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Abstrakt 
Bakgrund: Delaktighet inom vården är ett begrepp som ofta används men kan 
betyda olika saker för både patienter och vårdpersonal. För närvarande finns det 
ingen gemensam definition inom vården om vad delaktighet är. Det finns flera 
fördelar med att patienter är delaktiga i sin egen vård och för att kunna uppnå 
delaktighet måste vårdpersonalen veta vad det innebär för patienten. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad som är viktigt för att vuxna patienter 
(≥18 år) inom hörselvården ska uppleva delaktighet. 

Metod: En enkät med sex demografiska frågor, tio påståenden och en öppen fråga 
om olika aspekter av delaktighet konstruerades. Enkätsvaren analyserades i SPSS 
med deskriptiv statistik samt Chi-2-test för att undersöka skillnader i relation till kön, 
ålder, vem man främst träffar i hörselvården samt hur länge man varit patient. 

Resultat: Enkäten besvarades av 113 patienter i hörselvården. Majoriteten av 
respondenterna uppgav att de ville vara delaktiga i sin egen hörselvård och samtliga 
av de tio påståendena ansågs vara viktiga eller mycket viktiga. Det fanns signifikanta 
skillnader i en del av frågorna i relation till de demografiska variablerna. Kvinnor 
ansåg, i högre utsträckning än män, att det var mycket viktigt att få berätta om 
symtom och besvär. Att veta vem man som patient kunde kontakta var viktigare för 
de yngre respondenterna. Respondenter som varit patienter i mer än fem år ansåg 
att det var viktigare att få sätta upp egna mål än övriga. 

Slutsatser: Delaktighet var för hörselvårdens patienter ett brett begrepp som 
innefattade både passivt och aktivt deltagande. Det fanns vissa skillnader i synen på 
delaktighet hos patienterna sett till kön, ålder och hur länge man har varit patient. 

Abstract 

Background: Participation in health care is a concept that is often used, but that can 
mean different things for both patients and health care professionals. There is no 
common definition within health care about what participation is. There are several 
advantages to patients being involved in their own care and in order to achieve 
participation, the health care professionals must know what it means for the patient. 

Aim: The aim of the study is to examine what is important to adult patients (≥18 
years) in hearing health care in order to experience patient participation. 

Methods: A questionnaire with six demographic questions, ten statements and an 
open question about different aspects of participation was constructed. The 
questionnaires were examined and analyzed in SPSS with descriptive statistics. 
Differences in the view of participation in relation to gender, age, which health care 
professional you primarily meet and duration as care recipient was analyzed with 
Chi-2-tests.  

Results: The questionnaire was answered by 113 hearing health care recipients. The 
majority of the respondents stated that they wanted to be involved in their own 
hearing health care and that they considered all of the ten statements important or 
very important. There were significant differences in some of the questions in relation 
to the demographic variables. Woman, more often than men, considered it very 



  

important to get the opportunity to explain one’s symptoms and troubles. To be sure 
of who to contact in need of help was more important for the younger respondents. 
Being able to set your own goals was more important to respondents who had been 
patients for five years or longer, than others.  

Conclusions: Patient participation were for patients in hearing healthcare a wide 
concept containing both active and passive participation. The view on participation 
differ some in relation to gender, age, and how long you have been a patient. 

Keywords: Patient participation, involvement, engagement, hearing health care  
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1. Inledning 

Delaktighet är ett begrepp som ofta används inom vården och historiskt sett, fram till 
cirka 1950-tal, har patientens närvaro varit tillräckligt för att definiera delaktighet. 
Beslut fattades av vårdpersonal och patienten själv hade en passiv roll (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Idag anses 
patientdelaktighet ofta innefatta att patienten ska vara informerad om och delta i 
beslut rörande hens egen vård (Eldh, 2006). Dock finns det inom vården ingen 
gemensam definition kring vad delaktighet är (SBU, 2017) utan flera olika definitioner 
av begreppet finns.  

Fördelarna med patientdelaktighet är många. Patienter tenderar bland annat att ha 
en mer positiv inställning till den erbjudna och givna vården och de patienter som 
upplever sig delaktiga har ofta en högre motivationsgrad till att fullfölja sin 
rehabiliteringsplan (Jangland, Gunningberg & Carlsson, 2009). Generellt har även 
delaktiga patienter i större utsträckning lättare för att samarbeta med vårdgivaren 
och därmed lättare att även hantera sin funktionsnedsättning. Detta leder i sin tur till 
mer adekvata resultat av den vård som har erbjudits till patienten (Collins, Britten, 
Ruusuvuori & Thompson, 2007). 

2. Bakgrund  

2.1 Lagstadgad rätt till delaktighet och audionomens etiska kod 

I Sverige finns det flertalet lagar för sjukvården att följa för att säkerställa att alla 
patienter får en god och säker vård, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], 
SFS 2017:30), patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och patientlagen (SFS 
2014:821). För att en god vård ska kunna uppnås betonar HSL bland annat att 
vården ska bygga på respekt för patientens rätt till självbestämmande och integritet 
(SFS 2017:30, kap. 5, 1§). Utöver detta betonar lagarna ytterligare patientens rätt till 
delaktighet i sin egen vård. Patientsäkerhetslagen säger bland annat: 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och 

respekt (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 6, 1§).  
 

Till skillnad från både patientsäkerhetslagen och HSL, riktar sig patientlagen främst 
till patienter och inte vårdpersonal. Denna lag är till för att skydda patienterna och 
betonar deras rättigheter i vården. I lagen står det exempelvis skrivet att patienten 
själv ska ges möjligheten att välja behandlingsalternativ, om flera vetenskapligt 
beprövade alternativ finns (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 7, 1§).  

Den lagstadgade rätten till delaktighet för patienterna innebär även skyldigheter för 
vårdpersonalen som har ett ansvar att styrka patienters ställning i vården. Därför är 
det viktigt att vårdpersonal utbildas kring lagstiftningen och håller sig uppdaterade 
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om de aktuella versionerna för att kunna informera patienter kring deras lagliga 
rättigheter (Larsson, Palm, & Rahle Hasselbalch, 2016). 

Utöver att patienternas rätt till delaktighet i sin egen vård är lagstadgad betonas även 
samma rätt i den yrkesmässiga etiska kod som audionomer tillsammans antog 2001. 
Audionomens etiska kod klargör i punktform vilka etiska värderingar samtliga 
audionomer bör eftersträva i yrket. I den reviderade och aktuella versionen från 2010 
återfinns bland annat följande punkt som betonar delaktighet: ”Audionomen skall 

fortlöpande diskutera samt besluta om re/habiliteringsmål och åtgärder i samråd med 

patienten (närstående)” (Svenska Audionomföreningen [SvAf], 2010, s. 3). 

2.2 Evidensbaserad- och patientcentrerad vård 

Inom hälso- och sjukvård eftersträvas ett arbete som utgår från teorin om 
evidensbaserad vård. I den evidensbaserade vården tar man vid alla vårdbeslut 
hänsyn till tre aspekter; aktuell vetenskaplig forskning, vårdpersonalens erfarenheter 
samt patientens egna preferenser (Wong & Hickson, 2012). Vilken av de tre 
aspekterna som väger tyngst vid beslut varierar och bestäms från situation till 
situation och beror på de sammanhang som finns, både nationellt och lokalt. Att i 
den evidensbaserade vården ta hänsyn till aktuell vetenskaplig forskning innebär att 
samtliga beslut och behandlingar/insatser måste ha en grund i aktuell forskning som 
påvisar exempelvis effekter av en viss behandling eller insats. Vidare är 
vårdpersonalens erfarenheter viktiga att ta hänsyn till då hen i sin yrkesroll besitter 
en bred kunskap, kompetens och erfarenhet. Vårdpersonalen har inom 
evidensbaserad vård en viktig roll i att förmedla de evidens som finns samt sina 
egna erfarenheter av dessa. Slutligen har även patienten en viktig roll i den 
evidensbaserade vården då beslut och behandling/insatser ska tas med patientens 
önskemål i åtanke (Socialstyrelsen, u.å.).   

För att inom hörselvården kunna uppnå en evidensbaserad vård krävs det således 
att vårdpersonalen inkluderar patienten i beslut. Information till patienten bör därför 
vila på vetenskapligt utvärderade metoder och vårdpersonalens kunskap inom 
relevanta områden som är av vikt för patientens hörselrehabilitering. Därigenom ges 
patienten möjlighet att genomföra ett informerat val kring de beslut som ska tas i 
hens vård. I hörselvården kan detta uppnås genom ett arbete utifrån ett 
patientcentrerat synsätt (Tye-Murray, 2015). 

