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Abstrakt 
 

Bakgrund: Ensidig dövhet innebär svår till mycket grav hörselnedsättning i ena örat. 

Patienter med ensidig dövhet upplever svårigheter med taluppfattning i bullrig miljö 

samt ljudlokalisation på grund av avsaknad av binaurala effekter, vilket medför en 

försämrad livskvalité. I Sverige erbjuds patienter med ensidig dövhet hörhjälpmedel i 

form av benledningsimplantat (BI) och contralateral routing of signal (CROS) men i 

andra länder är även cochleaimplantat (CI) ett behandlingsalternativ.  

Syfte: Att jämföra taluppfattningsförmåga i brus, ljudlokalisation och livskvalité hos 

vuxna med ensidig dövhet som behandlas med CI, BI eller CROS som 

hörhjälpmedel.  

Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes genom att granska relevanta studier 

från två databaser för att besvara studiens syfte och frågeställning.  

Resultat: Taluppfattningsförmågan i brus förbättras av alla tre interventionerna, 

förutom när bruset presenteras i örat som behandlas med interventionen. 

Lokalisationsförmågan förbättrades efter CI-aktivering i alla studier utom en. Endast 

en studie visade förbättring av lokalisationsförmåga av BI. Ingen förbättrad 

lokalisationsförmåga av CROS i någon av studierna. Båda studierna som undersökt 

hur livskvalitén förändrats av CI kom fram till att livskvalitén hade förbättrats efter CI-

aktiveringen jämfört med innan. Ca hälften av BI-användarna upplevde förbättrad 

livskvalité till följd av BI-aktiveringen. En generell förbättring av livskvalité kunde 

uppvisas av CROS-användning.  

Slutsats: CI, BI och CROS förbättrar signifikant taluppfattningsförmågan i brus. 

Ljudlokalisationen ökar främst av CI. Livskvalitén ökar av alla tre undersökta 

interventionerna men den största positiva förändringen verkar erhållas av CI. Fler 

studier behövs som undersöker kostnadseffektivitet i relation till nyttan med CI hos 

ensidigt döva.  

 

Abstract 
  

Background: Single-sided deafness refers to severe or profound hearing loss in one 

ear. Patients with single-sided deafness experience difficulties with speech 

intelligibility in noisy environments and sound localization due to lack of binaural 

effects, which results in a deterioration in quality of life. In Sweden, patients with 

single-sided deafness are offered hearing aid in form of bone conduction implants 

(BI) and contralateral routing of signal (CROS), but in other countries cochlear 

implants (CI) are also a treatment alternative. 



 
 

Aim: To compare speech intelligibility in noise, sound localization and quality of life in 

adults with single-sided deafness treated with CI, BI or CROS as a hearing aid. 

Method: A systematic literature review was conducted by reviewing relevant studies 

from two databases to answer the study's aim and question. 

Results: The speech intelligibility in noise is enhanced by all three interventions, 

except when the noise is presented in the ear treated with the intervention. 

Localization ability improved after CI activation in all studies except for one. Only one 

study showed improvement in the localization ability of BI. No localization 

improvement of CROS in any of the studies. Both studies that examined how the 

quality of life changed by CI concluded that the quality of life had improved after CI 

activation compared to before the activation. About half of BI users experienced 

improved quality of life as a result of BI activation. A general improvement in quality 

of life could be demonstrated by CROS use. 

Conclusion: CI, BI and CROS significantly improve speech intelligibility in noise. 

Sound localization is improved mainly by CI. The quality of life is increased by all 

three interventions examined, but the greatest positive change seems to be obtained 

by CI. More studies are needed that investigate cost-effectiveness in relation to the 

benefit of CI, in people with single-sided deafness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort TACK till vår handledare Helena Stålnacke för goda råd och 
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1. Inledning  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) definieras hörselnedsättning som en försämrad eller 

avsaknad förmåga att höra. I Sverige beräknas ca 1,5 miljoner vuxna ha någon form 

av hörselnedsättning som påverkar deras vardag (HRF, 2017). 

Vid hörselnedsättning väljs ett lämpligt tekniskt hjälpmedel ut som en del av 

hörselrehabilitering, utifrån patientens behov samt hörselskadans art och grad (Tye-

Murray, 2015). Hos patientgruppen med ensidig dövhet drabbas endast ena örat av 

hörselförlust (Vincent et al., 2015). Det har gjorts flera undersökningar som visar att 

personer med ensidig dövhet upplever svårigheter i det dagliga livet på grund av 

hörselförlusten, trots normal hörsel på motsatt öra (Wie, Pripp & Tvete 2010; 

Kitterick, Lucas, & Smith, 2015). Vanliga svårigheter är bland annat att kunna 

uppfatta tal i stimmig miljö och att kunna lokalisera ljud och därmed kan även 

livskvalitén påverkas. De hjälpmedel som erbjuds patienter med ensidig dövhet är 

främst benledningsimplantat (BI) och contralateral routing of signals (CROS) (Dillon, 

2012). På senare år har det dock i vissa länder blivit allt vanligare att erbjuda även 

personer med ensidig dövhet rehabilitering med cochleaimplantat (CI) (Arnoldner & 

Lin, 2013) men i Sverige uppfyller fortfarande inte denna patientgrupp de rådande 

kriterierna (Socialstyrelsen, 2011).  

 

2. Bakgrund 

 

2.1. Hörselskador 

Hörselsinnet ger förmågan att fånga in och sortera ljud i omgivningen, vilket har stor 

betydelse för människans sociala behov för att kunna interagera och kommunicera 

med andra människor (Nolen-Hoeksema, 2014). Detta sinne störs vid en skada i ett 

av örats olika delar, ytter-, mellan-, innerörat, hörselnerven eller i de centrala 

hörselbanorna (Møller, 2012). Det finns olika typer av hörselnedsättningar och 

beroende på skadans lokalisation kan den vara av sensorineural, konduktiv eller 

kombinerad art. 

 

Vid en konduktiv hörselnedsättning sitter skadan i ytter- eller mellanörat och en 

sådan skada leder till att ljudsignalen reduceras eller blir ohörbar (Møller, 2012). 

Denna typ av hörselnedsättning påverkar inte hörselsinnets kvalité och ofta är 

hörapparater till stor hjälp, eftersom det endast krävs starkare ljudvolym för att 

signalen ska bli hörbar. 

 

En hörselnedsättning av sensorineural art innebär att skadan uppstår i cochlean, 

hörselnerven eller det auditiva nervsystemet (Møller, 2012). Den vanligaste typen av 

sensorineural hörselnedsättning är då skadan är lokaliserad i cochlean. Det sker då 

en gradvis förlust eller skada av hårceller i cochlean (Martini, Stephens & Read, 

2007). Det är främst de yttre hårcellerna som skadas, mestadels i den första halva 

delen av basilarmembranet och således drabbas främst de högfrekventa ljuden på 
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grund av basilarmembranets tonotopiska karaktär. Till skillnad från vid konduktiva 

hörselnedsättningar påverkas kvalitén på hörselsinnet vid sensorineurala 

hörselnedsättningar, vilket ofta försämrar taluppfattningsförmågan (Møller, 2012). 

 

2.2. Ensidig dövhet 

Vincent et al. (2015) menar att ensidig dövhet är när det sämre örat har svår till 

mycket grav hörselnedsättning och det normala örat har TMV4 (tonmedelvärde vid 

frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz) som är lika med eller bättre än 30 dB HL. 

Definitionen för normal hörsel varierar något mellan olika författare och länder 

(Schlauch & Nelson, 2015). I Sverige ligger TMV4 mellan 0–20 dB HL för normal 

hörsel och ≥ 90 dB HL vid grav hörselnedsättning (Socialstyrelsen, 2009). Hur stora 

svårigheter en person har på grund av sin hörselnedsättning kan dock inte enbart 

baseras på hörselnedsättningens grad (Schlauch & Nelson, 2015). Det finns andra 

faktorer som inverkar på den subjektiva upplevelsen av hörselproblematiken och två 

personer med samma typ och grad av hörselnedsättning kan exempelvis uppleva 

stor skillnad i taluppfattningsförmåga. I denna uppsats definieras begreppet ensidig 

dövhet som att hörselproblematiken är så pass stor på det sämre örat att hörapparat 

inte hjälper samt att det motsatta örat har TMV4 ≤30 dB HL. 

2.2.1 Orsaker till ensidig dövhet 

Orsaken till ensidig dövhet kan skilja sig beroende på om den är medfödd/har 

uppstått tidigt i livet jämfört med om den har förvärvats i vuxen ålder (Usami et al., 

2017). Anledningen till varför man fötts med hörselnedsättning är i de flesta fall 

okänd (Møller, 2012). Bland kända orsaker till medfödd eller tidig ensidig 

hörselnedsättning finns enligt Usami et al. (2017) främst infektioner, cochlear nerve 

deficiency, inneröre-missbildningar eller påssjukan dokumenterat. Andra anledningar 

är kronisk mediaotit, kolesteatom, perilymfatisk fistel och huvudtrauma (Usami et al., 

2017). De vanligaste orsakerna till ensidig dövhet förvärvad i vuxen ålder är dock 

Meniere´s sjukdom, vestibulärt schwannom eller idiopatisk plötslig sensorineural 

hörselnedsättning (Baguley, Bird, Humphriss & Prevost, 2005; Usami et al., 2017).  

 

2.3. Binaural och monaural hörsel 

Personer som hör med två öron (binaural hörsel) har fler fördelar i 

lyssningssituationer jämfört de som endast hör med ett öra (monaural hörsel) (Dillon, 

2012). Två fördelar är att taluppfattning i bullrig miljö och att kunna lokalisera från 

vilken riktning ljud kommer ifrån, underlättas genom binaural hörsel. Anledningen till 

fördelarna med binaural hörsel i relation till monaural hörsel, är att huvudet fungerar 

som en barriär för ljudvågor och främst höga frekvenser över 1500 Hz hindras från 

att spridas runt huvudet. Det uppstår då en interaural nivåskillnad (ILD) mellan 

öronen eftersom ljudet dämpas innan det når örat som befinner sig längst bort från 

ljudkällan. Detta kallas huvudskuggeffekten (Dillon, 2012; Kitterick et al., 2015). Med 

hjälp av denna effekt samt att hjärnan kombinerar och bearbetar ljud från båda 

öronen kan personer med binaural hörsel även rikta uppmärksamheten mot en viss 



 
 

 3 

ljudkälla och undertrycka ljud som kommer från andra riktningar. På så sätt 

underlättas taluppfattningen i stimmiga miljöer. Huvudskuggeffekten bidrar också till 

att man genom binaural hörsel kan avgöra ljudets lokalisation på horisontalplan, 

genom ljudnivåskillnad mellan öronen och interaural tidsskillnad (ITD) för när ljudet 

når respektive öra (Dillon, 2012).  

