tidsåtgången antecknades enbart det som bedömdes vara relevant för studien vid 
lyssnandet av intervjuerna. I efterhand har det av författarna reflekterats över de 
svar som samlades in, att vissa svar hade behövts utvecklas ytterligare. I vissa fall 
kan detta ha lett till tunnare meningsenheter än vad som önskades, författarna 
anser trots detta att kvaliteten i svaren varit tillräckliga för att styrka reliabilitet 
för studien. 

Målet var att komma i kontakt med en audionom ifrån vardera av de 21 
landsting/regioner i Sverige. Författarna var medvetna om att bortfall skulle 
förekomma, men önskade intervjuer med minst 11 av landstingen/regionerna för 
att ändå få en representation större än hälften. Efter mycket nedlagd tid på att 
komma i kontakt med respektive region slutade representationen på 14 av 21 
landsting, vilket innebär ett bortfall på en tredjedel av urvalet. Bortfallet kan 
eventuellt förklaras av tidsbrist hos audionomerna då sju av landstingen aldrig 
återkom till författarna angående deltagande. Det kan också bero på den 
begränsande tidsramen för studien vilken inte möjliggjorde tillräcklig 
framförhållning inför eventuellt deltagande av telefonintervjuerna. Totalt svarade 
12 av de ursprungliga 14 deltagarna på de två extrafrågorna som mailades i 
efterhand. Detta bortfall hade kanske kunnat undvikas om författarna ringde upp 
samtliga deltagare istället för att maila. 
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6.2. Resultatdiskussion 

Enligt de lagar och föreskrifter relevanta för studien skall en IRP utföras vid start 
av rehabiliterande vård. I och med detta skall landstingen även erbjuda de bosatta 
inom landstinget relevant hjälpmedel utifrån eventuell funktionsnedsättning. 
Lagarna och föreskrifterna angående en rehabiliteringsplanerings innehåll kräver 
att “planerade och beslutande insatser” skall finnas med. De säger även att detta 
är något som skall göras individuellt utifrån varje persons individuella behov och 
förutsättningar när det kommer till habiliterande och rehabiliterande vård. Detta 
är alltså något som även skall efterföljas av hörselvården och därmed av alla 
yrkesverksamma audionomer. Trots detta berättar endast nio av 14 deltagare att 
det utförs en IRP för alla nya patienter som skall påbörja en hörselrehabilitering 
men alla (14 av 14) anser samtidigt att en IRP är viktig för en patients 
rehabilitering. Författarna reagerar på att den enda lag några av deltagarna för 
studien nämner när det kommer till att utföra eller inte utföra en IRP är den “nya 
patientlagen” (SFS 2014:821). De uttrycker då att de nu, i och med denna, måste 
utföra IRP. Denna lag hänvisar mestadels till hälso- och sjukvårdslagen som 
trädde i kraft redan 1982. En del saker i hälso- och sjukvårdslagen har ändrats och 
uppdaterats över tiden men dagens kontenta av den relevanta 3 b § har funnits 
med sedan år 1994 (SFS 1993:391). Detta innebär att audionomer av lag varit 
bundna att utföra rehabiliterande vård tillsammans med den enskilde med 
tillhörande planering av relevanta insatser sedan ännu längre tillbaka än år 2015 
då den “nya patientlagen” trädde in. Denna patientlag är något som däremot 
kanske gjort patienter uppmärksammade i en högre grad än förut på deras 
rättigheter inom vården. Författarna funderar kring huruvida denna ökade 
medvetenhet från patienterna är det som behövs för att audionomer skall påminnas 
om att följa den lag de varit bundna under sedan 1994. Enligt audionomens etiska 
kod (Svenska Audionomföreningen, 2001) framgår det också tydligt att 
“Audionomen skall arbeta efter gällande lagar och förordningar…”. 
 

Resultatet visar att det är målen som anses vara det viktigaste i IRP. Enbart en av 
deltagarna nämner insatserna liksom att endast en nämner planering som den 
viktigaste delen. Enligt Bäckström (2001) och Andersson et al. (2007) är den 
väsentligaste delen för att kunna uppnå målen med rehabiliteringen ett 
genomförande av lämpliga och specifika insatser. Målen är därför även de viktiga, 
precis som resultatet antyder. Men för att kunna planera för relevanta insatser är 
det viktigt att även målen formuleras tillräckligt specifikt. 