Patientcentrerad vård innebär generellt att patienten ska behandlas med respekt, 
empati och erhålla individanpassad vård. Målet är att patienten ska få en fungerande 
tillvaro (Håkansson Eklund et al., 2019). Det patientcentrerade synsättet ämnar till att 
stärka patientens möjlighet att i samråd med vårdgivaren bestämma och delta kring 
beslut i den egna vården, vilket kan uppnås genom ett delat beslutsfattande mellan 
vårdgivare och patient (SBU, 2017). Att enbart konstatera typ av hörselnedsättning 
och att förskriva hörhjälpmedel till en patient är sedan skiftet till det biopsykosociala 
synsättet inte längre adekvat hörselrehabilitering. Inom ramen för patientcentrerad 
hörselvård ska patienten få komma till tals och bli lyssnad på. Den enskilda 
patientens audiologiska förutsättningar, behov, förväntningar och mål ska styra 
audionomen till beslut om adekvat rehabilitering. Hörselrehabilitering kan delas in i 
olika insatser och består exempelvis av samtalsstrategier, anpassning av 
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hörseltekniska hjälpmedel, counseling och hörträning. Insatserna individanpassas 
utifrån patientens upplevda problem, behov och önskemål i den mån 
rehabiliteringsformen passar patienten. Därför är det väsentligt att patienter blir 
delaktiga i sin vård för att hörselrehabiliteringen ska ha större chans att lyckas. Detta 
kräver att arbetet kring hörselrehabiliteringen utgår utifrån ett patientcentrerat synsätt 
(Tye-Murray, 2015). Eftersom integrationen mellan patient och vårdpersonal är en 
grundförutsättning för både evidensbaserad- och patientcentrerad vård är delaktighet 
således ett viktigt begrepp.  

2.3 Delaktighet och dess definitioner  

Enligt Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa (ICF) är definitionen av delaktighet att vara involverad och “… en persons 

engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen, 2003, s. 14). ICF syftar bland annat 
till att beskriva hälsa och tillstånd kopplade till hälsa genom ett standardiserat 
förfarande gällande språk och struktur. Klassifikationen utgår från tre teman; 
kroppsfunktioner och kroppstrukturer, miljö- och personlighetsfaktorer samt aktivitet 
och delaktighet. ICF är tillämpbart för alla individer och med hjälp av klassifikationen 
kan olika instanser tydligt notera patientens begränsade och underlättande faktorer 
för olika situationer. Detta sker genom att använda olika koder för att beskriva 
hälsorelaterade tillstånd i relation till patientens livssituation. ICF kan följaktligen 
identifiera både funktionstillstånd och funktionshinder. Dessa kan både öka 
alternativt minska patientens förmåga till delaktighet i relation till livssituationen 
(Socialstyrelsen, 2003). 

För att delaktighet ska vara möjligt är kommunikation viktigt. För god kommunikation 
mellan vårdpersonal och patienter är bemötandet väsentligt för att möjliggöra ett bra 
informationsutbyte. Den information som patienten bör ta del av i samband med sitt 
besök kan fördelaktigt ges både muntligt och skriftligt. God kommunikation och 
dialog bidrar till ökad delaktighet för patienter, ur deras perspektiv. Detta har i sig en 
bra inverkan på rehabiliteringens utfall och resultat. Det är enligt patienter även 
viktigt att ha god kommunikation vid de samtal där alternativen för rehabilitering 
diskuteras. Detta främjar deras delaktighet i deras egen vård (Larsson et al., 2016). 
Patienter menar även att kommunikation med vårdpersonal öppnar upp för samtal 
om känslor och upplevda behov. Det ger även vårdpersonalen en möjlighet att ställa 
frågor för att lättare förstå deras hälsotillstånd (Ringdal et al., 2017).  

För att uppnå delaktighet krävs det att vårdgivaren strävar efter en god 
kommunikation med patienten och bjuder in till samtal. God kommunikation 
kännetecknas av både verbal och icke-verbal kommunikation (Eide & Eide, 2006). 
Tolkningen av den verbala kommunikationen blir för en person med 
hörselnedsättning påverkad, vilket gör den icke verbala kommunikationen extra 
betydelsefull för samtalet (Tye-Murray, 2015) och bör prägla audionomens 
samtalsteknik. Att samtala med varje patient är viktigt eftersom alla patienter är olika 
och inte alltid har samma förväntningar på vården. Patienter i dagens samhälle har 
en tendens att vara mer pålästa om sjukdomar och vårdinsatser än tidigare, därför är 
det viktigt att vårdgivaren lyssnar på patienten för att kunna förstå vilka förväntningar 
som patienten har (Collins et al., 2007). 
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Att vårdpersonals och patienters definition av delaktighet skiljer sig åt har 
konstaterats i flera studier (Eldh, 2006; Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006). 
Vårdpersonal tenderar att anta att delaktighet för patienter innebär en aktiv 
medverkan. Således är detta den definition som personal ofta har av begreppet 
(Florin et al., 2006). Studier har även konstaterat att personal anser att information 
från patienter är en viktig del i patientdelaktighet, då relevant information möjliggör 
att beslut kring behandling och insatser kan fattas. Vårdpersonal anser således att 
en vidare definition av begreppet delaktighet är att patienter bidrar med information 
(Eldh, 2006).    

Patienter kan ha olika uppfattning om vad delaktighet innebär, huruvida de vill vara 
delaktiga eller inte och om de får vara delaktiga i mötet med vårdgivaren (Thompson, 
Ruusuvuori, Britten, & Collins, 2007). Patienters definition av vad delaktighet är har 
visats sig vara bredare än hur vårdpersonal definierar begreppet (Eldh & Winblad, 
2018). Studier kring patienters definition av begreppet delaktighet har visat att 
patienter anser att delaktighet, utöver att vara informerad och deltagande i beslut, 
innebär att erhålla information om aktuell diagnos och symptom. Därtill anser 
patienter att de har fått vara delaktiga när deras åsikter respekteras och när 
vårdpersonalen är lyhörd till vad de har att säga (Eldh, 2006; Ringdal, Chaboyer, 
Ulin, Bucknall & Oxelmark, 2017). Liknande studier kring vad hörselvårdens 
patienter anser är viktigt för delaktighet saknas.   

2.4 Motiv till studien 

För att inom hälso- och sjukvård kunna uppnå patientdelaktighet och de fördelar som 
delaktighet i vården medför krävs det att delaktighet definieras ur patientens synsätt 
(Eldh & Winblad, 2018). Inom delar av hälso- och sjukvården är detta ett område 
som forskats på tidigare och man har kunnat konstatera att patienter har en bred 
tolkning av begreppet och att många aspekter spelar in för att patienterna ska 
uppleva delaktighet (Eldh, 2006; Ringdal et al., 2016). Motsvarande forskning och 
kunskap om delaktighet saknas idag inom hörselvården och inga motsvarande 
studier har enligt kännedom genomförts. Hörselnedsättningar innebär ofta att 
kommunikationen påverkas, då nedsättningen försvårar den talade 
kommunikationen som då ansträngs (Tye-Murray, 2015). Kommunikation är centralt 
för att delaktighet ska kunna uppnås (Larsson et al. 2016). Då ökad delaktighet visat 
på positiva effekter inom andra områden av hälso- och sjukvård (Jangland et al., 
2009; Collins et al., 2007) är det därför relevant att undersöka vad hörselvårdens 
patienter upplever är viktiga faktorer för att de ska känna sig delaktiga. På så sätt 
kan denna grupp också ta del av samma positiva effekter som delaktighet visat sig 
medföra.  

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som är viktigt för att vuxna patienter (≥18 år) 
inom hörselvården ska uppleva delaktighet.  

3.1 Frågeställning 

1. Upplever patienter i hörselvården att de är delaktiga i sin egen hörselvård? 

2. Vill patienter i hörselvården vara delaktiga i sin egen hörselvård? 
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3. Vad är viktigt för att patienter i hörselvården ska känna sig delaktiga i sin egen 
hörselvård?  

4. Finns det skillnader i vad som är viktigt för att uppleva delaktighet i relation till 
kön, åldersgrupper, vilken vårdpersonal man träffar samt hur länge man varit 
patient inom hörselvården? 

4. Metod 

4.1 Studiedesign 

Studien är en tvärsnittsstudie med ett kvantitativt angreppssätt. En enkät 
konstruerades och distribuerades både som webbenkät samt i pappersformat via 
fem hörselvårdsmottagningar i Sverige.  

4.2 Urval  

Studien inkluderade vuxna personer (≥18 år) som vid insamlingstillfället var patienter 
inom hörselvården i Sverige. Samtliga patientgrupper inom hörselvården 
inkluderades i studien. Respondenter vars enkäter innehöll maximalt två obesvarade 
frågor inkluderades. Respondenter som inte mötte dessa inklusionkriterier 
exkluderades.  

För mottagningsenkäten gjordes ett bekvämlighetsurval ur ett geografiskt perspektiv. 
Fyra verksamhetschefer vid sex hörselvårdsmottagningar kontaktades med en 
förfrågan om att distribuera enkäten. Tre verksamhetschefer accepterade och 
enkäten delades ut vid fem mottagningar, då en verksamhetschef ansvarade för tre 
mottagningar.  

Ett bekvämlighetsurval gjordes även för distribution av webbenkäten och 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) kontaktades med en liknande förfrågan. HRF 
accepterade att bistå med distribution av enkäten via Facebook. 

4.3 Enkätkonstruktion 

Enkäten som användes i denna studie baserades på Eldhs tidigare enkät (2006) och 
bestod av 17 frågor; sex demografiska frågor, tio påståenden samt en öppen fråga 
(se bilaga 1). Den demografiska delen bestod av frågor med fasta svarsalternativ 
gällande kön, ålder, vem respondenten främst träffat inom hörselvården, hur länge 
respondenten varit patient i hörselvården samt två frågor kring respondentens 
delaktighet i sin hörselvård. Enkätens tio påståenden (fråga 7–16) fokuserade på 
flera olika aspekter av delaktighet och hade fem fasta svarsalternativ varav ett 
alternativ var neutralt; inte alls viktigt, mindre viktigt, varken eller, viktigt samt mycket 

viktigt. Samtliga påståenden skapades utifrån svarsalternativen i en enkät skapad av 
Eldh (2006). Syftet med Eldhs studie var att mäta vad delaktighet innebar för 
patienter och baserades på resultatet av två tidigare studier (Eldh, Ehnfors & Ekman, 
2004; Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006).  