 

En nackdel med monaural hörsel är att auditiv deprivering kan uppstå (Dillon, 2012). 

Det innebär att hjärnans plasticitet förändras på grund av att den ena cochlean inte 

stimuleras för ljud. Det leder till att hjärnans förmåga att tolka ljuden försvåras, med 

försämrad taluppfattningsförmåga i det ostimulerade örat som följd. 

 

2.4. Konsekvenser och svårigheter vid ensidig dövhet  

Personer med ensidig dövhet saknar binaural hörsel och därför försvåras förmågan 

att förstå vad som sägs vid samtal med andra människor, särskilt i stimmiga miljöer 

(Kitterick et al., 2015). För att taluppfattningen ska underlättas behöver ljudkällan 

befinna sig på samma sida som det normalhörande örat. I en studie av Wie, Pripp 

och Tvete (2010) uppgav 93% av deltagarna att kommunikationen påverkas av den 

ensidiga hörselförlusten och 87% upplevde problem med taluppfattning i stimmiga 

miljöer. Även förmågan att kunna lokalisera vart ljudet kommer ifrån har visat sig 

vara en svårighet (Lucas, Katiri & Kitterick, 2018; Vannson et al., 2015). Detta kan i 

sin tur leda till oro och rädsla över att exempelvis inte veta var trafiken kommer ifrån 

(Lucas et al., 2018). I en studie av Vannson et al. (2015) undersöktes sambandet 

mellan taluppfattningsförmåga och livskvalité hos vuxna med ensidig dövhet. 

Studiens resultat visar att sämre binaural ljudbearbetning hos deltagarna med 

ensidig dövhet hade en negativ inverkan på livskvalitén. I en annan studie av Wie et 

al. (2010) visade det sig att nedsatt hörselfunktion påverkar förmågan att 

kommunicera och vara delaktig i ett socialt liv. Vidare menar Chisolm et al. (2007) att 

svårigheter att förstå tal begränsar dessa personers delaktighet i sociala 

sammanhang vilket ofta resulterar i isolering och utanförskap. Många behöver också 

enligt Wie et al. (2010) aktivt använda sig av kommunikationsstrategier, som 

exempelvis läppläsning för att kunna vara socialt delaktiga. Att behöva anstränga sig 

för att lyssna leder dessutom ofta till trötthet (Lucas et al., 2018).  

 

2.5. Livskvalité 

Livet har olika värde för olika personer, beroende på bland annat intellektuella, 

moraliska och ekonomiska aspekter (Nordenfelt, 2004). Livskvalité är därmed ett 

multidimensionellt och komplext begrepp som väcker debatt kring definitionen men 

de flesta debattörer är överens om att med livskvalité studeras människans välfärd 

eller välbefinnande. Begreppet enligt WHO (1997) förknippas med individens hälsa 

och definieras som dennes uppfattning av sin egen tillvaro av fullständig fysisk, 

socialt och mentalt välmående. Individens livskvalité påverkas av dennes kultur och 

värdesystem i förhållande till dennes mål, förväntningar, normer och bekymmer 

(WHO,1997). För att utvärdera effekten av sjukvårdsinterventioner som kan påverka 
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hela personens liv kan man mäta livskvalitén. De mätinstrument som används för att 

mäta hälsorelaterad livskvalité kan delas upp i generella mätinstrument, som mäter 

en bred aspekt av hälsotillstånd eller i ämnesspecifika mätinstrument som är 

relevanta för att ge en djupare bild av ett specifikt hälsoproblem. 

  

2.6.Tekniska hjälpmedel vid ensidig dövhet 

De hörhjälpmedel som idag erbjuds personer med ensidig dövhet internationellt är 

contralateral routing of signals (CROS), benledningsimplantat (BI) eller 

cochleaimplantat (CI) (Dillon, 2012; Arnoldner & Lin, 2013).  

2.6.1. CROS  

CROS är ett system där ljudsignalen tas upp av hörtelefonen i en hörapparat som 

sitter på det döva örat och därifrån sänds ljudsignalen, antingen trådlöst eller via en 

sladd, över till en hörapparat i det fungerande örat (Dillon, 2012). På så vis sker en 

kompensation för huvudskuggningen och det döva örat tar emot ljud som kommer 

från den normalhörande sidan, samtidigt som det normala örat får in naturligt ljud via 

en öppen anpassning (Gelfand, 2009). CROS är enligt Dillon (2012) lämpligt för 

personer med ensidig dövhet eller ensidig hörselnedsättning, där en hörapparat inte 

skulle göra någon nytta för det hörselnedsatta örat. För att CROS ska fungera bör 

det motsatta örat ha normal hörsel eller en lätt diskantnedsättning (Dillon, 2012).  

2.6.2 Benledningsimplantat 

Ett BI består av en yttre del med en ljudprocessor med inbyggda mikrofoner, som 

sitter utanpå huvudet med hjälp av magneter och en inre del som består av en 

transducer som placeras under huden bakom örat (Reinfeldt, Håkansson, Taghavi & 

Eeg-Olofsson, 2015). Ljudprocessorn omvandlar ljudvågorna till elektromagnetiska 

signaler som färdas genom huden till transducern, som i sin tur omvandlar de 

elektriska signalerna till mekaniska vibrationer. Vibrationerna leds vidare via 

skallbenet in till cochlean. BI används enligt Gelfand (2016) främst av personer som 

inte kan använda konventionella hörapparater på grund av skador i ytter- eller 

mellanörat eftersom signalen hoppar över dessa delar och istället färdas via 

skallbenet. För personer med ensidig sensorineural dövhet kan ett 

benledningsimplantat användas genom att man placerar implantatet på den döva 

sidan så att vibrationerna når cochlean via benledning till det motsatta fungerande 

örat (Dillon, 2012).  

2.6.3 Cochleaimplantat 

Ett CI kan genom elektrisk stimulering av hörselnerven återställa förmågan att 

uppfatta ljud för personer med grav cochleär hörselnedsättning eller dövhet 

(Grayden & Clark, 2006). Implantatets externa delar består av en ljudprocessor med 

en mikrofon samt en spole som sitter utanpå huden. En mottagare sitter under 

skallbenet och en elektrodrad opereras in i cochlean. Vid ljudbearbetning fångas den 

inkommande signalen upp av mikrofonen på ljudprocessorn som överför signalen via 

spolen till elektroderna som arrangerats i cochlean. Elektroderna stimulerar då 
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hörselnerven och signalen överförs till hjärnan utan att involvera de skadade 

hårcellerna i cochlean, som vid oskadad hörsel står för signalöverföringen. En 

förutsättning för CI är därmed att hörselnerven är intakt (Møller, 2012). 

 

2.7. Rehabilitering av personer med ensidig dövhet i Sverige  

Personer med ensidig dövhet i Sverige erbjuds rehabilitering med BI eller CROS 

(Hörselskadade Riksförbund, 2016). Enligt Ingenjör D. Sjöberg (personlig 

kommunikation, 27 Mars 2019) kostar en CROS-apparat som kopplas med en 

konventionell hörapparat, mellan 2500–3500 kr beroende på fabrikat. Kostnaden för 

en benförankrad hörapparat ligger mellan 35000–45000 kr beroende på 

fabrikat/styrka. I andra länder, exempelvis Tyskland erbjuds patienter med ensidig 

dövhet numera CI istället för CROS eller BI (Döge et al., 2017). I Sverige finns ingen 

exakt dB HL-gräns för när det är motiverat att rehabilitera en vuxen patient med ett 

CI men riktlinjer som finns anger att patienten ska ha ett TMV4 som överstiger 70 dB 

HL på det bästa örat och att man ska ha sämre taluppfattning än 50% på samma öra 

(Socialstyrelsen, 2011). Patienten ska heller inte erhållas tillräcklig nytta av optimalt 

anpassade hörapparater. Dessa indikationer innebär att personer med ensidig 

dövhet oftast inte blir rehabiliterade med CI i Sverige. I Sverige är kostnaden för en 

cochleaimplantation inklusive kostnader för underhåll av utrustning ca 300 000 kr, 

därefter läggs omkring 70 000 kr vart femte år på diverse service (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

2.8. Problematisering 

Ensidig dövhet och dess påverkan på den sociala interaktionen, leder trots normal 

hörsel på ena sidan, till att personer i denna patientkategori upplever svårigheter på 

många områden i livet (Kitterick et al., 2015). Därför är det viktigt med ett bra 

hörhjälpmedel som förbättrar situationen. Denna litteraturstudie kommer därför att 

undersöka vilket hörhjälpmedel som ger bäst effektivitet gällande 

taluppfattningsförmåga i brus, ljudlokalisation samt livskvalité för personer med 

ensidig dövhet. Detta för att utforska om CI skulle kunna vara ett lämpligt 

behandlingsalternativ även i Sverige. 

 

3. Syfte 

  

Syftet är att jämföra CI, BI och CROS som hörhjälpmedel hos vuxna personer med 

ensidig dövhet. 

 

3.1 Frågeställning 

Är CI mer effektivt när det gäller taluppfattningsförmåga i brus, ljudlokalisation och 

livskvalité jämfört med CROS och BI, hos personer med ensidig dövhet? 

 



 
 

 6 

4. Metod  

 

4.1 Studiedesign 

En systematisk litteraturstudie valdes som studiedesign för att besvara studiens syfte 

och frågeställning. Detta innebär att eftersöka, värdera och analysera resultat från 

alla relevanta studier och forskning (Wengström & Forsberg, 2016). Enligt Bryman 

(2008/2011) kan ett systematiskt tillvägagångssätt vid granskning av litteratur 

resultera i vetenskaplig evidens som i hög grad är fri från bias. En tydlig metodik 

med ingående litteratursökningar och genom att författarna även beskriver sina 

beslut, utföranden samt slutsatser leder till minskad risk för eventuella skevheter 

eller slumpartade resultat i studien. 

  

4.2 Problemformulering 

Studien forskningsfråga formulerades enligt PICO-modellen (Wong & Hickson, 

2012), där PICO står för Patient/Problem, Intervention, Comparison och Outcome. 

Frågeställningen består av patientgruppen ensidigt döva, interventionen är CI som 

jämförs med BI och CROS. Resultatet som undersöks är de olika interventionernas 

effektivitet gällande taluppfattningsförmåga i brus, ljudlokalisation samt livskvalité.  

