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Sammanfattning 

Audiologisk rehabilitering är en komplicerad process som ska innehålla olika insatser byggda på 

ett holistisk synsätt med medicinska, tekniska och beteendevetenskapliga aspekter involverade. 

Historiskt har dock den tekniska och medicinska delen ofta fått ta större plats än psykosociala 

bitar i rehabiliteringen. 

Syftet med studien var att undersöka likheter och skillnader angående audiologisk rehabilitering 

utifrån ramverket, ideologin samt praktiken i Danmark, Norge, Sverige och på Island.  

Metod: För att kunna uppnå syftet och få en mer helhetlig inblick i ämnet delades studien i två 

delar (litteraturstudie och enkätstudie). Litteraturstudien berörde ramverket i samtliga länder 

samt ideologin. Enkätstudien berörde praktiken i form av audionomens egen syn på audiologisk 

rehabilitering samt deras uppfattning av tillvägagångssättet på arbetsplatsen.  

Resultat: En röd tråd går genom ramverket, ideologin och praktiken i varje land. Vad gäller 

dessa huvudpunkter visade studien att det fanns både likheter och skillnader länderna emellan. I 

det stora hela visar resultatet av studien att tankesättet inom audiologisk rehabilitering är något 

mer holistiskt i Sverige än i de övriga länderna. 

Slutsats: Trycket om en kostnadseffektiv vård står i kontrast till sjukvårdslagarna då en 

kortsiktigt planerad hörselvård riskerar att motverka en holistisk audiologisk rehabilitering. 

 

Sökord: Audiologisk rehabilitering, audionom, arbetsprocess, holistisk rehabilitering, 

helhetsperspektiv. 

 



 

Abstract 

Audiological rehabilitation is a complicated process entailing different aspects from medical, 

technical and behaviour science forming a holistic treatment. Historically more emphasis has 

been placed on the technical and medical facets of the treatment compared to the psychosocial. 

Purpose: The study´s purpose was to inspect similarities and differences regarding audiological 

rehabilitation by examining the framework, ideology and practice in Denmark, Norway, Sweden 

and Iceland.  

Method: To be able to achieve the purpose and to get a holistic insight the study was divided 

into two parts, namely litterature study and questionnaires. The litterature study reviewed the 

countries framework and ideology. The questionnaire analyzed the audiologists thoughts on 

audiological rehabilitation as well as the workplace approach.  

Results: There is a fine thread within each country that goes through the framework, ideology 

and practice. Furthermore, the study showed that there are both similarities and differences 

between the different countries. In general the study proved that the mindset in Sweden is more 

holistic compared to the other countries.  

Conclusion: The pressure for cost-effective care is in contrast with health care laws as short-

term planned health care can counteract an holistic audiological rehabilitation 
 

Key-words: Audiological rehabilitation, audiologist, working process, holistic rehabilitation, 

holistic perspectiv. 
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1. Bakgrund 

Hörselnedsättning är när en person har minskad hörbarhet som ofta kan leda till försämrad 

förmåga att uppfatta tal, framför allt med störande bakgrundsljud (Smeds & Leijon, 2000). En 

hörselskada kan vara medfödd eller förvärvad under senare delar i livet. Oavsett vilket, leder det 

ofta för den som är drabbad, till någon form av avskildhet rent kommunikativt vilket kan 

medföra en känsla av utanförskap. Det i sin tur kan leda till isolering, depression, minskad social 

aktivitet och så vidare som överlag ger en försämrad livskvalitet för dessa personer (Arlinger et 

al., 2008). Hörselvården är idag indelad i tre olika områden: förebyggande arbete, 

hörseldiagnostik och habilitering/rehabilitering (Bäckström, 2001). Diagnostik handlar om att 

utreda skadans art, grad och omfattning medan rehabiliteringen lägger fokus på att minska 

funktionsnedsättningen (Andersson et al., 2007).  

Hansson Scherman (1998) påpekar vikten av att se på hälsa med s.k. inifrånperspektiv. 

Det betyder att människans upplevelse av hörselnedsättningen ska vara i centrum, inte själva 

funktionsnedsättningen. Hon lyfter upp Antonovskys salutogenetiska perspektiv där begreppen 

begriplig, hanterbar och meningsfull belyses. Följande faktorer är enligt Antonovsky sådant som 

påverkar en persons hälsotillstånd: hur begriplig omgivningen upplevs, hur hög grad av 

hanterbarhet man har över sina situationer och i vilken grad livet upplevs som meningsfullt. Ett 

liknande synsätt benämns i Madell och Montano (2000) som kallas rehabilitativ modell. Det är 

en modell som involverar patienten i själva läkeprocessen. Den modellen kan ses som horisontell 

och fungerar så att patienten blir aktiv i sin egen rehabilitering. Det är enligt författarna en 

rekommenderad metod vid kroniska skador såsom hörselnedsättningar, eftersom en sådan 

behandling fokuserar mer på varje patients unika behov. Motsatsen är en medicinsk modell där 

t.ex. audionom ställer diagnos, anpassar hörapparat och ger rekommendationer utan att involvera 

patienten aktivt i själva rehabiliteringsprocessen. Patienten förblir följaktligen passiv i denna 

modell (Madell & Montano, 2000). 
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1.1. Rehabilitering 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), kom fram 

med en modell som klassificerar hälsa och hälsorelaterade tillstånd (Möller, 2005). Modellen 

består av två delar: funktionstillstånd och kontextuella faktorer. Funktionstillstånd delas upp i 4 

komponenter; kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet. Kontextuella faktorer 

delas upp i 2 komponenter; omgivningsfaktorer och personliga faktorer (Möller, 2005). Dessa 

komponenter kan med fördel användas kliniskt av audionomer vid audiologisk rehabilitering då 

de hänger ihop och bildar en helhet som kan påverka människans livssituation. Det är viktigt att 

ta en noggrann anamnes och vara medveten om patientens allmänna funktionstillstånd och sådant 

som kan påverka rehabiliteringen i en eller annan riktning. Man kan uttrycka det som att 

audionomen kartlägger patienten i sitt sammanhang. Målet med ICF är att människor med 

funktionshinder ska kunna leva ett normalt liv och vara delaktiga i samhället (Möller, 2005). I 