4.3.1 Pilotstudie 

För att undersöka enkätens ytvaliditet utfördes en pilotstudie på sju personer; fem 
deltagare som mötte studiens inklusionskriterier samt två audionomstudenter vid 
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Örebro universitet. Enkäten upplevdes som tydlig men en fråga som berörde olika 
aspekter av delaktighet behövde utvecklas för att en bredare resultattolkning skulle 
vara möjlig. Utifrån frågans svarsalternativ konstruerades tio påståenden (fråga 7–
16) som därefter användes i den slutgiltiga enkäten.  

4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen pågick under tre veckor i månadsskiftet februari/mars 2019 för 
såväl mottagnings- som webbenkät. Fem olika mottagningar i Sverige distribuerade 
mottagningsenkäten; audionommottagningen i Nässjö, audionommottagningen på 
Värnamo sjukhus, audionommottagningen på länssjukhuset Ryhov, hörcentralen på 
Östersunds sjukhus samt hörselvården vid Linköpings universitetssjukhus. Varje 
mottagning erhöll 50 enkäter vardera och verksamhetschefen vid varje mottagning 
avgjorde hur distributionen av enkäten till patienterna skulle gå till. En mottagning 
valde att dela ut enkäten i samband med mottagningsbesök och vid fyra 
mottagningar låg enkäten i väntrummet. Patienterna fick själva ta initiativ till att 
besvara enkäten. Enkätsvaren lämnades in löpande under hela perioden i en 
försluten svarslåda placerad på mottagningen. Påminnelse om enkätdeltagande 
delades inte ut vid de mottagningar som distribuerade enkäten. 

Webbenkäten distribuerades via den slutna gruppen “diskussionsgrupp för 
hörselskadade” som vid tid för utdelande (2019–02–21) hade 1612 medlemmar. För 
att minska risken för externt bortfall skickades en påminnelse om enkäten ut efter 
elva dagar.  

4.5 Dataanalys 

All data från de 113 enkäterna kodades in manuellt i dataprogrammet Excel. Varje 
svarsalternativ i den demografiska delen fick ett nummer (1–9) beroende på antal 
svarsalternativ i respektive fråga. Påståendenas fem svarsalternativ (inte alls viktigt, 

mindre viktigt, varken eller, viktigt samt mycket viktigt) tilldelades siffrorna 1–5, där 1 
motsvarade inte alls viktigt och 5 motsvarade mycket viktigt. Frågor som inte hade 
besvarats och/eller fått flera svarsalternativ klassades som internt bortfall. Dessa 
numrerades till siffran 99. En bortfallsanalys av det interna bortfallet gjordes för 
variablerna kön och ålder. Data från Excel importerades till statistikprogrammet 
SPSS version 25 och analyserades med deskriptiv statistik och Chi-2-test (Borg & 
Westerlund, 2012). För Chi-2-test sattes signifikansnivån till p≤0,05. Enkätens öppna 
fråga analyserades inte i SPSS utan analyserades genom gemensamma nämnare 
och teman och redovisades genom citat.  

4.6 Etiska överväganden 

Vid enkätstudier finns det fyra huvudsakliga forskningsetiska problem som bör 
beaktas: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tillgodosågs genom ett missivbrev som 
följde med varje enkät. Missivbrevet informerade tydligt respondenterna om studiens 
syfte samt om att deltagande var frivilligt. Även samtyckeskravet tillgodosågs genom 
missivbrevet där respondenterna informerades om att de genom att besvara enkäten 
gav sitt samtycke till att delta i studien. Slutligen informerades även respondenterna i 
enkätens tillhörande missivbrev om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt och 
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redovisas på gruppnivå. Respondenterna informerades om hur länge enkäterna 
skulle sparas och att de endast skulle används för den aktuella studien likaså att 
deras framtida vård inte påverkades av patientens val att delta i studien eller att 
avstå. Således tillgodosågs även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Se 
bilaga 2 för kopia av missivbreven för webb- och mottagningsenkät. 

Utöver de fyra forskningsetiska kraven togs även hänsyn till dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation [GDPR]. GDPR ersatte 2018 
personuppgiftslagen gällande skydd av personuppgifter 
(https://www.datainspektionen.se/). Deltagande i enkäten innebar inga risker för 
respondenterna vare sig på kort eller längre sikt då inga känsliga personuppgifter 
efterfrågades. Endast personuppgifter gällande ålder, kön samt hur länge man varit 
patient i hörselvården efterfrågades. Vid webbenkäten registrerades eller sparades 
inte respondenternas IP-adresser.  

På kort sikt fanns det ingen direkt nytta för respondenterna att delta i studien och 
ingen ersättning för deltagande gavs. Ett deltagande kunde dock, på lång sikt, 
generera en nytta på gruppnivå. Detta eftersom ökad patientdelaktighet kan bidra till 
flera fördelar för patienter (Jangland et al., 2009; Collins et al., 2007).  

5. Resultat 

5.1 Demografisk information 

Enkäten besvarades av 120 personer. Etthundrafyra personer besvarade 
mottagningsenkäten; sex respondenter från Linköping, 14 respondenter från 
Värnamo, 16 respondenter från Östersund, 23 respondenter från Nässjö och 45 
respondenter från Jönköping. Webbenkäten besvarades av 16 personer. 

Sju respondenter exkluderades ur studien. Av dessa exkluderades två då de inte var 
patienter i hörselvården. Ytterligare fem exkluderades då de missat att besvara en 
hel sida av enkäten. Totalt inkluderades 113 respondenter. Av dessa var 47 % män 
och 47 % kvinnor. Majoriteten var mellan 66–84 år (61 %) och träffade främst 
audionom (73 %) när de besökte hörselvården. Demografiska data redovisas i tabell 
1.  
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Tabell 1   
Demografisk information om respondenter  

Demografisk information Antal  Procent 
Kön   
   Kvinnor 53 47 % 
   Män 53 47 % 
   Vill ej uppge 7 6 % 
   
Ålder   
   18 – 45 år 10 8 % 
   46 – 65 år 21 19 % 
   66 – 84 år 69 61 % 
   85 år eller äldre 13 12 % 
   
Vårdpersonal   
   Audionom 83 73 % 
   Öronläkare 1 0,8 % 
   Tekniker/Ingenjör 3 3 % 
   CI-audionom/Team 3 3 % 
   Kurator/Psykolog 1 0,8 % 
   Osäker 2 2 % 
   
År i hörselvården   
   Mindre än 1 år 29 26 % 
   1 – 5 år 21 19 % 
   6 – 10 år 23 20 % 
   Mer än 10 år 40 35 % 

 

På fråga 5–6 uppgav 111 respondenter (98 %) att de vill vara delaktiga i sin 
hörselvård. Två respondenter ville inte vara delaktiga i sin hörselvård. Åttio 
respondenter (70,7 %) uppgav att de kände sig delaktiga och 22 (19 %) att de kände 
sig delaktiga men önskade vara mer delaktiga. Nio respondenter upplevde att de inte 
var delaktiga i sin egen hörselvård och två hade kryssat i fler än ett alternativ. 

Det totala interna bortfallet uppgår till 20,4 %. Bortfallsanalysen visade att män i 
åldersgruppen 66–84 år hade flest antal obesvarade frågor. Samma åldersgrupp för 
kvinnor hade näst flest obesvarade frågor. I åldersgruppen 18–45 år fanns inget 
internt bortfall, varken för män eller kvinnor. Det största interna bortfallet fanns på 
frågan om vilken vårdpersonal man främst träffar i hörselvården, då 18 % hade 
markerat mer än ett alternativ på frågan.  

5.2 Viktiga delaktighetsaspekter för hörselvårdens patienter 

Majoriteten av alla respondenterna besvarade samtliga tio påståenden som viktigt 

eller mycket viktigt. “Att känna att vårdpersonalen lyssnar är viktigt för att jag ska 
känna mig delaktig” är det påstående som flest respondenter (79,6 %) besvarat med 
mycket viktigt. Endast ”att få sköta vissa saker själv” (fråga 9) har ett mindre antal 
respondenter (2,7 %) ansett vara inte alls viktigt för att de ska känna sig delaktiga i 
sin vård. Samma påstående har också haft störst spridning av respondenterna över 
svarsalternativen. För tre påståenden (fråga 7, 9 och 11) var medianen viktigt och för 
övriga mycket viktigt. I tabell 2 observeras även att en takeffekt uppstått eftersom 
mer än 15 % av respondenterna markerat det högsta svarsalternativet för varje 
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påstående (fråga 7–16). Ingen golveffekt har observerats. Se tabell 2 för den totala 
fördelningen av respondenternas ifyllda svarsalternativ.  