 

Patient Intervention Jämförelse Outcome/Effektmått 

Patienter 
med 
ensidig 
dövhet  

Cochleaimplantat  Benledningsimplantat 
och CROS 

Taluppfattningsförmåga i 
brus, ljudlokalisation och 
livskvalité 
  

 

4.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes med utgångspunkt i att inkludera 

relevanta artiklar som svarade på uppsatsens frågeställning. Inklusionskriterierna 

innefattade originalartiklar tillgängliga på engelska. För att hålla hög kvalité 

inkluderades endast peer reviewed studier. Tidsintervallet för publikation var 

13/02/2009-13/02/2019. Eftersom forskningsområdet fortskrider i snabb takt 

exkluderades artiklar äldre än tio år med grund i att inkludera så aktuella artiklar som 

möjligt. För att säkerställa att studierna hade en hög reliabilitet accepterades endast 

artiklar med minst tio försökspersoner. Studier som inkluderades undersökte vuxna 

≥18 år med ensidig dövhet eller grav ensidig hörselnedsättning av sensorineural art 

och normal hörsel på kontralateralt öra, som i uppsatsen definieras TMV4 ≤30 dB 

HL. Enligt SBU (2017) används lämpligen observationsstudier när det gäller att 

studera effektiviteten av interventioner av detta slag och kvalitativa studier vid 

undersökning av livskvalité. Studiedesign som inkluderades var kohortstudier, fall-

kontrollstudier och kvalitativa studier. Artiklar exkluderades om studiepopulationen 
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hade sämre hörtrösklar än 30 dB HL i kontralateralt öra. Det exkluderades även 

artiklar av fel studiefokus och olämplig studiedesign. 

 

4.4 Sökstrategi  

Informationssökningen påbörjades med att operationalisera problemformuleringen 

för att fastställa lämpliga sökord baserade på studiens frågeställning. I studien 

gjordes en bred sökning med ett block för population och ett annat block för 

intervention, med syfte att fånga så många relevanta artiklar som möjligt. 

Indexeringstermer och fritextord användes vid sökningen (SBU, 2017).  

 

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL som är relevanta 

för studiens syfte, eftersom de är databaser som innehåller hörselvetenskapliga 

publikationer. En testsökning utfördes 2019-02-01 i båda databaserna med avsikt att 

få en översikt över mängden artiklar som behandlar ämnet. Huvudsökningen 

utfördes 2019-02-13 med ämnesordlistor, thesaurus i CINAHL och MeSH (Medical 

Subject Headings) i PubMed, i de fall där ämnesord fanns tillgängliga som alternativ.  

 

Sökorden för patientgruppen ensidig dövhet valdes ut efter testsökningar i PubMed. 

En sökning på unilateral deafness resulterade i MeSH-termen “unilateral hearing 

loss”. Definitionen för “unilateral hearing loss” är enligt PubMed att man har antingen 

delvis eller fullständig hörselnedsättning i ett öra. “Single sided deafness”, 

“asymmetric hearing” och “monaural hearing” söktes som fritext, vilka grundas på 

vanligt förekommande termer som används i artiklar som berör ämnet ensidig 

dövhet.  

 

För interventionerna användes följande sökord. För CI var sökorden “cochlear 

implants” och “cochlear implantation” som söktes som ämnesord i båda 

databaserna. Sökorden för BI som användes var “bone anchored hearing implant”, 

“bone anchored hearing aids”, “bone anchored hearing device”, osseointegrated 

auditory implant, “bone conduction implant” och “bone conduction device” som 

söktes som fritext eftersom ämnesord ej fanns tillgängligt i varken PubMed eller 

CINAHL. Vissa av sökorden för BI valdes ut eftersom de enligt Dillon (2012) är 

vanliga benämningar som används för benledningsimplantat. Andra sökord valdes ut 

på grund av att de var vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar som hittades 

under testsökningen.  

 

Sökord för interventionen CROS var “contralateral routing of signals” och 

“contralateral routing of signal hearing aids” eftersom det enligt testsökningen visade 

sig vara de mest relevanta sökorden. Inga lämpliga ämnesord för CROS hittades. I 

CINAHL användes även “contralateral routing of signal” utan ett “s” på slutet 

eftersom det visade sig generera fler träffar.  
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Samtliga sökord utom osseointegrated auditory implant söktes med citattecken för 

att begreppen skulle vara sammanhängande i artiklarna. Söktermen osseointegrated 

auditory implant fick fler sökträffar utan citattecken (26 jämfört med 7). Sökorden 

som var synonymer sammansattes i ett block genom att de söktes tillsammans med 

den booleska termen OR. Sedan kombinerades blocket för ensidig dövhet med 

blocken för respektive intervention, med den booleska termen AND mellan blocken 

för att generera så många relevanta artiklar som möjligt. Eftersom CINAHLs 

åldersfilter “all adult” även sållade bort studier som endast inkluderade vuxna 

försökspersoner kunde inget åldersfilter användas i CINAHL. De artiklar som 

inkluderade försökspersoner under 18 år gallrades bort manuellt. I databasen 

Pubmed var det endast möjligt att ha åldern 19+ som filter vid sökningen. Till skillnad 

från CINAHL gick det inte att avgränsa sökningen till att endast söka peer reviewed 

artiklar, dessa exkluderades därför manuellt i samband med sållning av abstrakt med 

hjälp av tidskrift-databasen Ulrichsweb. 

 

4.5 Urvalsförfarande  

Databassökningen resulterade i 264 artiklar som granskades utifrån rubrik och vad 

som framgick i artikelns abstrakt, med fokus på litteraturstudiens syfte (SBU, 2017). 

62 artiklar kvarstod efter abstraktsållning, där 3 relevanta artiklar ej gick att nå i 

fulltext och som därför beställdes med fjärrlån. Samtliga artiklar som utifrån rubrik 

och abstrakt var lämpliga för litteraturstudien lästes i fulltext av författarna. Detta 

gjordes oberoende av varandra för att säkerställa att innehållet i artiklarna tolkas 

neutralt i enlighet med SBU:s rekommendationer. I samband med att artiklarna 

lästes i fulltext gjordes återigen en bedömning av vilka artiklar som uppfyller 

litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier. Detta utfördes med hjälp av 

SBU:s mall för bedömning av relevans. Jämförelse och diskussion om vilka artiklar 

som valts av respektive författare utfördes. Eftersom sökresultatet var omfattande 

och studien jämför tekniska hörhjälpmedel ansåg författarna att en ytterligare 

tidsavgränsning på ett femårsintervall behövde göras, för att endast inkludera så 

aktuella studier så möjligt. Urvalsprocessen resulterade i att 13 artiklar exkluderades 

på grund av fel studiefokus, 8 på grund av att deltagarna hade nedsatt hörsel på 

båda öronen, 7 på grund av fel studiedesign, 5 artiklar var äldre än fem år och 10 

artiklar hade en populationsstorlek som var mindre än tio deltagare. För att göra 

förfarandet mer överskådligt presenteras sökordskombinationer och antal träffar i 

bilaga 1 samt de bearbetade artiklarna i figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess för de inkluderade artiklarna.  

 

4.6 Kvalitetsgranskning och evidensgradering 

Samtliga inkluderade studiers kvalité har granskats med hjälp av SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, 2017) samt mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Detta utfördes av 

författarna oberoende av varandra för säkerställning av en hög granskningskvalité. 

Därefter gjordes en jämförelse samt en diskussion fördes gällande författarnas val 

och bedömning. Indikatorer som bedömdes i observationsstudierna var systematiska 

fel gällande selektion, behandling, bedömning, bortfall, rapportering och 

intressekonflikt. I den kvalitativa studien bedömdes bland annat tydlighet, logik och 

relevans i förhållande till syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Samtliga 

studier bedömdes enligt ovanstående indikatorer vara av hög kvalité.  

 

Styrkan på det gemensamma vetenskapliga underlaget har bedömts enligt GRADE-

systemet beskriven av SBU (2017). Evidensstyrkan graderas på en fyrgradig skala 

där det vetenskapliga underlagets styrka bedöms som starkt, måttligt stark, 

begränsat eller otillräckligt. En stark evidensstyrka innebär att risken för att nya 

studier ska generera nya slutsatser bedöms som liten. Vid begränsad styrka är 

risken stor att ny forskning resulterar i nya slutsatser och ett otillräckligt underlag 

indikerar att det behövs mer forskning i ämnet. Den preliminära evidensstyrkan i 

Cinahl 
84 

Pubmed  
180 

Abstrakt 
264 

Exkluderade abstrakt; ej 
relevanta eller möter inte 

inklusionskriterier 
202 

Artiklar i fulltext 
 62 

Varav 3 beställdes  

Dubbletter 
5 

Exkluderade artiklar 
 43 

 

Inkluderade artiklar i studien 
14  
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varje artikel bedömdes efter studiedesign i enlighet med GRADE-systemet. De flesta 

artiklarna i studien var observationsstudier och därför bedömdes det vetenskapliga 

underlagets preliminära evidensstyrka som begränsad. Den samlade evidensstyrkan 

bedömdes sedan genom justeringar uppåt eller neråt enligt de åtta kvalitetsfaktorer 

som beskrivs av SBU (2017). Inga brister i studiekvalitet kunde uppvisas eftersom 

samtliga studier bedömdes vara av hög kvalité. Det råder en samstämmighet mellan 

studiernas resultat då de i stor utsträckning överensstämmer när det gäller 

population, kontrollgrupp och interventionens utförande. I flera av studierna 

återkommer samma forskare men det har då varit en ny gruppkonstellation med 

andra forskare i samarbetet. Det råder överförbarhet i studierna vilket gör att 

generaliserbarheten är hög. Det fanns inga brister i precision eller publikationsbias. 

Effektstorleken var i de flesta fall hög och det fanns inga sannolika 

förväxlingsfaktorer. Studiernas sammanvägda evidens bedömdes på grund av 

ovanstående faktorer vara av måttlig styrka. En sammanställning av studiernas 

resultat presenteras i en översiktstabell med rubrikerna Författare/År/Land, 

Studiedesign, Syfte, Metod och urval, Resultat och Kvalitetsbedömning, se bilaga 2. 