Andersson et al. (2007) menar att formulering av alltför generella och stora mål 
som exempelvis “vill höra bättre när många pratar samtidigt” inte blir tillräckligt 
användbart vid individualiserad vård. Författarna för studien håller med om detta 
då de ser exemplet som ett problemområde vilket inte bör definieras som ett mål 
med rehabiliteringen utan snarare är en vanlig anledning till att patienten väljer 
att söka upp hörselvården. Många av deltagarna nämner att de har med just 
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problemområden som rubrik till innehållet i IRP. Några nämner till och med att 
de kallar sin IRP för behovsanalys, vilket egentligen hör till det utredande samtalet 
vilket föregår den individuella rehabiliteringsplaneringen. Olika problemområden 
kan dock utgöra underlag för diskussion, som ger ledtrådar för att definiera målen 
med rehabiliteringen bättre. Andersson et al. (2007) beskriver att koncentrationen 
bör riktas till hur specifika situationer relaterade till problemområdet kan se ut för 
just den personen. Hur ser miljön runt i kring ut när personen befinner sig i en 
sådan situation? Vilka fler finns där och gör personen något för att underlätta 
dessa situationer? Andersson et al. menar vidare att det kan behövas att patienten 
förklarar flera sådana situationer för att få fram tillräckligt många ledtrådar innan 
en målformulering kan skapas. Detta är något som en av deltagarna exemplifierar 
tydligt. Deltagaren menar att detta är något som tar mycket diskussion, att bryta 
ned “jag vill höra bättre när många pratar samtidigt” till “jag vill höra bättre på 
mina PRO-möten på onsdagskvällar då vi är sju stycken”. Planeringen för de 
insatser som krävs för att kunna uppnå målet blir genast mycket “lättare” utifrån 
en sådan väldefinierad målformulering. Det förtydligar att det inte bara är en 
hörapparatanpassning som bör vara åtgärden, utan att det även handlar om att 
motivera patienten till att våga utsätta sig för den här situationen, finna 
motivationen till det. Andra lämpliga åtgärder kan vara att anpassa olika 
hörselstrategier, andra typer av hörhjälpmedel, informera de andra personerna vid 
PRO-mötet att “jag har en hörselnedsättning och det skulle underlätta för mig om 
ni med tänkte på detta...”.  

I resultatet tillhörande kategori ”förberedelse” visar det dessutom att de flesta 
deltagarna redan inför det första besöket uppmanar patienterna till att börja 
fundera kring eventuella mål med rehabiliteringen, för att underlätta utförandet av 
IRP. Detta är något som deltagarna uttrycker är bra, för att patienten då redan har 
den tankegången med sig, vilket underlättar formuleringen av målen. Ändå 
förekommer det förbestämda “alternativ” till mål i några IRP:er, alternativ som 
mer liknar just de här generella och stora “målen”. Samtidigt är den störst 
representerade delen bland deltagarnas svar angående den spontana tanken om 
vad en IRP innebär; att den just formas utifrån varje enskild patients behov och 
förutsättningar, att den möjliggör individualiserade mål. Några av deltagarna 
väljer att likna IRP vid ett verktyg som både underlättar audionomens jobb att ge 
patienten rimliga förväntningar samtidigt som de menar att utförandet av den kan 
fungera motiverande för patienten, eftersom hen då blir delaktig i sin egen 
rehabilitering. Deltagarna verkar alltså både tänka, och i teorin vara införstådda i 
att utförandet av en IRP ger positiva effekter i patientens rehabilitering. Ändå 
svarar inte alla ”Ja” på frågan ”om de utför en IRP för alla nya patienter”. 