Andersson et al. (2007) förklaras begreppet funktionsnedsättning som bl.a. ”... den effekt på 

olika funktioner eller aktiviteter som hörselskadan orsakar.” För hörselskadade innebär det först 

och främst försämrad kommunikationsförmåga. Begreppet funktionshinder handlar mer om de 

hinder som finns i omgivningen.  I ICF nämns skillnaden mellan positiva och negativa 

omgivningsfaktorer. Positiva faktorer är de som underlättar för människan och negativa faktorer 

är de hinder som finns i omgivningen (Möller, 2005). Noble och Hétu (1994) tar upp ett 

ekologiskt tillvägagångssätt (e. Ecological Approach) där de lägger tyngd inte bara vid den 

hörselskadade utan även vid interaktion mellan omgivning och andra.  

 Socialstyrelsens termbank definierar begreppet rehabilitering som; ”insatser som ska 

bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och 

förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda 

villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” Tye-Murray (2004) tar 

också upp begreppet rehabilitering och säger att det handlar om att hjälpa individer att övervinna 

samhällets hinder och återskapa förlorade funktioner. Detta för att dämpa svårigheterna och 

minska negativa verkan av hörselnedsättningen.  
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1.2. Audiologisk rehabilitering 

Hansson Scherman (1998) förklarar att en kronisk sjukdom ofta förändrar en persons hela 

livssituation. Då en hörselnedsättning klassas som just kronisk samt att vi i samhället får en allt 

större del vuxna med någon form av hörselnedsättning, finns här följaktligen ett stort behov av 

rehabiliteringsinsatser (Tye-Murray, 2004). Hörselrehabiliteringens mål är att förbättra den 

enskilde patientens livssituation och försöka minimera de negativa konsekvenser som kommer 

utav en hörselnedsättning (Tye-Murray, 2004). Hörselrehabilitering kan också beskrivas som ett 

försök att minska och underlätta kommunikationssvårigheter i psykosociala, pedagogiska och 

yrkesmässiga sammanhang där hörselnedsättningen blir ett hinder (Hull, 1992). I Bäckströms 

(2001) modell om audionomens arbetsprocess framkommer vilken roll audionomen har i den 

audiologiska rehabiliteringen (Bilaga 1). Modellens delar består av anamnes (hörselutredning), 

målformulering, planering, genomförande och utvärdering. Viktigaste fasen i arbetsprocessen 

enligt henne är utredningsfasen som också är grunden för vidare planering. I den fasen är det av 

stor vikt att ta en noggrann anamnes som bör innehålla patientens fysiska, psykiska, sociala och 

kommunikativa förhållande samt dennes förväntningar, motivation och behov. Detta för att 

patienten ska få rätt behandling som innehåller rehabiliteringsinsatser byggda på en holistisk syn, 

d.v.s. där man tar hänsyn till helheten (Bäckström, 2001). I målformuleringsfasen ska audionom 

tillsammans med patient formulera tydliga mål inför rehabiliteringen. Planeringsfasen ska ange 

vilka olika åtgärder och steg som ska finnas med i rehabiliteringen. Audionom, patient samt 

eventuella anhöriga genomför sedan tillsammans beslutade åtgärder. Under genomförandefasen 

sker utvärdering vid varje besök för att se vilken effekt rehabiliteringsinsatserna haft för 

patienten. Anderson et al. (2007) tar också upp uppföljning som en viktig del i 

rehabiliteringsprocessen. Uppföljningen ska både innehålla insatser med fokus på patientens 

egna upplevelse och insatser med mer fokus på hörapparat. Det handlar i stora drag om att 

kvalitetssäkra rehabiliteringsinsatserna.   

 I intervjuer gjorda av Gullacksen (2002) framgår vikten av en lyhördhet hos audionomer 

gentemot patienterna och då framförallt vid första besöket. Det kan enligt henne vara avgörande 

för hur patienten sedan tar till sig rehabiliteringen. Counseling är ett uttryck som används inom 

hörselrehabiliteringen. English (2008) beskriver counseling som att vägleda patienten steg för 

steg och hjälpa denne framåt genom att finna strategier för att övervinna de problem som finns i 

vardagen. Det gör audionomen genom att se patienten och visa empati. Tye-Murray (2004) 
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nämner också vikten av att t.ex. blanda in counseling i rehabiliteringen. Hon hävdar att det hos 

patienten kan leda till bättre följsamhet att följa rehabiliteringsplanen, ge en ökad grad av 

tillfredsställelse vad gäller hörselvården och dess bemötande, ge minskad stress och nedstämdhet 

för att nämna några punkter. Arlinger et al. (2008) tycker även de att en helhetlig 

hörselrehabilitering och insatser i form av counseling är av stor vikt eftersom hörselnedsättning 

ofta leder till isolering och depression. Fortsatt understryker de att hörapparatanpassning likt 

counseling är en del av många insatser i rehabiliteringen. De skriver: ”Att prova ut hörapparat är 

inte ett mål. Det är ett medel för att nå ett eller flera mål.” I det sammanhanget lyfter de fram 

Hörselskadades Riksförbunds (HRF:s) modell för rehabilitering som de anser ger en enhetlig bild 

över de steg som kan finnas i en patients behov (Bilaga 2). 