Tabell 2       

Resultat av respondenternas fördelning över svarsalternativen i fråga 7–16 
 
Fråga Inte alls 

viktigt (%) 
Mindre 

viktigt (%) 
Varken 

eller (%) 
Viktigt  

(%) 
Mycket 

viktigt (%) 
n 

7) Att få delta i beslut 
 

0 (0) 1 (0,9) 2 (1,8) 63 (55,8) 47 (41,6) 113 

8) Att få berätta om 
mina symtom/besvär  
 

0 (0) 1 (0,9) 
 

1 (0,9) 
 

45 (39,8) 66 (58,4) 113 

9) Att få sköta vissa 
saker själv 
 

3 (2,7) 4 (3,5) 8 (7,1) 52 (46) 46 (40,7) 113 

10) Att vårdpersonalen 
förklarar 
undersökningar  
 

0 (0) 1 (0,9) 
 

1 (0,9) 
 

36 (31,9) 75 (66,4) 113 

11) Att få sätta upp 
egna mål  
 

0 (0) 1 (0,9) 16 (14,2) 56 (49,6) 39 (34,5) 112a 

12) Att veta vem jag 
ska eller kan kontakta  
 

0 (0) 
 

1 (0,9) 2 (1,8) 43 (38,1) 67 (59,3) 113 

13) Att veta vad som 
planeras i min vård 
 

0 (0) 2 (1,8) 3 (2,7) 37 (32,7) 71 (62,8) 113 

14) Att känna att 
vårdpersonalen lyssnar  
 

0 (0) 0 (0) 
 

2 (1,8) 21 (18,6) 90 (79,6) 113 

15) Att få en förklaring 
till mina 
symtom/besvär  
 

0 (0) 
 

0 (0) 
 

2 (1,8) 
 

35 (31) 76 (67,3) 113 

16) Att veta hur jag ska 
göra för att må bra  

0 (0) 0 (0) 2 (1,8) 33 (29,2) 77 (68,1) 
 

112a 

a = Internt bortfall  

5.3 Resultat i relation till demografiska grupper 

5.3.1 Kön 

Av samtliga deltagande hade sju respondenter svarat att de inte ville uppge kön. 
Eftersom denna grupp var avsevärt mindre än grupperna för män och kvinnor 
uteslöts de ur analysen. Lika många män som kvinnor besvarade påståendena, med 
undantag för fråga 11 och 16. För påståendet “Att få berätta om mina 
symptom/besvär är viktigt för att jag ska känna mig delaktig” (fråga 8) fanns en 
signifikant skillnad (p=0,017) mellan män och kvinnor. Majoriteten (71,7 %) av de 
kvinnor som besvarat påståendet har angett att det är mycket viktigt medan 
majoriteten (52,8 %) av männen angav att det var viktigt. För övriga påståenden 
(fråga 7, 9–16) fanns ingen signifikant skillnad sett till variabeln kön. Se figur 1 för 
den totala fördelningen bland svarsalternativen till variabeln kön.  
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Figur 1: Resultat av respondenternas fördelning över svarsalternativen i fråga 7–16 i relation till 
variabeln kön. Fråga 16 n=112.   

5.3.2 Ålder 

För variabeln ålder visade endast ett påstående (fråga 12) en signifikant skillnad 
mellan åldersgrupperna (p=0,026). Att veta vem man ska eller kan kontakta ansågs i 
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högre grad vara mycket viktigt för att respondenterna skulle känna sig delaktiga för 
de två yngre ålderskategorierna. Överlag besvarades påståendet med viktig eller 
mycket viktig. Respondenter mellan 18–45 år besvarade frågan i högre grad som 
mycket viktig (80 %) jämfört med övriga åldersgrupper. Åldersgruppen 85 år eller 
äldre besvarade frågan som viktig (53,8 %). Bland samtliga yngre respondenter 
angavs alternativet viktigt i mindre omfattning (10–40,6 %). Se tabell 3 för 
respondenternas totala fördelning bland svarsalternativen. 

Tabell 3 
Resultat av respondenternas fördelning över svarsalternativen i fråga 7–16 i relation till variabeln 
ålder 
Fråga Ålder Inte alls 

viktigt 
Mindre 
viktigt 

Varken 
eller 

Viktigt Mycket 
viktigt 

n p 

  % % % % %   
7) Att få delta i 
beslut  
 

18 - 45 år 0 0 0 30 70 10 0,330 
46 - 65 år 0 0 0 52,4 47,6 21 
66 - 84 år 0 1,4 1,4 63,8 33,3 69 
85 år eller 
äldre 
 

0 0 7,7 38,5 53,8 13 

8) Att få berätta 
om mina 
symtom/ 
besvär  
 

18 - 45 år 0 0 0 10 90 10 0,129 
46 - 65 år 0 0 0 38,1 61,9 21 
66 - 84 år 0 1,4 0 46,4 52,2 69 
85 år eller 
äldre 
 

0 0 
 

7,7 30,8 61,5 13 
 
 

9) Att få sköta 
vissa saker 
själv  
 
 
 

18 - 45 år 10 0 10 30 50 10  
46 - 65 år 0 4,8 9,5 42,9 42,9 21 0,792 
66 - 84 år 1,4 2,9 5,8 47,8 42 69  
85 år eller 
äldre 

7,7 7,7 7,7 53,8 23,1 13  

10) Att 
vårdpersonalen 
förklarar 
undersökninga
r för mig  

18 - 45 år 0 0 0 30 70 10 0,333 
46 - 65 år 0 0 0 28,6 71,4 21 
66 - 84 år 0 0 1,4 30,4 68,1 69 
85 år eller 
äldre 
 

0 
 

7,7 0 46,2 46,2 13 

11) Att få sätta 
upp egna mål  

18 - 45 år 0 0 20 30 50 10 0,588 
46 - 65 år 0 0 4,8 42,9 52,4 21 
66 - 84 år 0 1,5 16,2 52,9 29,4 68a 
85 år eller 
äldre 
 

0 0 
 

15,4 61,5 23,1 13 

12) Att veta 
vem jag ska 
eller kan 
kontakta 
 

18 - 45 år 0 0 10 10 80 10 0,026 
46 - 65 år 0 0 4,8 33,3 61,9 21 
66 - 84 år 0 0 0 40,6 59,4 69 
85 år eller 
äldre 
 

0 7,7 0 
 

53,8 38,5 13 

13) Att veta vad 
som planeras i 
min vård  

18 - 45 år 0 0 0 20 80 10 0,345 
46 - 65 år 0 0 0 38,1 61,9 21 
66 - 84 år 0 1,4 2,9 37,7 58 69 
85 år eller 
äldre 
 

0 7,7 7,7 7,7 76,9 13 

14) Att känna 
att 
vårdpersonalen 
lyssnar på mig  
 

18 - 45 år 0 0 0 0 100 10 0,318 
46 - 65 år 0 0 0 14,3 85,7 21  
66 - 84 år 0 0 1,4 18,8 79,7 69  
85 år eller 
äldre 

0 0 7,7 38,5 53,8 13  
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15) Att få en 
förklaring till 
mina 
symtom/besvär  
 

18 - 45 år 0 0 10 20 70 10 0,192 
46 - 65 år 0 0 0 28,6 71,4 21 
66 - 84 år 0 0 0 33,3  66,7 69 
85 år eller 
äldre 

0 0 7,7 30,8 61,5 13 

         
16) Att veta hur 
jag ska göra för 
att må bra  

18 - 45 år 0 0 10 30 60 10 0,490 
 
 
 

46 - 65 år 0 0 0 33,3 66,7 21 
66 - 84 år 0 0 1,5 26,5 72,1 68a 
85 år eller 
äldre 

0 
 

0 0 
 

38,5 61,5 13 

a= Internt bortfall 

 
5.3.3 Vem i hörselvården man främst träffar  

Enkätens fråga om vem i hörselvården man främst träffar (fråga 3) inkluderade nio 
svarsalternativ. Då endast nio procent av respondenterna angett att de främst 
träffade en annan yrkesgrupp än audionom analyserades påståendet i relation till två 
grupper; “audionom” samt “övriga yrkesgrupper”. Tjugo respondenter (17,6 %) 
exkluderades ur analysen då de markerat flera alternativ. Av de 93 inkluderade 
respondenterna angav 83 att de främst träffade audionom och tio angav övriga 
yrkesgrupper. Figur 2 visar att den största skillnaden mellan grupperna återfinns på 
fråga 14 “Att känna att vårdpersonalen lyssnar på mig”. Respondenter som främst 
träffar audionom har i högre utsträckning ansett att det var mycket viktigt (81,9 %) än 
respondenter som träffar övriga yrkesgrupper (60 %). Skillnaden var dock inte 
signifikant. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna i hur man 
besvarat enkätens påståenden. Se figur 2 för fördelningen i procent.  
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Figur 2: Resultat av respondenternas fördelning över svarsalternativen i fråga 7–16 i relation till 
variabeln yrkesgrupp. Fråga 7–10, 12–15 n = 93, fråga 11,16 n = 92.  
 

5.3.4 Hur länge man varit patient i hörselvården 

Tabell 4 visar respondenternas fördelning i enkätens påståenden (fråga 7–16) i 
relation till hur länge man varit patient i hörselvården. Att sätta upp egna mål (fråga 
11) uppvisade en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (p=0,030).  
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Respondenter som varit patienter i 6–10 år eller mer än tio år besvarade i högre grad 
påståendet som mycket viktig (43,5 % respektive 45 %) jämfört med de 
respondenter som varit patienter under kortare tid. Respondenter som varit patienter 
i mindre än ett års tid besvarade frågan som viktig (71,4 %). I genomsnitt besvarade 
respondenter som varit patienter i mer än tio år alla påståenden (fråga 7–16) som 
mycket viktiga. Störst andel av respondenter som besvarade frågan som varken eller 
var de som hade varit patienter i 6–10 år (30,4 %). Se tabell 4 för respondenternas 
totala fördelning över svarsalternativen.  