Många av deltagarna svarar på många av frågorna som om att en 
hörapparatanpassning är den huvudsakliga och primära åtgärden. Är det så att de 
”mindre” åtgärderna runtomkring lätt glöms bort undrar författarna. Det är i 
sådant fall någonting författarna kan relatera till. Precis så som vissa av deltagarna 
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uttrycker det angående upplevelsen av patienters reaktion på att IRP utförs, att 
många patienter kommer till nybesöket med uppfattningen om att de ska få en 
hörapparat och sen gå hem igen. Men deltagarna upplever ändå mestadels en 
positiv reaktion från patienter när de hör om att en IRP utförs, vilket bör motivera 
audionomen att utföra en IRP. Det skulle även, ur författarnas synpunkt, kunna 
motivera till att försöka ändra patienters uppfattning om att en hörapparat är det 
enda alternativet för att förbättra sin hörselsituation. 

Andersson et al. (2007) trycker på att det är gynnsamt för rehabiliteringsprocessen 
om patienten får med sig en kopia hem på vad som har bestämts i dennes IRP. 
Fyra av deltagarna svarar att alla patienter får med sig en kopia hem, fem säger 
att de aldrig skickar med en kopia och fem anger att de gör det till viss del. De 
som gör det till viss del berättar att de oftast frågar patienten om de vill ha en 
kopia med sig, att patienten då får välja själv. De flesta av deltagarna 
dokumenterar IRP separat i journalen men det är också många som skriver direkt 
i journalsystemet, exempelvis under ett visst sökord. Dessa sätt är något som kan 
försvåra en utskrift av IRP för patienten att ta med sig hem. Någon säger att om 
patienten trycker på att de vill ha en kopia med sig har de en mall i ett word-
dokument de kan använda sig av, men den används sällan. En deltagare berättar 
att de har ett färdigutformat pappersformulär där de dokumenterar IRP 
tillsammans med patienten, detta är något som Andersson et al. (2007) menar är 
pedagogiskt för både audionom och patient. Det förenklar även ett medtagande av 
den hem för patienten då den redan är nedskriven på ett papper och antingen kan 
kopieras eller scannas in snabbt till journalen och originalet kan ges till patienten. 

Vid frågorna angående uppföljning och utvärdering är det många av deltagarna 
som svarar att de “utvärderar” när det frågas om uppföljning. Och att det även där 
är väldigt koncentrerat till hörapparaterna, hur det fungerar med dem. Skillnaden 
på uppföljning och utvärdering är enligt Bäckström (2001) att uppföljning är 
något som kan liknas vid ”fortlöpande utvärderingar” under 
rehabiliteringsprocessen för att kontrollera att rehabiliteringen fortskrider i rätt 
riktning. Bäckström menar att det bör göras anpassningar i rehabiliteringen när 
nya behov uppstår, eller om det krävs en förändring för att kunna fortsätta gå 
framåt. Utvärdering görs när uppföljningarna visar att målen med rehabiliteringen 
är uppnådda, att utvärderingen då är något som utvärderar hela processen, som en 
bekräftelse eller godkännande på att det som planerades faktiskt är det som 
uppnåtts. 

De flesta av deltagarna svarar att de har kommit fram till sitt innehåll i IRP genom 
olika diskussioner i grupper. Dessa diskussioner har byggt på erfarenheter, 
utbildningar och kan ha byggt på de frågor som fanns i COSI. Det är en av 
deltagarna som berättar att de jobbat fram sin IRP utifrån vad som föreslås i 
litteratur. Det finns mycket vetenskaplig litteratur som berör ämnet rehabilitering 
inom hörselvård där det beskrivs vad en IRP bör innehålla samt hur och till vad 
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den skall användas. Författarna funderar kring varför detta inte är något som 
använts i större utsträckning vid utformningen av dagens IRP:er. Den enda 
litteratur författarna valt att ta upp i studien är Andersson et al. (2007) då den 
beskriver just svensk hörselvård. Börjar man leta finns det litteratur skriven på 
engelska som även de är högst relevanta i ämnet. Någon av deltagarna önskar 
riktlinjer för vad en IRP ska innehålla. Audionomer i Storbritannien har de 
kriterier som står i NHS Scotland (2009) att gå efter vid utformning av IRP, några 
sådana tydligare kriterier finns i dagsläget inte i Sverige. Om detta även fanns i 
Sverige skulle kanske variationerna av innehåll i IRP inte vara så stora som 
resultatet i denna studie visar. Även om faktumet att det finns variationer inte 
behöver vara negativt så skulle den svenska hörselvården trots allt kanske må bra 
av lite tydligare riktlinjer kring innehåll i en IRP, möjliggöra en enhetligare svensk 
hörselvård. Det vore av intresse att se större studier inom ämnet då resultatet för 
denna inte kan generaliseras för hela Sverige eftersom det enbart är en audionom 
med från 14 olika landsting/regioner. Resultatet i denna studie visar endast en del 
av de olika variationer som finns i dagsläget och en del av vad dagens audionomer 
har för tankar kring IRP. 