 

4.7 Etiska aspekter 

Forsberg och Wengström (2016) nämner att en litteraturstudie enbart bör inkludera 

artiklar som är etiskt prövade. Artiklarna som ingick i studien kontrollerades av 

författarna att de angivit ett godkännande av en oberoende etikkommitté eller att de 

hade genomförts i enlighet med etiska principer från Helsingforsdeklarationen. I 

denna systematiska litteraturstudie har ett etisk övervägande även tagits vid 

urvalsförfarande och resultatanalys. Författarna har följt en god vetenskaplig sed, 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) bör tas i beaktande vid utförande av 

litteraturstudier. Det innebär att det inte ska förekomma någon fabricering eller stöld 

av data, samt att ingen missvisande information ska förekomma vid redovisning av 

forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

5. Resultat 

 

Resultatet avser att besvara frågeställningen: Är CI mer effektivt när det gäller 

taluppfattningsförmåga i brus, ljudlokalisation och livskvalité jämfört med CROS och 

BI, hos personer med ensidig dövhet? Det sammanställda resultatet beskrivs utifrån 

rubrikerna Taluppfattning i brus, Ljudlokalisation och Livskvalité med underrubriker 

för CI, BI och CROS. Vid undersökning av taluppfattning i brus används ofta flera 

olika testsituationer där man varierar vilken riktning talet och bruset kommer ifrån. 

Det finns också en mängd olika talmaterial att använda och samtliga studier har 

använt sig av tester som innehåller meningar i brus som försökspersonen ska 

upprepa. Ljudlokalisation har mätts med högtalare uppställda i en cirkel/halvcirkel 

framför deltagaren och med slumpmässigt presenterade signaler som deltagaren 

ska lokalisera. Livskvalité har undersökts med antingen intervjuer eller 

frågeformulärer.  
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5.1. Taluppfattning i brus 

5.1.1 Cochleaimplantat  

I en studie av Arndt et al. (2017) undersöktes taluppfattning i brus i tre olika 

testsituationer. Man kom fram till att taluppfattningen i brus förbättrades signifikant 

ett år efter CI-aktiveringen, då både tal och brus presenterades framifrån till 

patienten (p<0.01) och vid tal CI-öra/brus normalt öra (p<0.01). Däremot blev det 

ingen förbättring i testsituationen tal normalt öra/brus CI-öra. 

 

Mertens, Punte, De Bodt och Van De Heyning (2015) kom fram till en signifikant 

förbättring av taluppfattningen i testsituationen där tal och brus presenterades 

framifrån, tre år efter CI operationen samt vid tal CI-öra/brus framifrån ett år efter CI-

operationen. Det fanns ingen signifikant förbättring i testsituationen där talet 

presenterades framifrån och bruset till CI-örat. Denna testsituation gav däremot en 

signifikant förbättring i taluppfattning i brus i en annan studie av Friedman et al. 

(2016), och i samma studie kom man fram till en signifikant förbättring då talet 

presenterades framifrån och brus till normalt öra samt vid tal och brus framifrån.  

 

Mertens, De Bodt och Van de Heyning (2017), undersökte den långsiktiga effekten 

av CI. Mätningarna utfördes ett halvår, ett år, tre år samt tio år efter CI-operationen. 

Taluppfattningsförmågan i brus blev signifikant förbättrad vid tal och brus framifrån 

ett halvår efter CI-operation samt vid tal CI-öra/brus framifrån ett år, tre år och tio år 

efter operationen. Däremot sågs det ingen signifikant förbättring vid tal framifrån/brus 

CI-öra.  

 

I en studie av Finke, Straub-schier, Kludt, Buchner och Illg (2017b) undersöktes 

taluppfattningsförmåga hos patienter med ensidig dövhet tre månader, ett halvår och 

ett år efter CI-operationen. De kom fram till att taluppfattningsförmågan förbättrades 

signifikant upp till ett år efter CI-aktivering (p=0.007). 

 

5.1.2 Benledningsimplantat  

Två studier har undersökt effektiviteten av BI gällande taluppfattning i brus, i två 

liknande testsituationer (Salcher, Zimmermann, Giere, Lenarz och Maier, 2017; 

Schmerber et al. 2017). Testsituationerna var tal framifrån/brus normalt öra, tal BI-

öra/brus normalt öra. Studiernas resultat visade att taluppfattningen var signifikant 

bättre med BI i båda testsituationerna jämfört med utan BI. Hos fem av sju patienter 

förbättrades taluppfattningen med BI aktiverat jämfört med utan BI (Schmerber et al., 

2017). Även Snapp, Hoffer, Liu och Rajguru (2017a) samt Snapp, Holt, Liu och 

Rajguru (2017b) testade taluppfattningen med tal BI-öra/brus normalt öra med en 

signifikant förbättring med BI jämfört med utan BI. Testsituationerna tal/brus 

framifrån och tal framifrån/brus bakifrån resulterade också i en signifikant förbättring 

av taluppfattningen (Snapp et al., 2017a). Däremot vid tal normalt öra/brus BI-öra 
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kunde man inte se någon signifikant förbättring vid användning av BI. Leterme et al. 

(2015) använde sig av testsituationen tal BI-öra/brus framifrån vilket visade att BI 

hade förbättrat taluppfattningen signifikant ett år efter BI-aktiveringen.  

5.1.3. CROS 

Snapp et al. (2017a) undersökte taluppfattning i brus med CROS som hörhjälpmedel 

i fyra olika testsituationer, tal/brus framifrån, tal CROS-öra/brus normalt öra, tal 

normalt öra/brus CROS-öra och tal framifrån/brus bakifrån. CROS förbättrade 

taluppfattningen signifikant i tre av fyra testsituationer. Situationen då tal 

presenterades i det normala örat och brus i CROS-örat resulterade inte i någon 

förbättring gällande taluppfattning. Liknande resultat framkom i en annan studie (Ryu 

et al. 2015) där de testat effektiviteten av CROS, då talet alltid presenterades 

framifrån. Det resulterade även här i att taluppfattningen förbättrades signifikant 

(p=0.03) när bruset presenterades i det normalhörande örat. När bruset 

presenterades i CROS-örat fanns en signifikant försämring i taluppfattning med 

CROS jämfört med utan. Vid både tal och brus presenterat framifrån uppvisades 

ingen signifikant förbättring i taluppfattning av CROS-användning. Snapp et al. 

(2017b) testade taluppfattning i brus enbart i situationen tal CROS-öra/brus normalt 

öra vilket resulterade i en signifikant förbättring med CROS jämfört med utan 

(p<0.0001). Leterme et al. (2015) har testat taluppfattning i brus med både ord och 

meningar i testsituationen tal CROS-öra/brus framifrån. Resultatet visade en 

signifikant förbättring i taluppfattning med CROS jämfört med utan.  

 

5.2 Ljudlokalisation 

5.2.1. Cochleaimplantat 

Arndt et al. (2017) undersökte lokalisationsförmågan hos CI-användare med ensidig 

dövhet med hjälp av sju högtalare uppställda i huvudhöjd framför deltagaren. Den 

presenterade signalen bestod av ett talmaterial med 70 meningar som slumpmässigt 

presenterades i högtalarna vid olika ljudnivåer. Det visade sig att ett år efter CI-

aktiveringen fanns en signifikant bättre lokalisationsförmåga postoperativt jämfört 

med preoperativt (p<0.001). Tavora-Vieira, De Ceulaer, Govaerts och Rajan (2015) 

testade lokalisationsförmågan med ett smalbandsbrus som stimuli och även i denna 

studie fanns en signifikant förbättring av lokalisationsförmågan med CI aktiverat 

jämfört med utan CI (p<0.001).  

 

Mertens et al. (2017) testade ljudlokalisation i två testsituationer med monauralt 

lyssnande, (CI avstängt samt CI påslaget med kontralateralt öra blockerat med 

öronproppar och hörselkåpor) och en situation med binauralt lyssnande då CI var 

påslaget och det kontralaterala örat var fritt. Förmågan att lokalisera ljud var 

signifikant bättre med CI påslaget än CI avstängt för personerna med ensidig dövhet 

(p<0.01). Även i situationen då CI var påslaget med fritt kontralateralt öra var 

resultatet signifikant bättre jämfört med situationen med CI påslaget och blockerat 

kontralateralt öra.  



 
 

 13 

 

En annan studie testade lokalisationsförmåga med CI påslaget och CI avstängt med 

tre olika teststimuli (bredbandsbrus, låg-passbrus samt hög-passbrus) med hjälp av 

nio högtalare uppställda i halvcirkel framför deltagaren (Mertens, Desmet, De Bodt & 

Van de Heyning, 2016). Lokalisationsförmågan förbättrades signifikant för alla tre 

teststimuli när CI var påslaget jämfört med när CI var avstängt.  

 

Friedmann et al. (2016) jämförde preoperativ data med data från en ett-

årsuppföljning gällande lokalisationsförmåga hos CI-användare med ensidig dövhet. 

Ingen signifikant skillnad i lokalisationsförmåga uppvisades (p=0.61). Man jämförde 

också preoperativ data med data från mer än ett år efter CI-operationen, men inte 

heller där fanns en signifikant skillnad i lokalisationsförmågan (p= 0.21). 

5.2.2 Benledningsimplantat 

I undersökning av lokalisationsförmåga gällande BI kom två studier fram till att ingen 

signifikant skillnad i ljudlokalisation fanns för BI postoperativt jämfört med 

preoperativt (Snapp et al., 2017a; Snapp et al., 2017b). Leterme et al. (2015) kom 

fram till att det blev en förbättring av lokalisationsförmåga ett år efter operationen. 

5.2.3 CROS 

Lokalisationsförmågan undersöktes hos CROS-användare med ensidig dövhet, med 

hjälp av signaler som presenterades från högtalare som stod placerade i 

halvcirkel/cirkelform runt/framför patienten. Det visade sig i fyra studier att det inte 

blev någon förbättring i lokalisationsförmåga för CROS jämfört med utan CROS 

(Arndt et al. 2017; Leterme et al. 2015; Snapp et al., 2017a; Snapp et al., 2017b). I 

en annan studie (Ryu et al. 2015) där CROS-användare var uppdelade i en yngre 

(<40) och en äldre grupp (≥40) fanns det en signifikant förbättring i 

lokalisationsförmåga i den yngre gruppen, efter rehabilitering med CROS jämfört 

med innan (p <0.05). Ingen förbättring kunde uppvisas i den äldre gruppen. 

Lateraliseringsförmågan förbättrades dock för båda grupperna. 