  

1.2.1. Historiskt perspektiv 

Historiskt har fokus i hörselrehabilitering i huvudsak lagts på den tekniska och medicinska delen 

med hörapparatanpassning i fokus (Bäckström, 2001).  

 Den audiologiska rehabiliteringen utvecklades i samband med andra världskriget p.g.a. 

att många krigsveteraner fick hörselskador (Hull, 1992). I samband med detta utvecklades 

speciella rehabiliteringsprogram för hörselskadade. Madell och Montana (2000) hävdar dock att 

den audiologiska rehabiliteringen började mycket tidigare då förekomsten av olika centra för 

hörselskadade fanns runtom i USA så tidigt som 1910. I början fanns det vare sig audiologi- eller 

audionomutbildningar utan man utbildade ofta lärare för att undervisa i läppavläsning och 

röstträning. Deras uppgift bestod inte enbart av detta utan också av att stötta, lyssna och ge råd 

för både vuxna och barn med hörselskador och hörselnedsättningar. Den tidiga delen av 

hörselvården hade alltså relativt stor vikt vid just de psykosociala aspekterna och mindre vid de 

tekniska bitarna. Stor anledning till detta berodde på att tekniken inte hade kommit så långt vid 

den här tiden. Den hörapparatteknik som fanns var ofta stor och klumpig. När sedan både teknik 

och medicin utvecklades allt mer under 1950- och 1960-talet fick de psykosociala insatserna stå 

tillbaka något för dessa två inom den audiologiska rehabiliteringen.  
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1.2.2. Kostnadseffektivitet 

I Sverige infördes ett nytt rehabiliteringsprogram för hörselskadade där man la särskild vikt vid 

att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv (HRF, 2004). Avsikten var bland annat att undersöka 

om det var kostnadseffektivt. Resultatet av detta rehabiliteringsprogram visade på en ökning för 

kostnaderna i själva hörselvården men att kompensation bl.a. gjordes i "övrig sjukvård". 

Ytterligare en vinst som är nog så viktig att ta upp är den höjda känslan av livskvalitet hos 

patienterna som studien visade en tendens till. Dessa resultat menar man grundar för att en 

holistisk rehabilitering kostnadseffektivt är försvarbart (Persson et al., 2005). 

 Även Tye-Murray (2004) menar att det är kostnadseffektivt med en helhetlig 

rehabilitering, där counseling och uppföljningsprogram bör ingå som en del i arbetet med 

patienterna. Hon grundar detta på tidigare undersökningar inom andra vårdområden som visat på 

både medicinska och utbildningsmässiga besparingar där detta har lönat sig.  Hon skriver att i en 

icke-holistisk vård där extrastöd samt uppföljningsprogram inte ingår, i avsikt att hålla nere 

vårdkostnaderna, resulterar i ett ökat antal hörapparater som hamnar oanvända i byrålådan. 

Hindhede (2010) menar även hon i sin pågående studie att en bristande holistisk rehabilitering 

inom hörselvården bidrar till att ett stort antal hörapparater hamnar i byrålådan. En onödig 

kostnad för samhället som skulle kunna avhjälpas genom större fokus på patientens psykosociala 

tillstånd samt mer av pedagogiska insatser till patienten. Hon tar bl.a. upp en undersökning gjord 

av Høreforeningen ultimo 2006, angående brukarnas åsikt om den danska hörselvården. Där 

framkommer det att användningstiden för de som använder sig av hörapparaten mindre än en 

timme per dag, var 22 % för dem som fått sin hörapparat på privat väg jämfört med 8 % via 

offentliga vården.    

 Tye-Murray (2004) menar att denna kortsiktiga och bristfälliga budgetplanering 

förmodligen är väldigt vanlig i hörselvården, då både hörapparater, counseling och 

uppföljningsprogram gemensamt är kostsamma åtgärder då man ser på det just ur en kortsiktig 

synvinkel. Detta blir då ofta en kostnad som läggs på patienten. Även HRF (2009) kritiserar 

starkt detta i sin årsrapport då de belyser bristen på gemensamma och nationella riktlinjer inom 

hörselvården. De menar vidare att främst låginkomsttagare i vissa län drabbas hårdast då 18-21 

landsting i Sverige har infört särskilda hörselvårdsavgifter. Dessa menar HRF (2009) ligger 

utanför det lagstadgade högkostnadsskyddet som finns i Sverige. De menar att indragna 

kostnader på hörselvård, hörapparater och hjälpmedel som ett led att hålla nere landstingens 
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vårdkostnader, långsiktigt leder till ökade ohälsokostnader. De understryker vidare att en 

långsiktig investering i hörselvården istället ger hälsovinster och menar att den kortsiktiga 

kostnadsplaneringen hos landstingen beror på okunskap. 

  

1.2.3. Danmark, Norge, Sverige och Island 

När Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (2010) diskuterade hörselvården i de nordiska 

länderna rent allmänt, kom de fram till att hörselvården måste utgå från patientens individuella 

behov. Detta för att de hörselskadade ska ges möjligheter att vara aktiv i arbetslivet, ha möjlighet 

till en utbildning samt ges en chans till en god livskvalitet.  