7. Slutsatser 

Utifrån resultatet kan slutsats dras om att det finns variationer i hur IRP är 
utformad inom svensk hörselvård idag. 

En slutsats kan också dras om att det finns variationer i hur IRP används inom 
svensk hörselvård idag. 
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Bilaga 1 

Information till deltagare i studien om den individuella 
rehabiliteringsplanen 

Syftet med denna studie är att undersöka användandet och utformningen av den individuella 
rehabiliteringsplanen i den svenska hörselvården. 

Vi har valt att vända oss till alla Sveriges regioner/landsting för att få kontakt med en rehabiliterande 
audionom från vardera. Tanken med det är att få en bredare representation ifrån Sveriges 
hörselvårdsrehabilitering. Vi har uppfattningen att det finns olika varianter av den individuella 
rehabiliteringsplanen samt att den därför innehåller olika väldigt bra delar. Det är dessa delar vi skulle 
vilja lyfta för att väcka en diskussion kring eventuella riktlinjer till hur en sådan plan kan konstrueras 
tydligare och öppnare. 

Vår metod är att genomföra telefonintervjuer samt söka efter vidare information kring dagens 
rehabilitering, lagar och riktlinjer. 

Uppskattad tidsåtgång för telefonintervjuerna är ca 30 minuter. 

Telefonintervjuerna kommer att spelas in. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt i studien, dvs. 
endast vi studenter, Sara Hjelm och Henrik Säll, som genomför undersökningen samt vår handledare, 
Sarah Granberg, har tillgång till intervjuerna. Resultatet av intervjuerna presenteras på gruppnivå, dvs. 
audionomens region- och kliniktillhörighet samt personfakta kommer inte att delges i uppsatsen. 
Intervjuerna raderas när relevant data samlats in. 

Deltagandet är frivilligt och du som deltager har rätt till att avbryta utan förklaring av orsak när som 
helst. 

 

 

Välkomna att kontakta oss vid funderingar! 

 

 

 

Student Student Handledare 

Sara Hjelm Henrik Säll Sarah Granberg 
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Samtyckesformulär 

 

Scanna vänligen in samtyckesformuläret efter underskrift och bifoga till någon utav oss studenter via 
mail. Meddela oss om ni istället föredrar att skicka per post så skickar vi gärna ett förfrankerat 
svarskuvert. 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien och har tagit del av ovanstående 
information samt har fått möjlighet att ställa frågor: 

 

 

 

Namn: ……………………...……..    Namnförtydligande: …………….…………………. 

 

 

Region/landsting och datum: …………………………………………………………….....  

 

 

 

 

 

 

TACK på förhand! 

 

Sara Hjelm och Henrik Säll 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Region: 

Titel: 

Yrkeserfarenhet (hur länge har du jobbat inom hörselvården?): 

Återupprepning av syfte och tidsramen för intervjun samt rätten att avbryta. 

Under intervjun väljer vi att förkorta den “individuella rehabiliteringsplanen” till 
“IRP”. 

Frågorna 

1.  När jag säger individuell rehabiliteringsplan, vad är det som du då spontant, 
kortfattat, tänker på? (Fråga 2) 

2.  Utför ni en individuell rehabiliteringsplan när en ny patient, vuxen, kommer 
för hörselrehabilitering? JA (Fråga 3) NEJ (Fråga 23) 