 

5.3 Livskvalité 

5.3.1 Cochleaimplantat  

Finke, Bönitz, Lyxell & Illg, (2017a) har i en kvalitativ studie intervjuat personer med 

ensidig dövhet, med fokus på livskvalité. Samtliga deltagare med ensidig dövhet i 

studien upplever ett ökat välbefinnande och en väsentlig förbättring i livskvalité efter 

CI-aktivering. Deltagarna upplever ett förbättrat självförtroende och ökat 

engagemang i det sociala livet efter CI-implantering jämfört med innan. Arbetslivet 

beskrivs av deltagarna ha förbättrats då de med hjälp av CI upplever en förbättrad 

taluppfattning och ljudlokalisationsförmåga. 

 

I en studie användes ett frågeformulär för att undersöka hälsorelaterad livskvalité 

hos CI-användare med ensidig dövhet eller asymmetrisk hörselnedsättning (Mertens 
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et al., 2017). Deltagarna fick svara på påståenden som fokuserade på livet med CI 

och livet utan CI. Frågeformuläret fylldes enbart i efter CI-aktivering och deltagarna 

fick därför föreställa sig hur det var innan de fick CI för att en jämförelse skulle kunna 

göras. Resultatet visade en signifikant förbättring i livskvalité med CI jämfört med 

utan CI för personerna med ensidig dövhet. Ljudperception, avancerad 

ljudperception, talproduktion, självförtroende och social interaktion hade förbättrats 

signifikant med CI jämfört med utan CI. Gällande aktivitetsbegränsning fanns ingen 

signifikant skillnad med CI jämfört med utan CI.  

5.3.2 Benledningsimplantat 

Livskvalité undersöktes med hjälp av frågeformulär i en studie av Schmerber et al. 

(2017). Sex av tio patienter rapporterade en hög generellt förbättrad livskvalité efter 

BI-implantation. Det blev dock ingen förändring i sociala eller fysiska aspekter med 

BI jämfört med innan. En förbättring av livskvalité med hjälp av BI visades även i 

studien som gjordes av Leterme et al. (2015) utom för aspekten fysisk hälsa. 

5.3.3 CROS 

Livskvalité hos CROS-patienter undersöktes av Leterme et al. (2015) med 

frågeformulär som undersöker det sociala livet och fysisk hälsa samt välbefinnande 

generellt. I studien kom man fram till en signifikant förbättring av livskvalitén, utom 

för den fysiska aspekten.  

 

5.4 Sammanfattande resultat 

De flesta studier som undersökte effektiviteten av CI kom fram till att i alla 

testsituationer som användes förbättrades taluppfattningen, utom då bruset 

presenterades i CI-örat (Arndt et al., 2017; Mertens et al., 2015; Mertens et al., 

2017). När bruset presenterades i CI-örat blev det ingen förbättring oavsett vilken 

riktning talet kom ifrån. Endast en studie (Friedman et al., 2016) visade att 

taluppfattningen förbättrades då CI-örat exponerades för bruset. BI förbättrade 

taluppfattningen i brus i alla testsituationer, utom i studien där de presenterat tal i det 

normala örat och bruset i BI-örat (Snapp et al., 2017a). Det fanns en övergripande 

förbättring i taluppfattningsförmåga av CROS. När CROS-örat exponerades för brus 

uppstod dock ingen förbättring i taluppfattning och i en av studierna uppvisades då 

istället en försämring i taluppfattningsförmåga (Ryu et al. 2015). Resultatet från 

studierna indikerar att CROS ger en förbättrad taluppfattningsförmåga i brus, främst 

när talet presenteras i CROS-örat. Taluppfattningen i brus förbättras av alla tre 

interventionerna, förutom när bruset presenteras i örat som behandlas med 

interventionen. 

 

Lokalisationsförmågan förbättrades efter CI-aktivering i alla studier utom en 

(Friedmann et al., 2016). För de studier som undersökt BI var det endast en som 

visade en förbättring med BI postoperativt jämfört med innan BI-operationen 

(Leterme et al. 2015). CROS visade sig inte förbättra lokalisationsförmågan i någon 

av undersökningarna som gjordes.  
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Båda studierna som undersökt hur livskvalitén förändrats av CI kom fram till att 

livskvalitén hade förbättrats efter CI-aktiveringen jämfört med innan (Finke et al., 

2017a). Ett större socialt liv, lättare att hantera ljud och ökat självförtroende var 

aspekter som främst bidrog till en ökad livskvalité. Endast en studie har undersökt 

livskvalité hos BI-användare med ensidig dövhet (Schmerber et al., 2017). Resultatet 

visade att ungefär hälften av BI-användarna upplevde förbättrad livskvalité till följd av 

BI-aktiveringen. En studie har undersökt livskvalité för CROS-användare och det 

fanns en generell förbättring efter CROS-rehabiliteringen jämfört med innan.  

 

Taluppfattning i brus, livskvalité och ljudlokalisationsförmåga förbättrades med hjälp 

av CI. En förbättring har uppnåtts gällande taluppfattning i brus och livskvalité med 

hjälp av BI och CROS men vid undersökning av ljudlokalisation var de båda 

interventionerna inte lika effektiva. CI verkar därför vara det mest effektiva 

hörhjälpmedlet för personer med ensidig dövhet. 

 

6. Metoddiskussion  

 

Vid litteratursökning bedömdes databaserna CINAHL och PubMed vara lämpliga 

eftersom de är omfattande och har ett fokus på artiklar som passar studiens syfte, 

eftersom de innehåller forskning inom området hörselvetenskap (Wong & Hickson 

2012). PubMed innehåller 5400 tidsskrifter och innefattar bland annat publikationer 

där man undersöker interventioner inom audiologi. 

 

Enligt SBU (2017) bör författare sträva efter att göra en bred sökning i samband med 

en systematisk översikt, som resulterar i att fånga så många relevanta studier som 

möjligt. Nackdelen med en bred sökning är dock att man riskerar att sålla bort 

väsentliga artiklar av misstag, på grund av att man kan tappa koncentrationen vid 

genomgång av ett stort antal abstrakt. För att kontrollera den valda sökstrategin 

bestämde författarna under arbetets gång att en smalare sökning också skulle 

genomföras. I kontrollsökningen kombinerades även sökorden för taluppfattning i 

brus, ljudlokalisation och livskvalité med de olika blocken. Den smalare sökningen 

resulterade i färre träffar i varje block men fångade upp samma artiklar.  

 

Sökresultatet avgränsades genom ett sökfilter som endast inkluderade studier som 

undersökt vuxna personer ≥18 år. I PubMed gick det endast att söka på 19+, 

däremot inkluderade sökresultatet från PubMed även studier med 18-åringar i vuxen 

kategori. Dessa studier togs med eftersom 18-åringar faller inom ramen för 

författarnas definition av vuxen, på grund av att det är i den åldern en person i 

Sverige anses myndig. Enligt SBU (2017) görs avgränsningar genom databasens 

filterfunktion eller manuellt. Vi valde att sålla bort artiklar med barn manuellt då 

åldersfiltret i CINAHL inte verkade stämma. 
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Författarna ansåg under arbetets gång att det fanns ett behov för ytterligare 

avgränsning efter första sökningen. Därför exkluderades artiklar äldre än 5 år. Detta 

byggde dels på att sökresultatet var för omfattande när ett bredare tidsintervall 

inkluderades och dels på att tekniken som användes i de äldre studierna kan vara 

föråldrad och inte lika relevant som ny teknik som används i nya studier. 

Hörhjälpmedel är ett område där tekniken snabbt går framåt. På detta vis undviker 

man att jämföra gammal teknik med ny teknik vilket annars hade kunnat påverka 

resultatet. Ett smalare tidsintervall resulterade främst i en reducering av studier som 

handlar om CI men eftersom den ursprungliga sökningen främst genererat studier 

om CI fanns det ändå ett tillräckligt stort underlag för litteraturstudien, trots den 

ytterligare begränsningen. Wong och Hickson (2012) menar att författarna kan 

begränsa publiceringsdatum baserat på den första sökningens utfall, i utförandet av 

en systematisk litteraturstudie. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt att i första hand välja studier 

med större storlek på undersökningsgruppen. Eftersom denna studie fokuserar på 

ensidig dövhet där det ofta är en mindre studiepopulation, fastslogs det som 

inklusionskriterie att acceptera studier med minst tio försökspersoner som 

baslinjevariabler. Desto fler försökspersoner ju mer sannolikt blir resultatet. I två av 

studierna som inkluderades var bortfallet så pass stort att resultatet baseras på färre 

personer än tio (Friedmann et al., 2016; Schmerber et al., 2017). Det hade möjligtvis 

varit mer lämpligt om de aktuella studierna exkluderats från litteraturstudien på grund 

av bortfallet. 

 

Vid urvalsprocessen har ingen hänsyn tagits avseende kirurgiteknik, typ av 

processor och fabrikat. Med tanke på skillnader gällande detta kan det ha påverkat 

det slutgiltiga resultatet något, eftersom utfallet av olika typer av exempelvis CI kan 

ge olika resultat (Miranda et al., 2006). 

 

7. Resultatdiskussion 

 
Den här litteraturstudien har undersökt effektiviteten av CI, BI och CROS vid 

behandling av patienter med ensidig dövhet, med fokus på taluppfattningsförmåga i 

brus, ljudlokalisationsförmåga och livskvalitet. Resultatet i sin helhet indikerar att CI 

verkar vara det mest effektiva alternativet för denna patientgrupp jämfört med CROS 

och BI. CI återskapar en stor del av den binaurala hörseln eftersom även 

hörselsystemet i det döva örat stimuleras (Vincent et al., 2015). Därmed leder CI-

aktivering till en förbättrad taluppfattningsförmåga i brus samt förbättrad 

lokalisationsförmåga. CROS och BI däremot återställer inte den binaurala hörseln, 

eftersom endast det normalhörande örat bearbetar det inkommande ljudet. CROS 

och BI förbättrar dock taluppfattningen i brus eftersom huvudskuggeffekten 

reduceras.  
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Samtliga interventioner förbättrade taluppfattningen i brus utom när bruset 

presenterades till örat med hörhjälpmedel. Arndt et al. (2017) menar att det är 

positivt eftersom bruset i CI-örat inte stör hörseln i det normala örat. BI är mest 

effektivt i att förbättra taluppfattning i brus för patienter med ensidig dövhet i 

situationer då bruset finns på normalhörande örats sida medan talet presenteras till 

BI-örat (Dillon, 2012). Däremot blir hörselsituationen svårare då bruset skickas till BI-

örat och tal till normalt öra. Detta stämmer överens med den här studiens resultat 

eftersom fyra av studierna (Salcher et al., 2017; Schmerber et al. 2017; Snapp et al., 

2017a; Snapp et al., 2017b) visade att BI hjälper till att förbättra 

taluppfattningsförmågan i brus när bruset presenteras i det normalhörande örat och 

talet i BI-örat eller framifrån. En studie i vårt resultat visade att ingen förbättring nås 

när bruset presenteras till BI-örat (Snapp et al., 2017a). Det beror troligtvis på att 

bruset som presenteras i BI-örat leds över till cochlean i det normala örat och stör 

hörseln i det örat, och därmed försämrar taluppfattningsförmågan i bullrig miljö. Den 

här principen gäller även för CROS.   