Tabell 4 
Resultat av respondenternas fördelning över svarsalternativen i fråga 7–16 i relation till variabeln år i 
hörselvården 
 

Fråga  Tid Inte alls 
viktigt 

Mindre 
viktigt 

Varken 
eller 

Viktigt Mycket 
viktigt 

n p 

  % % % % %   
7) Att få delta i 
beslut  

Mindre än 1 år 0 0 0 69 31 29 0,281 
1 – 5 år 0 0 0 61,9 38,1 21 
6 – 10 år 0 4,3 4,3 56,5 34,8 23 
Mer än 10 år 
 

0 0 2,5 42,5 55 40 

8) Att få berätta 
om mina 
symtom/besvär  

Mindre än 1 år 0 0 0 51,7 48,3 29 0,051 
1 – 5 år 0 0 0 28,6 71,4 21 
6 – 10 år 0 4,3 0 60,9 34,8 23 
Mer än 10 år 0 0 2,5 25 72,5 40 

9) Att få sköta 
vissa saker själv 
(t.ex. Byta slang, 
filter, batterier 
m.m.)  
 

Mindre än 1 år 3,4 0 6,9 48,3 41,4 29 0,232 
1 – 5 år 0 0 4,8 52,4 42,9 21 
6 – 10 år 0 4,3 17,4 56,5 21,7 23 
Mer än 10 år 5 7,5 2,5 35 50 40 

10) Att 
vårdpersonalen 
förklarar 
undersökningar 
för mig  
 

Mindre än 1 år 0 0 0 48,3 51,7 29 0,159 
1 – 5 år 0 0 0 23,8 76,2 21 
6 – 10 år 0 0 4,3 31,9 56,5 23 
Mer än 10 år 0 2,5 0 20 77,5 40 

11) Att få sätta 
upp egna mål  

Mindre än 1 år 0 0 7,1 71,4 21,4 28a 0,030 
1 – 5 år 0 0 9,5 66,7 23,8 21 
6 – 10 år 0 0 30,4 26,1 43,5 23 
Mer än 10 år 
 

0 2,5 12,5 40 45 40 

12) Att veta vem 
jag ska eller kan 
kontakta  
 
 

Mindre än 1 år 0 0 0 44,8 55,2 29 0,072 
1 – 5 år 0 0 0 57,1 42,9 21 
6 – 10 år 0 0 0 47,8 52,2 23 
Mer än 10 år 0 2,5 5 17,5 75 40 

13) Att veta vad 
som planeras i 
min vård 

Mindre än 1 år 0 0 3,4 41,4 55,2 29 0,078 
1 – 5 år 0 0 9,5 33,3 57,1 21 
6 – 10 år 0 4,3 0 47,8 47,8 23 
Mer än 10 år 
 

0 2,5 0 17,5 80 40 

14) Att känna att 
vårdpersonalen 
lyssnar på mig  
 
 

Mindre än 1 år 0 0 3,4 24,1 72,4 29 0,394 
1 – 5 år 0 0 0 14,3 85,7 21 
6 – 10 år 0 0 0 30,4 69,6 23 
Mer än 10 år 0 0 2,5 10 87,5 40 

15) Att få en 
förklaring till 
mina 

Mindre än 1 år 0 0 0 41,4 58,6 29 0,293 
1 – 5 år 0 0 0 23,8 76,2 21 
6 – 10 år 0 0 0 39,1 60,9 23 
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symtom/besvär  
 

Mer än 10 år 0 0 5 22,5 72,5 40 

16) Att veta hur 
jag ska göra för 
att må bra  

Mindre än 1 år 0 0 0 44,8 55,2 29 0,385 
1 – 5 år 0 0 0 20 80 20a 
6 – 10 år 0 0 4,3 26,1 69,6 23 
Mer än 10 år 0 0 2,5 25 72,5 40 

a= Internt bortfall 

 
5.4 Öppna kommentarer 

Studiens enkät gav respondenterna möjligheten att, genom en öppen fråga (fråga 
17), fritt kommentera om de ansåg att något annat än vad de tio påståendena 
berörde var viktigt för att de skulle uppleva sig delaktiga. Tjugoåtta respondenter 
(24,7 %) lämnade en öppen kommentar. Det främsta temat för kommentarerna var 
“Information” då åtta kommentarer berörde detta. Respondenterna önskade att de 
fick information om exempelvis hur hörapparater fungerade och varför inte alla 
hörapparater funkar för alla patienter, information om hur hälsan påverkas genom 
hörselnedsättning samt information om andra professioner som kan hjälpa och hur. 
Respondenterna önskade att de skulle bli väl informerade för att kunna göra viktiga 
val själva. 

“Information kring hur hälsan och livet kan påverkas genom hörselnedsättning, tinnitus m.m. 

är något jag saknat i hörselvården. Att hörselnedsättning kan bidra lättare till psykisk ohälsa 

exempelvis. Kanske informationen är bristfällig beror på att ingen forskat kring det?” 

Vidare var “Teckenspråk” ett tema för två av kommentarerna som även berörde 
information. Respondenterna önskade att audionomer skulle vara kunniga inom 
teckenspråk för att de således kunna få ta del av information. Vidare önskades en 
ökad dövkompetens hos audionomer. 

“Att audionomen är teckenspråkig eller åtminstone har ordentlig dövkometens. … ” 

Ytterligare ett tema för kommentarerna var “Bemötande”. Tre kommentarer tog upp 
olika aspekter av vårdpersonalens bemötande som viktigt för att de skulle känna sig 
delaktiga. Respondenterna ansåg att ett trevligt, respektfullt och förstående 
bemötande var viktigt för att de skulle känna sig delaktiga. 

“Att bli mottagen med respekt av all personal” 

Att personalen lyssnar var ett tema för fyra av kommentarerna. En av 
respondenterna påpekade vikten av att personal satte sig in i patientens situation för 
att kunna förbättra patientens möjligheter till ökad social delaktighet. 
Respondenterna uppgav även att det var viktigt att personal svarade på deras frågor 
och tog deras åsikter på allvar. 

“Träffade en audionom i ... som totalt körde över mig och sa: jag vet vad du ska ha för 

inställning i hörapparaterna och inte du. Det är väl jag som hörselskadad vet hur jag vill ha 

det.” 

Flera kommentarer berörde att det för känslan av delaktighet var viktigt att lättare 
kunna komma i kontakt med hörselvården, samt en önskan om att slippa byta 
personal. 
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“Att jag träffar samma person vid mina besök.” 

“Att det är lätt att komma i kontakt med personal t.ex. via telefon.” 

Slutligen ansågs fem kommentarer inte relevanta för studien då de inte berörde 
ämnet delaktighet utan var kritik, både positiv och negativ, mot exempelvis 
mottagningar eller väntetider. Dessa redovisas inte ytterligare. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka aspekter som var viktiga för att 
hörselvårdens patientgrupper skulle uppleva delaktighet i sin hörselvård. Studiens 
resultat visar att respondenterna anser att enkätens samtliga tio påståenden (fråga 
7–16) är viktiga för att de ska uppleva delaktighet. Studien visar även att det finns en 
viss skillnad i vad de anser är viktigt för delaktighet i relation till kön, ålder och hur 
länge man varit patient i hörselvården. En stor majoritet (98 %) av respondenterna 
uppgav att de önskade vara delaktiga i sin hörselvård. Att majoriteten dock ville vara 
delaktiga är i linje med studier av andra patientgrupper (Larsson et al., 2016) och det 
bedöms troligt att det stämmer även för hörselvårdens patientgrupper. 

Likt tidigare forskning visar även denna studie att delaktighet är ett brett begrepp för 
patienter (Eldh & Winbladh, 2018). Studiens tio påståenden är framtagna från Eldhs 
(2006) tidigare forskning och samtliga påståenden har visats vara viktiga även för 
hörselvårdens patienter i frågan om delaktighet. I en tidigare studie (Florin et al., 
2006) har man sett att patienter i större utsträckning önskar en mer passiv 
delaktighet än att aktivt deltaga. Florin et al. menar att ett passivt deltagande uppstår 
när patienten vill lämna över exempelvis beslutsfattande till vårdpersonalen men 
ändå önskar informeras. I denna studie har fråga 7, 9 samt 11 bedömts som aktiv 
delaktighet då de innebär att patienten medverkar i beslut eller sköter vissa saker 
själv. Resterande påståenden (8, 10, 12–16) anses passiva då de rör att patienten 
vill vara informerad alternativt själv informera. Denna studies tre påståenden som 
rörde aktivt deltagande (delta i beslut, sköta vissa saker själv samt att sätta upp 
egna mål) fick en lägre median än resterande. Detta indikerar att även om 
hörselvårdens patienter tycker att det är viktigt med det aktiva deltagandet så 
upplevs dock de passiva sätten till delaktighet som viktigare. Att hörselvårdens 
patienter önskar både aktivt och passivt deltagande är i linje med den 
evidensbaserade vården som bygger på båda delarna (Socialstyrelsen, u.å). Inom 
evidensbaserad vård är patienten först passivt aktiv och informeras om aktuell 
forskning och vårdpersonalens erfarenheter av forskningen. Därefter är aktivt 
deltagande möjligt då patienten blivit tillräckligt informerad för att kunna medverka i 
beslut. Det finns således olika sätt för patienten att delta i sin hörselvård. Delaktighet 
kan innebära att patienten är engagerad i den aktuella situationen och om ICF-
koderna används för att identifiera faktorerna som berör delaktigheten hos 
patienterna så kan en större förståelse för deras grad av delaktighet uppstå 
(Socialstyrelsen, 2003). Patienterna i studien anser att ett passivt deltagande är 
viktigare än ett aktivt deltagande (fråga 7–16) och orsaken är ej klarlagd. Om det 
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beror på funktionstillstånd och/eller funktionshinder skulle det möjligen kunna 
utredas vidare med hjälp av ICF.   