3.  Utförs det för alla nya patienter som ska påbörja hörselrehabilitering? 
JA/NEJ (Fråga 4) 

4.  Dokumenteras IRP på samma sätt av alla audionomer i regionen/landstinget? 
JA/NEJ (Fråga 5) 

5.  På vilket sätt förs IRP ned (pappersdokument, journal, annat system?) (Fråga 
6) 

6.  Vad för moment/rubriker ingår i er IRP? (Fråga 7) 

7.  Varför har just dessa valts att ingå? (Fråga 8) 

8.  Vad tycker du själv är viktigast i er IRP? (Fråga 9) 

9.  Utöver dagens innehåll skulle du vilja lägga till något, isåfall vad och varför? 
(Fråga 10) 

10.         Får patienten med sig någon slags kopia hem på det som bestämts i IRP:n? 
JA (Fråga 11) NEJ (Varför inte? Fråga 11) 

11.         Uppmanas patienten redan innan första besöket att börja fundera hemma 
kring eventuella mål med rehabiliteringen för att underlätta utförandet av 
en IRP? JA (Fråga 12) NEJ (Fråga 13) 
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12.         På vilket sätt görs isåfall detta? (Fråga 13) 

13.         Är patienten medveten om att en IRP genomförs “under själva 
genomförandet”? (Alltså, inkluderas patienten tydligt i utförandet av 
IRP?) JA/NEJ (Fråga 14) 

14.         Hur upplevs reaktionen vara ifrån patienten när han/hon hör om IRP? 
(förvåning, frågande, “behövs det?”) (Fråga 15) 

15.         Anser ni att en IRP är viktig i en patients rehabilitering? JA (På vilket sätt 
är den viktig enligt dig? Fråga 16) NEJ (Skulle en förändring av den 
kunna ändra “vikten” av dess genomförande? Fråga 16) 

16.         Klargörs det någon “ansvarsfördelning” mellan audionom och patient i 
IRP? (Står det vem som ansvarar för vad?) JA (Exempel på hur? Vad 
ansvarar vem för? Fråga 17) NEJ (Vem läggs största delen av ansvaret 
på? Fråga 17) 

17.         Ett tag in i rehabiliteringen, används IRP för uppföljning? JA (Fråga 18) 
NEJ (Har ni funderat på att använda den till uppföljning? Fråga 19) 

18.         Beskriv hur den används för uppföljning. (Fråga 19) 

19.         Används IRP till utvärdering vid “avslut”? JA (Fråga 20) NEJ (Har ni 
funderat på att använda den till utvärdering?) 

20.         Beskriv hur den används till utvärdering. (vill få med något om 
“resultatet” och audionomens insats) 

21.         Har du något mer du vill tillägga eller kommentera? 

22.         (SLUT) 

Om färdigtutformat dokument används, skulle du vilja skicka ett tomt sådant till 
oss? 

Om det finns förinformation, har ni möjligheten att skicka det också? 

  

TACK så mycket för ditt engagemang och deltagande! 
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Bilaga 3 

 

Hej! 

Efter intervjuerna har två till saker dykt upp som vi önskar få fråga er om, vissa av er har redan berört dessa 
frågor under intervjuerna men att vi i sådant fall inte ställt frågorna på detta sätt. Därför ber vi er att skriva 
ned era svar på dessa frågor i ett svar på detta mail.  

Vi har förståelse för att detta kommer i efterhand och därmed inte är inplanerat i tiden för er, men OM ni har 
möjlighet skulle det bidra till studien.  

Svara med JA eller NEJ och vill ni får ni gärna kommentera kring eventuella tankar bakom svaret. 

Så, till frågorna: 

 - I och med planering av insatser/åtgärder för att nå målen, planeras dessa då inom någon slags 
tidsram i den individuella rehabiliteringsplanen? (Exempel kan vara att det skrivs ned ett slutdatum för 
när målet skall vara nått, eller när en viss insats/åtgärd skall vara utförd) 

- När utvärderingen görs vid avslut av rehabiliteringsprocessen, görs det då även någon 
utvärdering/reflektering av audionomens "arbetsinsats"?  

(Det vi tänker är om det på något sätt utvärderas/reflekteras kring hur rehabiliteringen har gått, med hjälp av 

IRP:n, audionomer sinsemellan. Om IRP:n även kan vara ett verktyg för "utveckling" inför framtida 
rehabiliteringar?) 

Har ni minsta lilla fundering finns vi tillgängliga både per mail och telefon! 

Sara:  

Henrik:  

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar, 

Sara Hjelm och Henrik Säll 

 