 

Vid grav hörselnedsättning stimuleras inte örat för ljud och till följd av detta finns en 

risk att auditiv deprivering uppstår, vilket minskar taluppfattningsförmågan i det 

ostimulerade örat (Gelfand, 2016). Förutsättningarna för binaural hörsel är därför 

begränsade för en person som gått länge med ett ostimulerat öra. Inom studierna är 

variationen stor för vid vilken tidpunkt man fått sitt CI och det innebär att en person 

som varit utan hörhjälpmedel i många år kan ha sämre resultat vid test av 

taluppfattning i brus, jämfört med en person som fått sitt CI kort efter att dövheten 

uppstod. Auditiv deprivering hos vissa deltagare och inte hos andra kan därför 

försvåra generaliserbarheten i studierna. 

 

Även åldersspannet inom studierna har varit stort och åldrarna varierar från 18 år 

och uppåt vilket tyder på att författarna i studierna inte tagit hänsyn till den aspekten. 

Äldre vuxna har sämre arbetsminne än de som är yngre och det innebär att 

förmågan att uppfatta tal i brusig miljö är sämre hos dem (Tye-Murray, 2015). 

Eftersom kognitionen är en faktor som påverkar resultatet på taluppfattningstest kan 

det ha påverkat utfallet i resultatet till viss grad. I en studie som undersökt 

ljudlokalisationsförmåga hos CROS-användare (Ryu et al. 2015) delades 

försökspersonerna upp i två åldersgrupper. Studiens resultat blev olika mellan 

grupperna då personerna som var yngre än 40 år fick en signifikant förbättring i 

ljudlokalisationsförmåga, till skillnad från de över 40 år där man inte såg någon 

förbättring i samma testsituation.  

 

CI var den intervention som bäst förbättrade ljudlokalisationsförmågan vilket kan 

bero på det faktum att detta är den enda interventionen där försökspersonerna kan 

dra nytta av interaural tidsskillnad (ITD) och Interaural nivåskillnad (ILD). Enligt 

Blauert (1997) använder hjärnan främst ITD för att lokalisera ljud med frekvens på 

1000 Hz eller mindre och främst ILD för att lokalisera ljud med frekvens på 1500 Hz 
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eller mer. ITD bygger på att hjärnan kan jämföra vilket öra ljudet når först och ILD 

bygger på att hjärnan jämför i vilket öra som ljudet är starkast, således kan den 

räkna ut vilket öra som är närmast ljudkällan och varifrån ljudet kommer. Eftersom 

behandling med CI stimulerar även det döva örat återställs patientens förmåga att 

höra skillnader i styrka och tid mellan öronen (Dorman et al., 2014; Vincent et al., 

2015). I en studie av Dillon et al. (2017) visade det sig att patienter med ensidig 

dövhet gynnas av binaural hörsel med hjälp av CI, vilket resulterade i signifikant 

förbättring av lokalisationförmåga. I den här studiens resultat visade det sig att CI 

förbättrade lokalisationsförmågan i alla studier (Arndt et al., 2017; Mertens et al., 

2016; Mertens et al., 2017; Tavora-Vierira et al., 2015) utom i en som visade motsatt 

resultat (Friedmann et al., 2016). Den aktuella studien som visade motsatt resultat 

hade mycket få deltagare på grund av bortfall, endast fem CI-användare 

undersöktes och ett så litet urval kan ha påverkat testresultatet.  

 

Som tidigare forskning visar förbättrade inte CROS ljudlokalisationsförmågan. Den 

binaurala hörseln återställs inte genom att man dirigerar om signaler (Batista, 2013; 

Snapp et al., 2017a). Det var tre studier som berörde riktningshörsel hos patienter 

med ensidig dövhet med hjälp av CROS. Två studier visade att det inte blir en 

förbättring, utom studien av (Ryu et al. 2015) som kom fram till att en signifikant 

förbättring kunde nås i gruppen då deltagare var yngre än 40 år gamla. En av 

studierna som undersökt BI visade förbättring i förmågan att lokalisera ljud (Leterme 

et al., 2015) och resterande visade ingen förbättring (Snapp et al., 2017a; Snapp et 

al., 2017b). Trots att ljudet fångas upp på det döva örats sida är hörseln fortfarande 

monaural och gynnas därför inte av binaurala effekter, då ljudet enbart bearbetas av 

ena sidans fungerade cochlea (Dillon, 2012). 

 

Databassökningen resulterade inte i lika många artiklar om livskvalité jämfört med 

om taluppfattning i brus och ljudlokalisation. Det kan bero på att det saknas forskning 

om livskvalité hos personer med ensidig dövhet som behandlats med CI, BI eller 

CROS. Det finns heller inget specifikt frågeformulär som undersöker livskvalité hos 

personer med just ensidig dövhet (Vincent et al., 2015). De frågeformulär som 

använts i de undersökta studierna är generella frågeformulär för personer som 

rehabiliteras med hörhjälpmedel i allmänhet, vilket gör att det blir svårt att jämföra 

effektiviteten gällande livskvalité mellan interventionerna. Det är också svårt att 

jämföra och dra korrekta slutsatser om livskvalitén eftersom studierna har använt sig 

av olika frågeformulär, och en studie om CI hade intervjuer som 

undersökningsmetod.  

 

En studie som undersökte livskvalité hos CI-användare (Mertens et al., 2017) lät 

deltagarna fylla i frågeformuläret efter CI-aktivering och det innebar att de fick 

försöka minnas hur livskvalitén var innan de fick CI. Detta kan ha påverkat utfallet 

positivt eftersom minnet ibland inte överensstämmer med hur det faktiskt var. 

Reliabiliteten i studien hade i detta fall varit större om deltagarna hade fått svara på 
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frågorna under den tiden de ännu inte rehabiliterats med CI. Den aktuella studien 

hade inga avvikande resultat från övriga studier vilket inte borde påverka utfallet i 

litteraturstudien. 

 

Livskvalitén förbättrades generellt av CROS. Endast ca hälften av BI-användarna 

upplevde en generell förbättring av livskvalitén och ingen förbättring i underkategorin 

sociala interaktioner sågs. CI visade sig öka välbefinnande, självförtroende och 

deltagande i ett socialt liv (Finke et al., 2017a; Mertens et al., 2017). Ökad 

taluppfattningsförmåga och ljudlokalisation hade enligt deltagarna förbättrat både 

arbetssituationen och livssituationen generellt eftersom de upplevde större social 

delaktighet. Detta indikerar att återskapande av binaural hörsel även leder till 

förbättrad livskvalité. 

 

CI tycks vara en bra lösning till patientgruppen med ensidig dövhet. Det är ett 

hörhjälpmedel som ger bättre taluppfattningsförmåga i brus, ljudlokalisationsförmåga 

och livskvalitet. Kriterierna för att bli beviljad ett CI i Sverige exkluderar 

patientgruppen med ensidig dövhet från att få CI, de erbjuds istället antingen CROS 

eller BI. Det är möjligt att detta beror på kostnaden eftersom BI och CROS är 

billigare alternativ jämfört med CI som har en markant högre kostnad. CI är det enda 

hörhjälpmedlet som återställer binaural hörsel och bäst hjälper dessa patienter att 

återfå förmågan till riktningshörande (Dorman et al., 2014). Denna effekt skulle 

troligtvis vara till stor hjälp för många patienter med ensidig dövhet och skulle leda till 

en förbättrad förmåga inom arbetslivet samt bättre livskvalité, som i sin tur kan leda 

till mindre sjukskrivningar. Om den här patientgruppen får bättre förutsättningar att 

klara sig inom arbetslivet skulle det kunna innebära mindre kostnader för samhället. 

Således skulle det kunna vara positivt både ur en samhällsekonomisk synvinkel 

samt för den berörda patientgruppen att erbjuda CI till personer med ensidig dövhet. 

  

8. Slutsatser 

  

Resultatet visar att CI, BI och CROS förbättrar taluppfattningsförmågan signifikant i 

brusiga miljöer. Även livskvalitén förbättras av alla tre undersökta interventioner men 

den största positiva förändringen i det dagliga livet verkar erhållas av CI. Förmågan 

att kunna lokalisera ljud ökar främst av CI. Den positiva förändringen på flera 

områden i livet kan väga upp den höga kostnaden för ett CI. Det behövs dock fler 

och mer omfattande studier som undersöker kostnadseffektivitet i relation till nyttan 

med CI hos ensidigt döva, vilket kan vara en motivering till framtida forskning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Sökdokumentation 
 

Databas: 
PubMed 

Datum: 2019-
02-13 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

#1 “Hearing loss, Unilateral” [Mesh] 
 

721 

#2 “Single sided deafness” 
 

286 

#3 “Asymmetric hearing” 
 

151 

#4 “Monaural hearing”  
 

90 

#5 #1 OR #2 OR #3 OR #4  
 

1075 

#6  “Cochlear implants”[Mesh] OR “cochlear 
implantations”[Mesh] 

 
11827 

#7 “Contralateral routing of signals” 
 

26 

#8 "Contralateral routing of signals hearing 
aids" 

 
23 

#9 “Bone anchored hearing implant”  
 

38 

#10 Osseointegrated auditory implant 
 

24 

#11 “Bone conduction implant” 
 

86 

#12 “Bone conduction device” 
 

72 

#13 “Bone anchored hearing aids” 
 

226 

#14 “Bone anchored hearing device” 
 

34 

#15 #7 OR #8 
 

26 

#16 #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 
#14 

 
450 

#17 #5 AND #6 
 

213 

#18 #5 AND #15 
 

13 

#19 #5 AND #16 
 

78 

#17 #5 AND #6 English/ 10 years old/ 
Humans/ 19+ years old 

120 

#18 #5 AND #15 English/ 10 years old/ 
Humans/ 19+ years old 

13 

#19 #5 AND #16 English/ 10 years old/ 
Humans/ 19+ years old 

47 
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Databas: 
CINAHL 

Datum: 2019-
02-13  

   

#1 “Unilateral deafness” 
 

63 

#2 “Single sided deafness” 
 

206 

#3 “Asymmetric hearing” 
 

92 

#4 “Monaural hearing” 
 