Från studiens öppna fråga framkom, förutom vidareutvecklingar av studiens tio 
påståenden, ytterligare en aspekt av vad som är viktigt för att patienterna ska 
uppleva delaktighet. Flera respondenter påpekade att bemötandet från 
vårdpersonalen var viktigt för delaktigheten. Detta är i linje med Larsson et al. (2016) 
som menar att bemötandet är viktigt för att möjliggöra en god kommunikation mellan 
patient och vårdpersonal, vilket är en grundförutsättning för att delaktighet ska vara 
möjligt. 

Även om resultatet visar att majoriteten av respondenterna var eniga i hur de 
värderade de olika påståendena kan man konstatera att en viss spridning finns. Det 
är alltså av vikt att vårdpersonal för samtal med varje patient för att ta reda på hur 
hen önskar bli delaktig i sin egen vård. Att vårdpersonal går efter patientens egen 
preferens är avgörande för att patienten faktiskt ska känna sig delaktig (Eldh & 
Winbladh, 2018). Att utgå från patienten är centralt i patientcentrerad vård som 
bevisats vara väsentlig för att kunna nå en lyckad hörselrehabilitering (Tye-Murray, 
2015). 

Vid analyser för att se skillnader i respondenternas syn på delaktighet i relation till 
variablerna ålder, vem i hörselvården man främst träffar samt hur länge man varit 

patient i hörselvården fanns stora skillnader i storlek på de grupper som 
analyserades. Den stora skillnaden i antalet respondenter i vardera grupp har 
möjligen påverkat de signifikansvärden som framkom i analysen och bör därför 
beaktas återhållsamt (Trost & Hultåker, 2016). Den största skillnaden sett till 
gruppernas storlek fanns för vem i hörselvården man främst träffar. För att 
möjliggöra en analys slogs flera subkategorier samman och en analys gjordes enbart 
på audionom mot övriga yrkesgrupper. Att slå ihop grupperna kan göra att 
tillförlitligheten till analyserna ökar (Djurfeldt et al., 2018). Dock var gruppen övriga 
yrkesgrupper fortsatt mycket mindre även efter att subkategorierna slogs samman. 
Även om det i denna studie inte framkom några signifikanta skillnader för dessa 
grupper bör också detta resultat beaktas återhållsamt. Det är möjligt att det 
framkommit skillnader om grupperna hade varit jämnare i antal respondenter. 

Andelen personer med hörselnedsättning ökar ju högre upp i ålder man kommer, 
fram till cirka 75 års ålder då andelen åter minskar (HRF, 2017). Detta återspeglas 
bland studiens respondenter där majoriteten var 66–84 år (69 personer). Analysen 
av ålderskategorin visade en signifikans för att de yngre respondenterna ansåg att 
det i högre grad var mycket viktigt att veta vem de skulle kontakta jämfört med de 
äldre respondenterna. Att den yngre gruppen av respondenter var avsevärt mindre 
till antalet kan ha påverkat resultatet (Trost & Hultåker, 2016). Den skeva 
fördelningen över ålderskategorierna skulle troligtvis uppstå igen om studien 
replikerades, om inte urvalsprocessen förändrades. Även variabeln hur länge man 

varit patient i hörselvården visade en signifikant skillnad i ett påstående. Vid Chi-2-
tester med flera kategorier där det framkom en signifikant skillnad, går det endast att 
konstatera att en skillnad finns men inte något om hur sambandet ser ut (Djurfeldt et 
al., 2018). För variabeln ålder gällde detta fråga 12 ”Att veta vem jag ska eller kan 
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kontakta är viktigt för att jag ska känna mig delaktig” där det fanns en signifikant 
skillnad och fyra ålderskategorier; 18–45 år, 46–65 år, 66–84 år och 85 år eller äldre. 
Procentfördelningen såg olika ut för samtliga av kategorierna och det går att 
konstatera att det för samtliga kategorier finns skillnader, vilken eller vilka som är 
signifikanta går dock inte att utläsa. För variabeln hur länge man varit patient i 

hörselvården finns samma problematik. Frågan hur länge man varit patient i 
hörselvården (fråga 4) hade även den fyra kategorier; mindre än 1 år, 1–5 år, 6–10 
år och mer än 10 år. Det fanns för denna variabel en signifikant skillnad på fråga 11 
“Att få sätta upp egna mål är viktigt för att jag ska känna mig delaktig”. 
Procentfördelningen visar att desto längre man varit patient i hörselvården desto 
viktigare var det för delaktigheten att få sätta upp egna mål. Mellan vilka kategorier 
det är en signifikant skillnad går dock inte att konstatera. För att kunna konstatera 
samband behöver ytterligare analyser utföras (Djurfeldt et al., 2018). För variablerna 
ålder samt hur länge man varit patient går därför bara ange vad resultatet indikerar.  

Initialt fanns det även för variabeln kön skillnader i antal respondenter per 
kategori/svarsalternativ. I en första analys analyserades enkätens samtliga 
påståenden mot tre grupper; män, kvinnor samt respondenter som inte ville uppge 
könstillhörighet. Vid dessa analyser fanns det för sex påståenden signifikanta 
skillnader mellan grupperna. En misstanke fanns dock om att de signifikanta 
skillnaderna kunde ha uppkommit av att gruppen med respondenter som inte ville 
uppge könstillhörighet var avsevärt mindre än grupperna män och kvinnor. Detta 
kontrollerades genom en uppföljande andra analys på enbart män och kvinnor. 
Misstankarna bekräftades då endast en signifikant skillnad mellan påståendena 
kvarstod. “Att få berätta om mina symtom/besvär” (fråga 8) visade en fortsatt 
signifikant skillnad där kvinnor i högre grad ansåg det mycket viktigt (71,7%). Då 
detta resultat är beräknat på jämna grupper kan det anses som säkrare än de 
signifikanta skillnader som uppkom i övriga Chi-2-test. Resultatet av denna studie 
indikerar att inga större skillnader finns mellan vad män och kvinnor anser är viktigt 
för att de ska känna sig delaktiga i hörselvården. 

Den tidigare studien (Eldh, 2006) som inspirerat den aktuella studien undersökte inte 
skillnader mellan de variabler som undersökts i denna studie. Således kan 
författarna inte säga om studiens resultat i relation till de demografiska variablerna är 
i linje med liknande studier. 

6.1.2 Takeffekt 

Då majoriteten av alla respondenter graderat de tio påståendena om delaktighet 
(fråga 7–16) till mycket viktigt uppstod en takeffekt på grund av det snedfördelade 
resultatet. Borg och Westerlund (2012) menar att takeffekten ofta beror på att den 
ställda frågan brister i sin formulering. Därför uteblir den normalfördelning som skulle 
kunna komma fram om frågan varit ställd på ett annat sätt och/eller om det funnits 
andra eller fler svarsalternativ. Formuleringen av de tio påståendena bedöms inte 
kunnat genomföras på ett annorlunda sätt utan att förlora innebörden. Att takeffekten 
uppstått bedöms bero på att samtliga påståenden (fråga 7–16) som konstruerats till 
studien bevisats vara viktiga för att andra patientgrupper ska uppleva delaktighet 
(Eldh, 2006). Att samma aspekter skulle visa sig vara viktiga även för hörselvårdens 
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patientgrupper och då ge en takeffekt var därför inte oväntat. Fler svarsalternativ 
skulle dock eventuellt kunnat påverka respondenternas fördelning i valda 
svarsalternativ. Takeffekten är mer problematisk vid longitudinella studier än vid 
tvärsnittsstudier enligt de Vet, Terwee, Mokkink och Knol (2011). Takeffekten anses 
därför inte vara problematisk i denna studie och resultatet anses vara tillförlitligt. 

6.2 Metoddiskussion 

En tvärsnittsstudie av kvantitativ karaktär utfördes för att undersöka studiens syfte 
och besvara frågeställningarna. Genom denna metod är det möjligt att beskriva en 
särskild population vid en bestämd tidpunkt, vilket är i linje med studiens syfte 
(Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie användes ett bekvämlighetsurval vilket 
kännetecknas av att det är ett icke slumpmässigt urval bestående av respondenter 
som finns tillgängliga. Om möjligt bör bekvämlighetsurval inte väljas när man önskar 
generalisera resultat då urvalet sällan blir representativt för hela populationen 
(Bryman, 2016/2018). Det går således att diskutera om studiens resultat är 
representativa för hörselvårdens patienter som helhet. Det är dock av författarnas 
uppfattning att inget annat urval hade varit möjligt för studiens syfte på grund av den 
tidsbegränsning som finns vid kandidatuppsatser.  