 I Sverige växte hörselrehabiliteringen fram under 1950-talet och är följaktligen ett relativt 

ungt kunskapsområde. Både hörseldiagnostiken och hörselrehabiliteringen har enligt Arlinger et 

al. (2008) utvecklats allt mer de senaste åren. De påtalar att hörselvården bör luta sig på tre ben: 

medicinskt, tekniskt och beteendevetenskapligt. De framhåller att en holistisk 

hörselrehabilitering inte initialt bör luta sig på hörapparatanpassning utan bör involvera 

ytterligare andra aspekter. Rehabiliteringsprogrammet för hörselskadade som infördes i 

Värmland och Västmanland i Sverige år 2000 – 2004 utformades i avsikt att genomföra en 

förändring i arbetssättet inom vuxenrehabiliteringen och sedan studera effekten av att en sådan 

helhetlig vård (HRF, 2004). Denna hade en inriktning mot HRF:s modell för audiologisk 

rehabilitering (Bilaga 2). Målet med programmet var att få ett bredare psykosocialt 

tillvägagångssätt som involverar patienten i sin egen rehabilitering, där audionomen i sin 

arbetsprocess tidigt lyfter upp och tydliggör dessa konsekvenser som patienten upplever av sin 

hörselnedsättning. Författarna menar att det kan ha en negativ inverkan på rehabiliteringen om 

detta görs för sent eller inte alls. HRF hade påpekat bristerna i att hörselvården lagt mer fokus 

vid hörapparatanpassning och mindre vid patientens problem, funderingar, oro etc. och efterlyste 

därför ett helhetsperspektiv. Resultatet av rehabiliteringsprogrammet visade på bättre livskvalitet 

för patienterna samt även en positiv inställning från audionomerna som var involverade i 

projektet (HRF, 2004).   

 Enligt Hindhede och Parving (2009) har fokusen i hörselrehabilitering i Danmark genom 

tiden legat på tekniska området med hörapparatsanpassning i fokus. Med ICF klassifikationen på 

90 - talet började tanken med rehabilitering att ändras till en mer humanistiskt inriktning. Först 
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1951 blev hörselvården tillgänglig för allmänheten i Danmark. När undersökningen gjordes 

ägnades mindre än 10 % av det samhällsvetenskapliga fältet inom den danska forskningen åt 

audiologiforskning. På 60 – 70 talet började man lägga mer fokus på kommunikationsstrategier 

vilket inkluderade hörsel, syn och språk perception som ett led i rehabiliteringen. Förutom dessa 

områden präglades sedan 80 - talet av tekniska utvecklingen inom hörapparatsindustrin. Det var 

på 90 - talet som mer vikt började läggas på patientens subjektiva upplevelse och acceptans vad 

gäller hörselnedsättningen samt vilka tänkbara copingstrategier denne använder sig av. Dock 

påverkades här utvecklingen delvis av att den yrkesmässiga auktoriteten, som då till stor del 

bestod av läkare inom medicin och tekniker, till att de självutvärderingar som användes enbart la 

fokus på att utvärdera hörapparaterna och inget om patientens psykosociala status. Hindhede och 

Parving (2009) belyser att vare sig försök att utöka humanvetenskapens inflytande inom den 

moderna hörsel- och hälsovården eller introduktionen till ICF tycks ha påverkat det medicinska 

eller tekniska fältet något nämnvärt. 

 I lagen om den Isländska hörsel- och talinstitutionen står i § 2 att organisationen ska ha 

ansvar för hörselrehabilitering samt ordna med tekniska hjälpmedel (Lög um Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands, nr. 42/2007). Hur audiologisk rehabiliteringen går till och har utvecklats 

under åren verkar inte finnas något skrivet om. Enligt Guðmundsson (1997) var Isländska hörsel- 

och talinstitutionens uppgift när den grundades (1978) bl.a. att bygga upp rehabiliteringscentral 

för hörselskadade. Det blev inget av dessa planer.   

 Falkenberg (2007) beskriver audiologisk rehabilitering i Norge som huvudsakligen av 

teknisk och medicinsk natur. Hennes studie är en litteraturstudie där hon granskar litteratur samt 

utredningsresultat från 20 års rehabiliteringsprogram. Hörselskadade i Norge har laglig rätt för 

rehabilitering utifrån ett holistiskt tankesätt men enligt Falkenberg (2007) är det få som får det i 

verkligheten. Hon beskriver att utveckling inom audiologisk rehabilitering i många länder har 

varit alltför splittrad eftersom den påverkas av olik syn från olika yrkesgrupper. Hon uppmanar 

till en förändring i hörselvården mot ett mer holistiskt förhållningssätt där brukarna blir mer 

involverade i sin rehabilitering.  

Vi är intresserade av att få fram vad audionomer i Norge, Danmark, Sverige och på 

Island anser om sin roll vad gäller just rehabiliteringen och jämföra likheter och skillnader vad 

gäller tanken och arbetssättet inom audiologisk rehabilitering. Vår förhoppning är att kunna vara 

ett fortsatt redskap i debatten om en mer holistisk rehabilitering inom hörselvården. En 
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rehabilitering där brukaren sätts i centrum och där både medicin, teknik och beteendevetenskap 

får ta lika stor plats. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka likheter och skillnader angående audiologisk rehabilitering 

utifrån ramverket, ideologin samt praktiken i länderna Danmark, Norge, Sverige och på Island.  

 Hur ser ramverket ut i länderna vad gäller: 

- Lagstiftning  

- Audionomutbildning 

- Legitimation 

- Etisk kod 

 Vilken ideologi (idéer, tankar och debatter) finns i ländernas hörselskadeorganisationer 

vad gäller audiologisk rehabilitering? 