16 

#5 “Contralateral routing of signals” 
 

11 

#6 “Contralateral routing of signal” 
 

19 

#7 “Contralateral routing of signal 
hearing aids” 

 
1 

#8 “Bone anchored hearing aids” 
 

74 

#9 “Bone anchored hearing implant” 
 

22 

#10 Osseointegrated auditory implant 
 

24 

#11 “Bone conduction implant” 
 

45 

#12 “Bone conduction device” 
 

34 

#13 “Bone anchored hearing device” 
 

19 

#14 (MH "Cochlear Implant") 
 

7742 

#15 #1 OR #2 OR #3 OR #4 
 

343 

#16 #5 OR #6 OR #7 
 

29 

#17 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 
OR #12 OR #13 

 
207 

#18 #15 AND #14 
 

142 

#19 #15 AND #14 English/ 10 years old/ Peer reviewed/ 
Exclude Medline records/  

67 

#20 #15 AND #16 
 

11 

#21 #15 AND #16 English/ 10 years old/ Peer reviewed/ 
Exclude Medline records/  

4 

#22 #15 AND #17 
 

32 

#23 #15 AND #17 English/ 10 years old/ Peer reviewed/ 
Exclude Medline records/  

13 
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Författare 

(År), Land 

Titel Studiedesign Syfte Metod och urval Resultat Kvalitetsbedömning 

 

Arndt, 

Laszig, 

Aschendorff, 

Hassepass, 

Beck & 

Wesarg 

(2017), 

Tyskland 

 

 

Cochlear 

implant 

treatment of 

patients 

 with single-

sided 

deafness 
or 

asymmetric 

hearing loss 
 

 

Kohortstudie 

 

Att uppvisa 

evidens för 

behandling av 

ensidig dövhet 

och asymmetrisk 

hörselnedsättning 
med CI som 

behandlingsmetod

, jämfört med 

obehandlat 

tillstånd och 

behandlingsaltern

ativen BI och 

(Bi)CROS 

 

·45 patienter med ensidig dövhet 

och 40 patienter med asymmetrisk 

hörselnedsättning som behandlats 

med CI. Duration av ensidig 

dövhet: 1 mån–34 år 
·Taluppfattning i brus 

(Oldenburger Sentence Test) samt 

lokalisationsförmåga med 

(Bi)CROS-HA och BI preoperativt 

och ett år efter CI-operationen 
 ·Subjektiva effektmått med the 

Speech, Spatial and Qualities of 

Hearing Scale (SSQ) 

 

·En övergripande 

signifikant förbättring i 

taluppfattning i brus med 

CI jämfört med utan 
·En signifikant förbättring i 

lokalisationsförmåga ett år 

efter CI-operationen 

jämfört med monauralt 

tillstånd eller med BI  
·SSQ visade en 

övergripande signifikant 

subjektiv förbättring efter 

CI-operationen jämfört 

med före (p <0,001) 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 

 

Friedmann, 

Ahmed, 

McMenome

y,Shapiro, 

Waltzman & 

Roland Jr 

(2016), USA 
 

 

Single-sided 

Deafness 

Cochlear 

Implantatio: 
Candidacy, 

Evaluation, 

and 

Outcomes in 

Children and 

Adults 
 

 

Fall-kontroll 

studie  

 

 

Att göra en 

översikt av vuxna 

och barn med CI, 

gällande 

subjektiva och 

objektiva effekter 

av taluppfattning i 

tyst och brusig 

miljö och om 

binaurala fördelar 

kan nås genom ett 

CI i det sämre 

örat 

 

·Tolv vuxna och fyra barn med 

ensidig hörselnedsättning. Duration 

av ensidig dövhet: Medelvärde 3,1 

år 
·Man har jämfört preoperativ data 

med postoperativa data 
·Taluppfattningstest i tyst miljö 
·Taluppfattning i brus med 

Bamford–Kowal–Bench sentence-

in-noise (BKB-SIN) och hearing in 

noise-test (HINT) 
·Ljudlokalisationstest 
 

 

·En signifikant förbättring 

av taluppfattning i tyst 

miljö hos sju vuxna 
·En signifikant förbättring 

av taluppfattning 
 i brus efter CI-operationen 

jämfört med innan  
·Ingen signifikant 

förbättring uppvisades i 

lokalisationsförmåga när 

man jämförde preoperativt 

tillstånd med data från en 

ett-årsuppföljning 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 
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Finke, 

Bönitz, 

Lyxell & Illg 

(2017), 
Tyskland 
 
 

 

Cochlear 

implant 

effectiveness 

in 

postlingual 

single-sided 

deaf 

individuals: 

What´s the 

point? 

 

Kvalitativ  

studie 

 

 

Att undersöka 

faktorer som 

bidrar till att 

personer med 

ensidig dövhet 

väljer CI som 

rehabilitering 

 

 
·19 deltagare i åldern 22–69 år. 

Postlingualt ensidigt döva CI-

användare som använt CI 3–53 

mån. Duration av ensidig dövhet: 3 

mån–26,8 år 
·Intervju med öppna frågor som 

bland annat behandlar anledningen 

till valet av CI-rehabilitering 

·Frågeformuläret, the International 

Outcome Inventory for Hearing 

Aids (IOI-HA) användes för att 

undersöka den subjektiva 

upplevelsen efter CI-aktiveringen 

jämfört med hur det var innan 
 

 

·14 deltagare uppgav 

förbättrad livskvalité efter 

CI-operationen  
·Ökad delaktighet i ett 

socialt liv efter CI-

operationen ledde till ökad 

självkänsla hos samtliga 

deltagare i studien 
·Ångest och oro över att 

förlora hörseln även i det 

normalhörande örat var 

anledningen till att fem 

deltagare valt CI-

rehabilitering 
·Tio deltagare upplevde 

förbättrad 

lokalisationsförmåga 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 

 
Finke, 

Strauß-

Schier, 

Kludt, 

Büchner & 

Illg, (2017), 

Tyskland 

 
Speech 

intelligibility 

and 

subjective 

benefit in 

single-sided 

deaf adults 

after 

cochlear 

implantation 

 

Kohortstudie 

och Fall-

kontroll studie 

 

Att undersöka den 

subjektiva nyttan 

samt talförståelse 

med CI hos 

ensidigt döva CI-

användare 

 

 
·Postlingualt döva personer som 

var över 18 år när de fick sitt CI 

(eller sitt andra CI). Duration av 

ensidig dövhet: 0–31 år 
·Talförståelse i tyst miljö och i brus 

med Hochmair-Schulz-Moser 

sentence test (HSM) hos 100 

ensidigt döva CI-användare. 

Resultatet jämfördes med 125 

bilaterala CI-användare (andra 

implantatet), ett år efter 

aktiveringen 

·48 ensidigt döva CI-användare 

fick i frågeformuläret Single-Sided 

Deafness Questionnaire (BBSS) 

uppge den subjektiva nyttan med 

CI i olika situationer     

 
·Det fanns en signifikant 

förbättring i talförståelse 

under det första året efter 

CI-aktiveringen, för 

samtliga CI-användare 
·Talförståelsen var 

signifikant bättre hos de 

bilaterala CI-användarna 

jämfört med de ensidigt 

döva CI-användarna 

·BBSS visade att det fanns 

en signifikant nytta med CI 

(p <0,001) 
 
 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 



 
 

 29 

 
Mertens, De 

Bodt & Van 

de Heyning 

(2017), 

Belgien 

 
Evaluation 

of Long-

Term 

Cochlear 

Implant Use 

in Subjects 

With 

Acquired 
Unilateral 

Profound 

Hearing 

Loss: Focus 

on Binaural 

Auditory 

Outcomes 
 

 

 

 

Kohortstudie 

 

 

 

 

Att undersöka 

auditiva 

långtidseffekter 

av CI 

 

 
·12 personer med ensidig dövhet 

och 11 personer med asymmetrisk 

hörselnedsättning 
som fått CI i åldrarna 22–71 år 
·Strukturerad intervju om CI-

användning 
·Tal i brus med CI påslagen och CI 

avstängd med Leuven Intelligibility 

Sentences test (LIST), i tre olika 

testsituationer med fokus på 

binaural hörsel. Tal i brus även 

med enbart CI och med blockerat 

kontralateralt öra 
·Ljudlokalisation med CI påslagen, 

CI avstängd och CI enbart med tre 

olika testsituationer 

·Frågeformulären SSQ, Hearing 

Implant Sound Quality Index  

och Nijmegense Cochlear Implant 

Questionnaire för subjektiv 

utvärdering av CI 

 

 
·En signifikant förbättring i 

taluppfattning i brus för 

personerna med 

asymmetrisk 

hörselnedsättning i 

samtliga testsituationer  

·För personerna med 

ensidig dövhet fanns en 

signifikant förbättring i 

taluppfattning i brus för 

situationerna tal/brus 

framifrån och tal CI-

öra/brus framifrån 

·En signifikant förbättring 

för båda grupperna 

gällande ljudlokalisation 

med CI jämfört med utan 

CI 

·En signifikant förbättring 

gällande subjektiv 

upplevelse efter CI-

operationen jämfört med 

innan 

 
Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 

 
Mertens, 

Desmet, De 

Bodt & 
Van de 

Heyning 

(2016), 

Belgien 

 

 
 

 

Prospective 

case-

controlled 

sound 

localisation 

study after 

cochlear 

implantation 

in adults 

with single-

sided 

deafness and 

ipsilateral 

tinnitus 

 

Kohortstudie 

 

Att fastställa 

förmåga av 

ljudlokalisation 

hos patienter med 

ensidig dövhet 
som rehabiliterats 

med CI, och som 

även har tinnitus 

på det döva örat 
 

 

·Tio personer med förvärvad 

ensidig dövhet, ipsilateral tinntius 

och med CI som hörhjälpmedel. 

Duration av ensidig dövhet: 0,75 år 

–8 år 
·Lokalisationsförmåga testades 

med nio högtalare uppställda i 

halvcirkel framför deltagaren 
·Testet utfördes med CI påslagen 

och CI avstängd med tre olika 

teststimuli 
·Man jämförde resultatet med en 

kontrollgrupp med normalhörande 

deltagare  

 

·Ljudlokalisationen 

förbättrades signifikant 

med alla tre teststimuli när 

CI var påslaget jämfört 

med avstängd  
·En signifikant subjektiv 

förbättring i 

lokalisationsförmåga med 

CI påslagen jämfört med CI 

avstängd 
 

 
Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 
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·Frågeformuläret SSQ användes för 

subjektiv utvärdering 

 
Mertens, 

Punte, De 

Bodt & Van 

de Heyning 

(2015), 

Belgien 
 

 

Binaural 

Auditory 

Outcomes in 

Patients with 

Postlingual 

Profound 
Unilateral 

Hearing 

Loss: 3 

Years after 

Cochlear 

Implantation 

 

Kohortstudie 

 

Att undersöka 

binaurala resultat 

3 år efter CI-

operation, hos en 

kohort från en 

tidigare studie 

 

·10 personer med förvärvad ensidig 

dövhet och 11 personer med 

asymmetrisk hörselnedsättning. 