6.2.1 Enkätkonstruktion 

Denna studies enkät konstruerades utifrån en tidigare studie om delaktighet (Eldh, 
2006). Då författarna till denna studie valde att fokusera på vad som är viktigt för att 
uppleva delaktighet uteslöts frågor som handlade om vad som inte upplevdes som 
delaktighet.  

För att kunna analysera resultaten från webb- och mottagningsenkäten i en 
gemensam analys användes samma enkät för båda distributionssätten. En 
pilotstudie utfördes för att undersöka eventuella brister i enkätens utformning (Trost 
& Hultåker, 2016). Utifrån pilotstudiens resultat utvecklades en av enkätens frågor till 
tio frågor/påståenden med olika svarsalternativ. Detta resulterade i mer heltäckande 
frågor i relation till studiens syfte då respondenterna gavs större utrymme att delge 
hur viktigt varje påstående var. Slutligen bestod enkäten av 17 frågor och tog cirka 
fem minuter att besvara vilket är i linje med vad som rekommenderas (Ejlertsson, 
2014). Enkäter bör hållas korta då det annars finns en risk att enkäten kan uppfattas 
som för omfattande för respondenten (Bryman, 2016/2018). 

Till enkäten inkluderades demografiska frågor som möjliggjorde en kontroll om 
respondenterna mötte studiens inklusionskriterier (Bryman 2016/2018). Två 
respondenter som besvarat enkäten exkluderades då det inte kunde uteslutas att de 
inte var patienter. De demografiska frågorna hade således önskad effekt och ett 
korrekt uteslutande av respondenter möjliggjordes. För enkätens samtliga frågor 
eftersträvades uttömmande svarsalternativ. Detta kan för de demografiska frågorna 
ha påverkat studien negativt då fler svarsalternativ bidrog till att andelen 
respondenter för varje alternativ blev lågt. De tio påståendena (fråga 7–16) som 
konstruerades med flera fasta svarsalternativ graderades från inte alls viktigt till 
mycket viktigt. Det interna bortfallet minimeras då respondenten får möjlighet att 
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besvara frågan med ett alternativ som passar respondentens uppfattning bättre 
(Bryman 2016/2018).   

Till två av de demografiska frågorna (fråga 1 och 3) samt till alla påståenden 
inkluderades neutrala svarsalternativ, även detta på grund av att författarna 
eftersträvade uttömmande svarsalternativ. Genom att inkludera neutrala 
svarsalternativ minskas risken för felaktiga svar. Det kan exempelvis vara att 
respondenter inte vill besvara frågan eller att de är osäkra och då fyller i ett svar som 
eventuellt inte stämmer (Bryman, 2016/2018). För fråga 1 (könstillhörighet) valde sju 
personer det neutrala svarsalternativet. Vid analys gav detta falska signifikansvärden 
och typ II fel uppstod eftersom denna grupp var avsevärt mindre än grupperna män 
och kvinnor. Således påverkades studien negativt av neutrala svarsalternativ då 
respondenter som valt det neutrala svarsalternativet exkluderades ur 
gruppjämförelsen.  

Enkätens öppna fråga inkluderades för att ge respondenten möjlighet att ge 
ytterligare synpunkter på vad som var viktigt för att uppleva delaktighet. Genom att 
komplettera enkäten med en öppen fråga fångas aspekter upp som enkätens slutna 
frågor inte täcker (Bryman, 2016/2018). Respondenternas svar på enkätens fråga 
påvisade en ytterligare aspekt av delaktighet som inte inkluderats i enkätens 
påståenden. Utan en öppen fråga hade den aspekten således missats. 

Webbenkäten kunde respondenterna ta del av via en länk som HRF distribuerade. 
Tekniska problem kan ha förekommit för respondenterna och det fanns en risk att 
samma respondent kunde få tillgång till webbenkäten flera gånger och således 
besvarat webbenkäten mer än en gång. Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet 
om detta förekommit (Bryman, 2016/2018). Genom att registrera respondenternas 
IP-adresser, alternativt förse respondenterna med unika inloggningskoder, hade 
denna risk kunnat begränsas. Här värderades respondenternas konfidentialitet högre 
än risken för dubbla enkätsvar. Med tanke på att de som besvarat webbenkäten 
dock lämnat liknande svar som respondenterna som besvarat mottagningsenkäten 
bedömer författarna ändå risken för dubbla svar som låg.  

6.2.2 Datainsamling och dataanalys 

Datainsamlingen utfördes från ett utifrånperspektiv eftersom ingen personlig kontakt 
fanns med respondenterna. Relationen till respondenterna var därmed neutral och 
formell i enlighet med det kvantitativa perspektivet (Olsson och Sörensen, 2011). Det 
går att diskutera neutraliteten till respondenterna vid en mottagning då en av 
författarna tidigare arbetat vid mottagningen. Ingen personlig kontakt fanns dock vid 
undersökningstillfället. Studien genomfördes med en webbenkät eftersom det är ett 
kostnadseffektivt redskap för att samla in data (Trost & Hultåker, 2016). Genom 
webbenkäten kunde studien nå ut till en större grupp patienter, spridda över hela 
landet. Då webbenkäter dock ofta har en relativt låg svarsfrekvens delades även 
enkäten ut som mottagningsenkät för att öka chanserna för att få in fler svar 
(Bryman, 2016/2018). Att både webbenkät och mottagningsenkät använts vid 
insamling anses inte ha påverkat studien, då identiska frågor användes. 
Mottagningsenkäten delades dock ut på olika sätt. I Jönköping delades 
mottagningsenkäten ut direkt till patienten vilket genererade fler respondenter än vid 
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övriga orter som lät dem ligga i väntrummet. Om samtliga mottagningsenkäter delats 
ut vid besök är det troligt att studien fått fler respondenter. Det hade även garanterat 
att samtliga respondenter var patienter då enkäten inte hade varit tillgänglig för 
anhöriga. 

Insamlade data analyserades kvantitativt med deskriptiv statistik och Chi-2-test vilket 
är möjligt vid tvärsnittsstudier (Olsson och Sörensen, 2011). Signifikansnivån p ≤0,05 
användes vid analys av gruppskillnader. Detta gjordes eftersom det kunde påvisa 
sannolikheten för att observationerna i studien var statistiskt signifikanta och inte 
bara ett resultat av slumpen. Att icke-parametriska tester användes för att analysera 
data berodde på att insamlad data inte var normalfördelad då grupperna i studiens 
subkategorier var olika stora samt att studiens påståenden (fråga 7–16) hade en 
skalnivå på ordinalnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018).  

Respondenternas svar i enkätens öppna fråga (fråga 17) analyserades genom att 
dela in enkätsvaren i olika teman. På detta sätt kunde respondenternas egen syn på 
vad som var viktigt för att de skulle känna sig delaktiga åskådliggöras. Graneheim 
och Lundman (2004) menar att den information som bedöms som relevant i den 
analyserade texten kan delas in i olika kategorier, som i sin tur bildar olika teman. En 
kvalitativ analys genomfördes inte på materialet eftersom inriktningen för denna 
studie var kvantitativ. Analysen har dock tagit sin utgångspunkt i tillvägagångsättet 
för tematisk analys.   

6.2.3 Bortfall  

Studien hade både externt och internt bortfall. Minst externt bortfall fanns i Jönköping 
där ansvarig personal bestämde att enkäten skulle delas ut vid besök. Det finns en 
risk att patienter känt sig pressade att delta på grund av att de fått enkäten i handen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det har dock bedömts att ingen ökad press funnits då 
ifyllande och inlämnande av enkät skedde i ett avskilt väntrum. Om patienten inte 
önskade att fylla i enkäten fanns inget tvång. Det största externa bortfallet fanns i 
Linköping där endast sex respondenter deltog. Främsta sättet till att minska det 
externa bortfallet är enligt Bryman (2016/2018) att bifoga ett missivbrev som tydligt 
beskriver studien och motiverar eventuella respondenter till att delta. Missivbrevet 
som bifogades var likadant för samtliga mottagningar och kan därför inte förklara det 
ökade bortfallet i Linköping. Placeringen av enkäter och svarslådan i Linköping 
bedöms inte ha varit lika central som på resterande mottagningar, vilket eventuellt 
kan vara en förklaring.   

Mottagningsenkäten bestod av tre sidor, samt ett ensidigt missivbrev. Bryman 
(2016/2018) rekommenderar att enkäter ska se korta ut för att inte avskräcka 
eventuella respondenter från att svara. Det prioriterades dock att enkätens layout 
skulle vara luftig för att minska risken att respondenterna skulle missa frågor. Det är 
möjligt att patienter tyckt att enkäten såg lång ut och därför avstått från att besvara. 
Att ha en tydlig layout menar Bryman (2016/2018) är viktigare än att enkäten ser kort 
ut. 

Även webbenkäten hade en mycket låg svarsfrekvens sett till antalet medlemmar i 
gruppen som enkäten distribuerades genom (16 av 1612 medlemmar svarade). 
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Svarsfrekvensen vid webbenkäter är generellt låg och ett sätt att minska det externa 
bortfallet är att skicka ut en påminnelse (Bryman, 2016/2018). Innan en påminnelse 
skickades ut hade fem svar inkommit och efter påminnelsen inkom ytterligare elva 
svar.  