 Hur ser audiologisk rehabilitering ut i praktiken?  

- Hur ser audionomen på sin egen roll i hörselrehabiliteringen?  

- Hur ser audionomen på rehabiliteringsprocessen på sin arbetsplats? 

 

3. Metod 

Huvudämnet för studien är audiologisk rehabilitering. En kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod användes. Studien är uppdelad i två steg: litteraturstudie och enkätstudie. 

Litteraturstudien bestod av en kvalitativ metod där relevant data för studien samlats in var land 

för sig och jämfördes. Enkätstudien (kvantitativ), bestod av två demografiska frågor samt en rad 

påståenden, för att få fram vad audionomer tänker om audiologisk rehabilitering.  Eliasson 

(1995) påpekar vikten av att använda sig av både kvalitativa samt kvantitativa metoder för att få 

bredare förståelse av ett projekt. Forsberg och Wengström (2008) beskriver triangulering som en 

metod man undersöker ett fenomen (t.ex. audiologisk rehabilitering) ur olika synvinklar eller på 

olika sätt. En litteraturstudie kan t.ex. ställas mot en enkätstudie för att undersöka ett fenomen. 

Med den utgångspunkten ansågs en god blandning av just kvalitativ och kvantitativ metod ge en 

mer helhetlig inblick i ämnet audiologisk rehabilitering. Enkäten är tänkt som ett komplement till 
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litteraturstudien för att via audionomerna få en inblick hur audiologisk rehabilitering ser ut idag 

från deras synvinkel. 

 Ämnet audiologisk rehabiliteringen delades upp i två metoder där litteraturstudien speglar 

själva ramverket och ideologin inom audiologisk rehabilitering medan enkätstudien hur det ser ut 

rent praktiskt. 

 

Litteraturstudiens delområden: 

 Ramverket i respektive land 

 Ideologin inom ländernas hörselskadeorganisationer 

Enkätstudiens delområden: 

 Audionomens perspektiv 

 Arbetsplatsens tillvägagångssätt 

 

3.1. Litteraturstudie 

3.1.1. Material 

Litteraturstudiens material är hämtat från olika databaser, Internet och litteratur. Definitioner, 

metoder och modeller beskrivs utifrån litteraturen. Utbudet av artiklar inom audiologisk 

rehabilitering är inte stort, så för att få fram relevant data för uppsatsen användes Örebro 

Universitets databaser samt Internet (Google). För att studien skulle få en enhetlig grund att stå 

på ansågs det också av vikt att undersöka ländernas lagsystem (sjukvårdslagar) 

audionomutbildningarna, legitimation och etisk kod. Åldersbegränsning gjordes på artiklar som 

skulle representera och förklara hur rehabiliteringen ser ut i respektive länder och vid 

undersökning på audionomutbildning, legitimation, etisk kod och lagsystem. Övrig litteratur och 

artiklar hade inte några åldersbegränsningar. För att få fram relevant material användes ett antal 

sökord som beskrivs i sex olika steg. 

3.1.2. Genomförande 

Steg 1. Litteratur samt artiklar och tidskrifter söktes på bibliotek samt via Google och Örebro 

Universitets databas. Systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar genomförs via två 

databaser; Cinahl och PubMed. Sökningen genomfördes med sökorden; aural rehabilitation, 

adult aural rehabilitation, holistic aural rehabilitation, audiologist and rehabilitation och the 
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role of the audiologist (Bilaga 3). Att börja sökning med enbart ordet rehabilitering ansågs ge en 

för bred och vag bas att börja med så därför inleddes sökning med aural rehabilitation. Därefter 

smalnade sökning av mer specifikt riktning mot undersökningens syfte. Avgränsningen till title 

och all fields gjordes av samma anledning. Som resultatet visar gav begränsningen title mycket 

färre eller inga träffar. Ingen åldersbegränsning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då det 

enligt uppgift finns relativt få artiklar skrivna på engelska i de utvalda länderna i ämnet. Det var 

av stor vikt att få fram så brett underlag som möjligt. Sökningen gav inga användbara träffar 

enligt våra kriterier. 

 Vid sökning av information för audiologisk rehabilitering via Google användes följande 

sökmetod samt kriterier. Den avancerade sökmotorn i Google användes där funktion för val av 

språk utnyttjades samt valet att aktuella artiklar skulle ha sökorden i sin brödtext. Kriterier i valet 

av artiklar och information var att fakta skulle vara från år 2000 och framåt för att spegla läget i 

länderna de sista åren. Ytterligare gjordes begränsningen att välja bort artiklar med innehåll om 

tinnitus, CI, barnaudiologi eller andra öronsjukdomar då vi mer var intresserade av själv gången i 

den audiologiska rehabiliteringen allmänt. 

Svenska sökord: audiologisk rehabilitering för vuxna i Sverige. Antal träffar: 1030 varav 4 

stycken valdes ut relevanta för studien.   

Isländska sökord: endurhæfing fullorðna með heyrnaskerðingu. Antal träffar: 7 varav 0 var av 

intresse för studien. Ny sökning gjordes: endurhæfing heyrnaskertra. Antal träffar: 423 varav 1 

var relevant för studien. Dock bör noteras att den var från 1997. 

Norska sökord: audiologisk rehabilitering for voksne i Norge. Antal träffar: 443 varav 2 stycken 

valdes ut relevanta för studien. 

Danska sökord: audiologisk rehabilitering for voksne i Danmark. Antal träffar: 699 varav 4 

stycken valdes ut relevanta för studien. 