Duration av ensidig dövhet: 1,5-

50,5 år 

·Taluppfattning i brus med CI 

avstängd och CI påslagen i tre olika 

testsituationer (LIST) 

·Subjektiv upplevelse av CI 

undersöktes med hjälp av 

frågeformuläret SSQ 

 

·CI förbättrade signifikant 

taluppfattning i brus 

·SSQ-resultatet förbättrades 

signifikant för gruppen med 

ensidigt döva med upp till 3 

år efter CI-operationen (p = 

0,0047) 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 
 

 
Távora-

Vieira, De 

Ceulaer, 

Govaerts & 

Rajan 

(2015), 

Australien 
 

 

Cochlear 

implantation 

improves 

localization 

ability 

in patients 

with 

unilateral 

deafness 

 

Kohortstudie 
 

Att fastställa 

effekten av CI hos 

personer med  

ensidig dövhet 

gällande 

lokalisationsförm

åga 

 

 

·16 vuxna i åldern 36–73 år med 

postlingual ensidig dövhet. 

Duration av ensidig dövhet: 3 mån 

–40 år. 
·Lokalisationsförmåga testades 

med CI påslaget och CI avstängd 

med hjälp av The auditory speech 

sounds evaluation localization test 

 

·Det fanns en signifikant 

förbättring i lokalisation 

med CI jämfört med utan 

CI och hur länge man varit 

döv, ålder eller kön hade 

ingen påverkan på 

resultatet 

 

 

Hög kvalitet, låg risk  
för systematiska bias 

 

 

Salcher, 

Zimmerman

n, Giere, 

Lenarz & 

Maier 

(2017), 

Tyskland 

 

Audiological 

Results in 

SSD With an 

Active 

Transcutane

ous Bone 

Conduction 

 Implant at a 

Retrosigmoi

dal Position 
 

 
Fall-kontroll 

studie 

 
Att utvärdera 

nyttan av ett 

aktivt transkutant 

benledningsimpla

ntat hos patienter 

med ensidig 

dövhet 

 

 

·10 personer med ensidig dövhet, i 

åldern 21–70 år. Duration av 

ensidig dövhet: ca 0–28 år 
·Tonaudiometri: 

Luftledningströsklar mättes i frifält 

med och utan BI  
·Taluppfattningstest i tyst miljö 

med The freiburg monosyllables 

test  

·Taluppfattningstest i brus i tre 

olika situationer (OLSA) 

 

·En signifikant förbättring i 

luftledningströsklar med BI 

(p <0,001) jämfört med 

utan 
·Taluppfattningstest i tyst 

miljö visade en statistisk 

signifikant förbättring (p= 

0,002) 
· Taluppfattning i brus 

visade en signifikant 

 

Hög kvalitet, låg risk  
för systematiska bias 
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·Patientnöjdhet mättes med 

frågeformulärerna APHAB och 

BBSS 

 

förbättring i alla tre 

situationerna 
· BBSS visade en 

signifikant nöjdhet hos 

patienterna (p <0,001) och 

APHAB visade en 

signifikant förbättring i 

kommunikationsförmåga 

och reverberation 

 
Schmerber et 

al. (2017), 

Frankrike 

 

Safety and 

effectiveness 

of the 

Bonebridge 

transcutaneo

us active 

direct-drive 

bone-

conduction 

hearing 

implant at 1-

year device 

use 

 
Kohortstudie 

 

Att undersöka 

benledningsimpla

ntats säkerhet och 

effektivitet hos 

patienter med 

konduktiv eller 

kombinerad 

hörselnedsättning 

samt patienter 

med ensidig 

dövhet, ett år efter 

implantation 

 

·25 deltagare i åldern 18–65 år, 

varav 12 personer med ensidig 

dövhet, 13 med kombinerad eller 

konduktiv hörselnedsättning 

·Tal i brus användes i två olika 

lyssningssituationer med och utan 

BI aktiverat (HINT-test) 
·Frågeformulären APHAB, 

Glasgow Benefit Inventory (GBI) 

och IOI-HA för subjektiv 

utvärdering 

 

·En en signifikant 

förbättring i taluppfattning i 

brus för båda grupperna 

oavsett lyssningssituation 
 ·Frågeformulären visade 

en förbättring i livskvalité 

och subjektiv upplevelse 

för båda grupperna 

 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 
 

 

Leterme et 

al. (2015), 

Schweiz 

 

 
Contralateral 

routing of 

signal 

hearing aid 

versus 

transcutaneo

us bone 

conduction in 

single-sided 

deafness 

 

 
Kohortstudie 

 

Att jämföra 

effektiviteten av 

CROS med ett 

benledningsimpla

ntat i samma 

testsituationer, 

hos personer med 

ensidig dövhet 

 

·18 vuxna med ensidig dövhet  
·Tonaudiometri 

·Taltest i både tyst och brusig miljö 

·Lokalisationstest 

·Taluppfattning i brus med HINT-

test 

·Livskvalité och subjektiv 

upplevelse mättes med  

frågeformulären GBI, APHAB och 

Glasgow Hearing Aid Benefit 

(GHAB) 

 

·En signifikant förbättring i 

taluppfattningsförmåga i 

brus för både CROS och BI 

vid en ett-årsuppföljning 

·Förbättring i 

ljudlokalisation för BI ett år 

efter BI-aktivering. CROS 

förbättrade inte 

ljudlokalisationen 

·En övergripande 

signifikant förbättring i 

livskvalité av CROS-

användning 
 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för systematiska bias 
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Ryu, Moon, 

Byun, Jin, 

Park, Jang & 

Cho (2015), 

Korea 

 

Clinical 

effectiveness 

of wireless 

CROS 

(contralateral 

routing of 

offside 

signals) 
hearing aids 
 

 
Kohortstudie 

 

Att undersöka 

effektiviteten av 

trådlös CROS, 

genom  

att mäta subjektiv 

tillfredsställelse, 

ljudlokalisation 

samt 

taluppfattningsför

måga i brus hos 

patienter med 

ensidig 

hörselnedsättning 

 

 

·21 patienter i åldern 20–70 år, 

med ensidig sensorineural 

hörselnedsättning, uppdelade efter 

ålder, <40 och ≥40 
·Taluppfattningstest i både brusig 

och tyst miljö (HINT-test) 
·Ljudlokalisation mättes i ett 

ljudisolerat rum med 8 högtalare  
·Testerna gjordes före CROS-

rehabilitering samt efter 2 och 4 

veckors användning. 
·Frågeformulär för att undersöka 

subjektiv tillfredsställelse, med 

Hearing Handicap Inventory for the 

Elderly (HHIE), IOI-HA och SSQ  

 

·Tal i brus-testet 

resulterade i en förbättring 

av taluppfattning med 

CROS, när bruset 

stimulerade det normala 

örat. När bruset stimulerade 

det nedsatta örat 

uppvisades en försämring 

vid användning av CROS 
·I den yngre gruppen 

förbättrades 

lokalisationsförmågan  
·Det fanns en signifikant 

förbättring av subjektiv 

tillfredsställelse 

 
Hög kvalitet, låg risk 

för  

systematiska bias 

 

 
Snapp, 

Hoffer, 
Liu & 

Rajguru 

(2017), USA 

 
Effectivenes

s in 

Rehabilitatio

n of Current 

Wireless 

CROS 

 Technology 

in 

Experienced 

Bone-

Anchored 

Implant 

Users 
 

 

Kohortstudie 
 

Att jämföra 

trådlös CROS 

med 

benledningsimpla

ntat hos ensidigt 

döva personer 

som är erfarna 

benledningsimpla

ntat-användare 

 

 

 

 

·Tolv vuxna med ensidig dövhet 

och med benledningsimplantat, i 

åldern 18 och äldre. Kontrollgrupp 

med 45 normalhörande 
·Deltagarna randomiserades till 

antingen BI eller CROS 
·Taluppfattningsförmåga i brus 

testades i fyra olika situationer och 

jämfördes med personens resultat 

utan hörhjälpmedel  

·Lokalisationsförmåga har 

undersökts och jämförts med en 

kontrollgrupp med normalhörande 

personer 
 

 

·Ingen statistisk signifikant 

skillnad i effektivitet 

mellan BI eller CROS i 

någon av testsituationerna  
·Varken BI eller CROS 

förbättrade 

lokalisationsförmågan  
·Det fanns en signifikant 

förbättring i taluppfattning i 

brus för både BI och CROS 
 
 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för  

systematiska bias 
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Snapp, Holt, 

Liu & 

Rajguru 

(2017), USA 
 

 

Comparison 

of Speech-

in-Noise and 

Localization 

Benefits in 

Unilateral 

Hearing Loss 

Subjects 

Using 

Contralateral 

Routing of  
Signal 

Hearing Aids 

or Bone-

Anchored 

Implants 
 

 

Kohortstudie 

 

Att jämföra 

trådlös CROS 

med 

benledningsimpla

ntat hos personer 

med ensidig 

dövhet 

 

 

·27 vuxna i åldern 18 år och uppåt 

med ensidig hörselnedsättning och 

med antingen CROS eller BI som 

hörhjälpmedel. 

·Kontrollgrupp med 24 

normalhörande. 

·Taluppfattningstest i brus 

·Lokalisationsförmåga med smal- 

och bredbandsstimuli 

·Man har testat med och utan 

hörhjälpmedel och jämfört med en 

kontrollgrupp med normalhörande  
·Subjektiva resultat mättes med 

SSQ och GHAB 

 

 

·En signifikant förbättring 

av taluppfattning i brus för 

båda behandlingarna. 
·Varken BI eller CROS 

uppvisade någon 

förbättring i 

lokalisationsförmåga.  
·Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan BI eller 

CROS i något av resultaten. 

·Ingen signifikant skillnad 

mellan 

behandlingsgrupperna 

gällande subjektiva 

upplevelser av 

funktionsnedsättning eller 

tillfredsställelse efter 

behandlingen 

 

Hög kvalitet, låg risk 

för  

systematiska bias 
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