Enkäterna hade ett internt bortfall på totalt 20,4 %. Det största interna bortfallet fanns 
på frågan om vem i hörselvården man främst träffar (18 %). Det är möjligt att denna 
siffra varit lägre om det funnits ett förtydligande kring hur många svarsalternativ man 
skulle markera. För att i webbenkäten eliminera risken för internt bortfall användes 
funktionen “obligatorisk fråga” i Google-Formulär på alla frågor utom den öppna 
frågan. Funktionen gjorde att enkäten inte kunde skickas in om inte samtliga 
obligatoriska frågor var besvarade. Därför återfanns det inget internt bortfall i 
webbenkäterna.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie var begränsad sett till storlek, urval och spridning av respondenter, 
såväl geografisk spridning som spridning mellan hörselvårdens olika patientgrupper. 
Det vore därför intressant om en liknande studie genomfördes i större skala och med 
annat urval för att kontrollera om studiens fynd är generaliserbara. Ytterligare en 
aspekt som är intressant för vidare forskning är att tidigare studier visat att 
vårdpersonals och patienters syn på delaktighet har skiljt sig åt (Eldh, 2006; Florin et 
al., 2006). Därför vore även en liknande studie på vårdpersonal inom hörselvården 
intressant att genomföra för att se om deras syn på delaktighet överensstämmer 
med den syn på delaktighet som hörselvårdens patienter har. 

7. Slutsatser 

Majoriteten av hörselvårdens patienter vill vara delaktiga i sin egen vård, men idag 
finns det patienter som inte upplever att de är delaktiga. För hörselvårdens patienter 
är delaktighet ett brett begrepp med många aspekter utöver aktiv medverkan. Det 
finns vissa signifikanta skillnader i synen på delaktighet hos hörselvårdens patienter i 
relation till kön, ålder och hur länge man varit patient i hörselvården, dock inte till 
vem i hörselvården man främst träffar.  
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Bilaga 1 - Enkät 
 

Delaktighet i vården 

   

1. Jag är:    
 

� Kvinna � Man         � Icke-binär             � Vill ej uppge  

 

2. Jag är:  

� 17 år eller yngre 

� 18 – 45 år 

� 46 – 65 år 

� 66 – 84 år  

� 85 år eller äldre 

 

3. När jag besöker hörselvården träffar jag främst:  

� Audionom 

� Öronläkare 

� Tinnitus-Audionom/Team 

� CI--Audionom/Team 

� Tekniker/Ingenjör 

� Audionomstudent 

� Kurator/Psykolog  

� Osäker 

� Annat (ange vad): _____________________________    

 

4. Jag har varit patient i hörselvården i:  
 

� Mindre än 1 år 

� 1 – 5 år 

� 6 – 10 år 

� Mer än 10 år 

 

5. Jag vill vara delaktig i min hörselvård:  

� Ja 

� Nej  
 

6. Jag upplever att jag är delaktig i min hörselvård:   

� Ja  

� Ja, men önskar vara mer delaktig  

� Nej  

  

Fortsättning på nästa sida 

Vinter/Vår 2019 
Kod:__________  
 



  

 

 

 

Nedan finns tio påståenden. Ta ställning till samtliga genom att kryssa för 

det alternativ som stämmer bäst in för dig.  
 

7. Att få delta i beslut är viktigt för att jag ska känna mig delaktig  

 

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

 

8. Att få berätta om mina symtom/besvär är viktigt för att jag ska känna mig delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

9. Att få sköta vissa saker själv (t.ex. byta slang, filter, batterier m.m.) är viktigt för att jag 

ska känna mig delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

10. Att vårdpersonalen förklarar undersökningar för mig är viktigt för att jag ska känna 

mig delaktig  

 

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

11. Att få sätta upp egna mål är viktigt för att jag ska känna mig delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

 

12. Att veta vem jag ska eller kan kontakta är viktigt för att jag ska känna mig 

delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

Fortsättning på nästa sida 

Vinter/Vår 2019 
Kod:__________  
 



  

 

 

 

 

13. Att veta vad som planeras i min vård är viktigt för att jag ska känna mig delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

14. Att känna att vårdpersonalen lyssnar på mig är viktigt för att jag ska känna mig 

delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

15. Att få en förklaring till mina symtom/besvär är viktigt för att jag ska känna mig 

delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

16. Att veta hur jag ska göra för att må bra är viktigt för att jag ska känna mig 

delaktig  

   Inte alls viktigt  Mindre viktigt    Varken eller  Viktigt     Mycket viktigt  

�  �  �  �    �  

  

17. Annat som är viktigt för att jag ska känna mig delaktig:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vinter/Vår 2019 
Kod:__________  
 



  

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev för webb- och mottagningsenkät 
  

 Delaktighet i vården – Informationsbrev (webbenkät) 

Vi heter Caroline och Katarina och vi är audionomstudenter på audionomprogrammet vid 

Örebro universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats inom hörselvetenskap och ämnet för 

uppsatsen är delaktighet i vården.  

 

Idag finns det inte någon utförlig definition av delaktighet inom hörselvården. Studier inom 

övrig hälso- och sjukvård har dock visat positiva resultat av att patienter är delaktiga i sin 

egen vård. Exempelvis har det visat sig att delaktiga patienter tenderar att vara mer nöjda 

med sin vård samt att de ofta är mer motiverade till att följa exempelvis 

rehabiliteringsplaner. Därför har vi valt att i vår uppsats fokusera på vad som är viktigt för 

att vuxna patienter (≥18 år) inom hörselvården ska uppleva delaktighet. Vi vill veta vad du, i 

egenskap som patient, upplever att delaktighet är. Studiens resultat kan öka förståelsen för 

hur man i den kliniska verksamheten kan arbeta mer konkret och aktivt för att öka 

patienters delaktighet. 

Hur går studien till? 

Du kommer vid ett tillfälle att besvara en enkät som består av sju frågor och tio påståenden. 

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Resultatet kommer inte kunna härledas till en 

specifik deltagare utan redovisas på gruppnivå. Den enda information som samlas in i 

studien är dina svar på enkäten och denna information kommer att behandlas 

konfidentiellt. Alla enkäter kommer att kodas och inga persondata kommer att finnas med 

vid analys. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Enkäterna kommer att sparas tills uppsatsen är godkänd av examinator (juni 2019) och 

därefter kommer de att förstöras. Genom hela studien följer vi vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer samt lagen om GDPR. Din IP-adress kommer inte att registreras 

eller sparas. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att 

uppge varför och det kommer heller inte att påverka din framtida vård eller behandling. Om 

du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan) och 

uppge den kod din enkät är markerad med. Ingen ersättning kommer att ges för deltagande 

i studien. 

  

Genom att besvara denna enkät ger du ditt samtycke till att delta i studien.     

Har du några frågor, kontakta oss gärna via mejl. Tack på förhand för din medverkan!   

  

Med vänliga hälsningar, 

Caroline Kilagård (xxxxxxxxx@studentmail.oru.se) 

Katarina Nilsson (xxxxxxxxx@studentmail.oru.se)   

Handledare:  

Elin Karlsson, Doktorand, Leg. Audionom   

Mejl: xxxxxxxxxxxxx@oru.se 



  

 

 

Delaktighet i vården – Informationsbrev (mottagningsenkät) 

Vi heter Caroline och Katarina och vi är audionomstudenter på audionomprogrammet vid 

Örebro universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats inom hörselvetenskap och ämnet för 

uppsatsen är delaktighet i vården.  

 

Idag finns det inte någon utförlig definition av delaktighet inom hörselvården. Studier inom 

övrig hälso- och sjukvård har dock visat positiva resultat av att patienter är delaktiga i sin 

egen vård. Exempelvis har det visat sig att delaktiga patienter tenderar att vara mer nöjda 

med sin vård samt att de ofta är mer motiverade till att följa exempelvis 

rehabiliteringsplaner. Därför har vi valt att i vår uppsats fokusera på vad som är viktigt för 

att vuxna patienter (≥18 år) inom hörselvården ska uppleva delaktighet. Vi vill veta vad du, i 

egenskap som patient, upplever att delaktighet är. Studiens resultat kan öka förståelsen för 

hur man i den kliniska verksamheten kan arbeta mer konkret och aktivt för att öka 

patienters delaktighet. 

 

Hur går studien till? 

Du kommer vid ett tillfälle att besvara en enkät som består av sju frågor och tio påståenden. 

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. Resultatet kommer inte kunna härledas till en 

specifik deltagare utan redovisas på gruppnivå. Den enda information som samlas in i 

studien är dina svar på enkäten och denna information kommer att behandlas 

konfidentiellt. Alla enkäter kommer att kodas och inga persondata kommer att finnas med 

vid analys. Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Enkäterna kommer att sparas tills uppsatsen är godkänd av examinator (juni 2019) och 

därefter kommer de att förstöras. Genom hela studien följer vi vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer samt lagen om GDPR.  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att 

uppge varför och det kommer heller inte att påverka din framtida vård eller behandling. Om 

du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan) och 

uppge den kod din enkät är markerad med. Ingen ersättning kommer att ges för deltagande 

i studien. 

  

Genom att besvara denna enkät ger du ditt samtycke till att delta i studien.     

Har du några frågor, kontakta oss gärna via mejl. Tack på förhand för din medverkan!   

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Caroline Kilagård (xxxxxxxxx@studentmail.oru.se) 

Katarina Nilsson (xxxxxxxxx@studentmail.oru.se)   

 

Handledare:  

Elin Karlsson, Doktorand, Leg. Audionom   

Mejl: xxxxxxxxxxxxx@oru.se  