Tips från handledaren samt kontakter i länderna resulterade i 6 artiklar som söktes direkt 

via titel och författare. Kurslitteratur som refereras till i studien är litteratur som använts i 

utbildningen. 

 

Steg 2. De hörselskadade riksförbundens hemsidor i länderna granskades med fokus på hur 

begreppet hörselrehabilitering definieras. Sökmotorn som finns på respektive hemsida användes 
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för att hitta artiklar, rapporter och annat som berör området hörselrehabilitering. Hemsidorna 

granskades också manuellt.  

Hörselskadades Riksförbund (HRF): Sökord: rehabilitering (4 träffar), 

hörselrehabilitering (6 träffar), audiologisk rehabilitering (2 träffar). Audiologisk 

rehabiliteringsmodell (1 träff). Användbara data från sökmotorn 1.  

Hørselhemmedes Landsførbund (HLF): Sökord: rehabilitering (93 träffar), 

hørselsrehabilitering (42 träffar), audiologisk rehabilitering (92 träffar), Audiologisk 

rehabiliteringsmodell (0 träffar), rehabiliteringsmodell (0 träffar). Användbara data från 

hemsidans sökmotor var 1.  

Høreføreningen: Sökord: rehabilitering (0 träffar) hørerehabilitering (2 träffar), 

audiologisk rehabilitering (0 träffar), audiologisk rehabiliteringsmodell (0 träffar), 

rehabiliteringsmodell (0 träffar). Användbara data från hemsidans sökmotor var 0.  

Heyrnarhjálp: Sökord: endurhæfing (0 träffar), endurhæfing heyrnarskertra (0 träffar), 

endurhæfingarmódell fyrir heyrnarskerta (0 träffar), endurhæfingarmódell (0 träffar). 

 

Steg 3. Lagar på Island, i Norge, Danmark och Sverige söktes direkt på respektive hemsida för 

lagar: Alþingi, Lovdata, Lovtidende och Sveriges Riksdag. Sökord: rehabilitering, endurhæfing. 

Övriga sidor som användes var Socialstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 

Velferðarráðuneytið och Helse- og Socialdepartmentet. Information söktes via sökmotorn på 

deras hemsidor och samma sökord användes som på hemsidorna för lagar.  

 

Steg 4. Audionomutbildning i de olika länderna granskades utifrån universitetens hemsidor. 

Sökmetod för audionomutbildningar i Danmark gjordes via Google. Sökord: audiolog 

uddannelse. Det resulterade i träffar till utbildningarna audiologiassistent, teknisk audiolog och 

audiologopædi. Studiehandledning söktes på respektive utbildnings hemsida: pensum audiolog, 

pensum audiologassistent, pensum audiologipædi. Efter genomgång valdes information vad 

gäller audiologopædi bort då den inte ansågs vara relevant för studien. Norges 

audiografutbildning söktes direkt på utbildningens hemsida då denna delgivits via norsk kontakt i 

Sverige. Sökord/länk på hemsidan var: Audiograf - det handler om hørsel och studieplan. Då 

utbildningsorter för audionomutbildningarna i Sverige var bekanta söktes dessa upp direkt. 

http://hist.no/content/33524/Studieplan
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Sökord på respektive universitets hemsida: audionomprogrammet och studiehandledning 

alternativt utbildningsplan. 

 

Steg 5. Information om legitimation och etisk kod hittades på SoS/Socialstyrelsen och Statens 

Autorisasjonskontor for helsepersonell. Ingen sökning gjordes på vare sig Island eller i Danmark 

då det inte finns vare sig legitimation eller etisk kod för berörda utbildningar/yrken. Etisk kod 

samt etiska riktlinjer fanns att nå på audionomernas/audiografernas medlemsförbunds hemsidor. 

Sökord: audionomlegitimation, audiograf autorisasjon, legitimation, etisk kod för audionomer, 

yrkesetiska retningslinjer. 

  

Steg 6. För att söka om det finns något skrivit om individuell rehabiliteringsplan gjordes sökning 

i lagtexter, hörselskadeorganisationernas hemsidor och Google.  

Sökord: 

Sverige: rehabiliteringsplan, individuell rehabiliteringsplan, individuell rehabiliteringsplan för 

hörselskadade,  

Norge: rehabiliteringsplan, individuell rehabiliteringsplan, individuelle rehabiliteringsplan for 

hørselshemmede,  

Ísland: endurhæfingarplan, einstaklingsbundið endurhæfingarplan, einstaklingsbundið 

endurhæfingarplan fyrir heyrnaskerta.  

Danmark: rehabiliteringsplan, individuelle rehabiliteringsplan, individuelle rehabiliteringsplan  

for hørehæmmede. 

 

3.2. Enkät 

3.2.1. Material och urval 

Audionomens arbetsprocess (Bäckström, 2001) låg till grund för utformning av de påståenden 

som sedermera användes i enkäten. Det innebar ett antal påståenden med utgångspunkt från 

ämnesområdena anamnes, målformulering, planering, genomförande, utvärdering samt 

uppföljning. Denna infallsvinkel gjordes utifrån tanken om ett holistiskt perspektiv på 

hörselrehabiliteringen för att undersöka om samma tankegångar finns hos audionomerna i alla de 

berörda länderna. Påståendena (Bilaga 4) är både av tekniskt/medicinskt eller holistisk karaktär 

för att inte bli för enkelspåriga och för att få audionomerna att tänka till om ämnet. De 
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utformades för att skapa en tydlig gräns mellan dessa två motpoler. Valet att inte ha med något 

neutralt svarsalternativ gjordes för att få respondenterna att ta ståndpunkt för eller emot 

påståendet i fråga. Audionomerna fick ta ställning till vad de själva anser om audiologisk 

rehabilitering samt även hur väl dessa påståenden stämmer överens med hur det går till på deras 

arbetsplats. Enkät och missivbrev skrevs på svenska och översattes sedan till norska, danska och 

isländska. Efter att grovöversättning var gjord från svenska till isländska korrekturlästes detta av 

person med kunskap i både isländska och svenska språket. Samma förfaringssätt användes av vår 

norska kontakt som fick både svensk samt norsk översättning. Det samma gällde för Danmark 

men med den skillnaden att denne fick både svensk, isländsk och dansk översättning sänd till sig 

då personen ifråga har dessa språkkunskaper. En genomgång av samtliga översättningar 

överensstämmelse gjordes sedan innan utskick. 

 Urvalet för studien var audionomer inom vuxenrehabilitering. Då kontakter fanns i 

Norge, Danmark, Sverige och på Island gjordes därför ett bekvämlighetsurval i dessa länder. 

Dessa kontaktades via e-post vilket mynnade ut i en rad andra kontakter villiga att delta i studien.  

Antalet utskick till länderna var följande: Sverige 15 audionomer där 10 svarade, Island 8 

audionomer med 7 svar, Norge 17 audionomer, 12 svar och Danmark 3 audionomer, 1 svar. 

Anledningen till att vi inte tog med Finland, som kan tänkas som ett naturligt inslag i studien 

med tanke på det övriga urvalet, beror delvis på språkbrist samt saknad av kontakter. 

Finlandsvenskarna representerar dessutom enbart 5,6 % av finska befolkningen (Statistics 

Finland, 2011). 

3.2.2. Genomförande 

Via vår norska kontakt fick vi kontakt med intresserande försökspersoner som i sin tur 

genererade i fler respondenter. I Danmark fick vi tag i 3 försökspersoner via vår danska kontakt 

som endast gav en svarande. I Sverige fick vi e-postadresser via Örebro Universitet och på Island 

skickades förfrågan om att delta i studien direkt till deltagarna. Förfrågan om deltagande i 

studien skickades ut via e-post. De respondenter som delgivit sitt samtycke fick en länk till 

enkäten via sin e-postadress tillsammans med missivbrev. Enkätformulär användes för att samla 

in data via ett elektroniskt enkätprogram, 
1
SurveyMonkey. Enkäten bestod av 2 demografiska 

                                                           

1
 http://sv.surveymonkey.com/ 
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frågor; utbildningslängd samt hur många år audionomerna hade arbetat inom yrket. Därefter kom 

17 påståenden grundade på audionomens arbetsprocess i den audiologiska rehabiliteringen 

(Bäckström, 2001).  

En påminnelse skickades till alla deltagande. De som inte svarade efter påminnelsen 

räknas som bortfall. Efter studiens slut kommer tackbrev att skickas till respondenterna ut samt 

information om var de kan nå studien. 

3.2.3. Databehandling 

Enkätsvaren kodades och var land för sig fördes in i Excel för bearbetning. Det här gjordes både 

utifrån audionomens egen åsikt samt med hur det ser ut på arbetsplatsen. Då många idag 

förespråkar ett holistiskt förhållningssätt inom hörselvården, som vilar på medicin, teknik och 

beteendevetenskap (Arlinger et al., 2008; Tye-Murray, 2004; HRF, 2004; Falkenberg, 2007) låg 

det i studiens intresse att göra en sådan uppdelning av resultatet att en klar analys av hur det ser 

ut i hörselvården i de undersökta länderna blev möjlig. Valet att inte ha med ett neutralt svar i 

enkäten gjordes, som beskrivet förut, för att få en så tydlig skiljelinje i ämnet från audionomerna 

som möjligt. Svarsalternativen slogs följaktligen samman från 4 grupper till 2 för analys (Figur 1 

och Figur 2).  

 

 

 

 

Figur 1. Översikt för sammanslagning av svarsalternativ för audionomen. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt för sammanslagning av svarsalternativ på arbetsplatsen. 
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Nästa steg blev att gå igenom samtliga påståenden var land för sig och avgöra var svaren 

hamnade utifrån vår uppdelning tekniskt/medicinskt samt holistiskt. Denna uppdelning var själva 

grundtanken bakom undersökningen, d.v.s. varje påstående är grundat på att det antingen är 

holistiskt eller inte. Genomgång gjordes således noggrant påstående för påstående upprepade 

gånger för att veta huruvida respondenternas svar hamnade i t.ex. grupp audionom 1 eller 

audionom 2. Först därefter kunde indelning om dessa svar var av holistisk eller 

teknisk/medicinsk karaktär göras. Utifrån denna uppdelning kunde sedan jämförelser göras inom 

respektive land samt länderna emellan. Utifrån anamnes, målformulering, planering, 

genomförande, utvärdering och uppföljning sammanställdes sedan ett resultat. 

 Någon analys av påståendena kommer inte att göras utifrån de demografiska frågorna, 

längd på utbildning och antal år i yrket. Dessa svar kommer enbart att redovisas för en lätt 

översikt hur det ser ut i respektive land. 

 

3.3. Etiska ställningstaganden 

Information till försökspersonerna grundade sig på följande lagar:  

 Lag om etikprövning av forskning som avser människor §  16  (SFS 2003:460)  

 Personuppgiftslag § 19 (SFS 1998:204) 

De fyra allmänna huvudkraven på forskning enligt Vetenskapsrådet (n.d.) är: informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckekravet. Deltagarna i vår undersökning 

informerades vilket syftet med forskningen är, vem som är forskningshuvudman. 

Försökspersonerna informerades om sina rättigheter inför forskningen och under forskningens 

gång, d.v.s. att deltagandet i forskningen är frivillig och att de har rätt att när som helst avbryta 

sin medverkan. Information om forskningsresultatet kommer att offentliggöras efter studiens 

slutförande. Svaren i webbenkäten var samtliga anonyma och följaktligen kan vare sig städer, 

kommuner eller landsting att kunna avläsas eller uttydas på något sätt.  
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4. Resultat 

 

4.1. Litteraturstudien 

4.1.1. Lagstiftning för rehabilitering 

I Danmark är det kommunerna som har ansvar för rehabilitering enligt social-, arbetsmarknads- 

och undervisningslagar (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2010). Relevanta 

rehabiliteringsåtgärder inom hälso- och sjukvården hör dock till både till kommuner samt 

regioner enligt danska Sundhedsloven (LBK nr. 913 af 13/07/2010). Enligt Danska 

Handikapporganisationen har rehabiliteringsinsatser byggda på helhetsperspektiv och som sätter 

människan i centrum hittills inte varit beskrivet på ett tydligt sätt i danska lagar (Danske 

Handicaporganisationer, 2010). I danska Serviceloven kap. 21 § 112 står att personer med fysisk 

och/eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas lämpliga hjälpmedel för att kunna underlätta 

vardagen för den funktionshindrade (LBK nr. 81 af 04/02/2011). Danska Indenrigs- og 

Sundhetsministeriet (2010) definerar rehabilitering på följande sätt: Rehabilitering handlar om att 

hjälpa människor som har funktionsnedsättning att på bästa sätt återfå sin funktionsförmåga. 

Insatserna kan vara av fysiska, psykiska, sociala och arbetsrelaterade natur. 

I Sverige är det Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som är särskilt viktig inom 

rehabilitering. Där anges kommunens och landstingets ansvarsområde i rehabiliteringen (SFS 

1982:763). Viktigaste målet med denna lag är att ge god vård på lika villkor för alla. Vården ska 

bestå av god kvalitet, vara lättillgänglig samt bygga på patientens rätt för självbestämmande. I 

Sverige definieras begreppet rehabilitering enligt Socialstyrelsen § 2 ”…insatser som skall bidra 

till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 

återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett 

självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (SOSFS 2007:10). 

Rehabilitering enligt isländska lag om personer med funktionsnedsättning (Lög um 

málefni fatlaðra, nr.59/1992) uttrycker att dessa ska kunna vara delaktiga i samhället med samma 

rättigheter som andra. Samma lag säger vidare i § 26 att individer med funktionsnedsättning ha 

rätt att få socialt inriktad rehabilitering för att kunna minska effekten av nedsättningen och öka 

sin förmåga att delta i samhället. I isländska patientsäkerhetslagen § 28 (Lög um réttindi 

sjúklinga, nr. 74/1997) står det bl.a. att vårdpersonal ska tillhandahålla rehabilitering till sina 

patienter. Isländska lagar beskriver inte ytterligare vad rehabiliteringsinsatser ska innehålla.  
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 I Norge finns en föreskrift om habilitering och rehabilitering § 2 (FOR 2001-06-28 nr. 

765) som definierar rehabilitering som en tidsavgränsad, planerad process vilken ska innehålla 

klara mål och samarbete mellan flera yrkesområden. Brukaren ska få den hjälpen som är 

nödvändig för att kunna återfå bästa möjliga funktionsförmåga samt självständighet och social 

delaktighet. I en plan utgivet av Helse- och Socialdepartementet (2002) står att rehabiliteringen 

ska vara kontinuerlig, tvärvetenskaplig och byggd på helhetsperspektiv. Så har dock enligt 

samma instans inte varit fallet utan rehabiliteringen beskrivs som fragmenterad och bristande. 

 Sammanfattningsvis kan man se att grundtanken inom de fyra länderna på det stora hela 

ser liknande ut i riktning mot ett holistiskt synsätt. Det finns dock skillnad på hur mycket och hur 

omfattande definitionerna är. Det står i alla länder att personer med funktionshinder ska ges den 

hjälp och stöd som behövs för att kunna leva så självständigt som möjligt. 

 Arlinger et al. (2007) påpekar vikten med en individuell rehabiliteringsplan och 

understryker också att både patienten och hörselvården skulle ha en stor nytta av sådant 

systematiskt arbete som den innebär. Samma synsätt tar Madell och Montano (2000) fram i en 

rehabilitativ modell. De påpekar vikten med en rehabiliteringsplan eftersom en sådan lägger 

tonvikten på de hinder som finns i samhället i stället för på det sjuka. Det blir mer fokus på de 

möjligheter som finns i situationen i stället för svårigheterna.    

 Individuella planen ska byggas på varje enskild patients behov. Det ska bestå av tre 

moment: utredning av patientens livssituation och behov, målformulering utifrån det och 

planering hur rehabiliteringsinsatserna väljs och utförs.  

 I svensk Hälso- och sjukvårdslag § 3 (SFS 1982:763) står det att: ”Habilitering och 

rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel skall planeras i samverkan med den 

enskilda.” Vidare står att i planen ska framgå både planerade samt beslutade insatser. Enligt 

Socialtjänstlagen § 13 (SOSFS 2007:10) ska vårdgivaren tillsammans med patienten utforma en 

rehabiliteringsplan. Planen ska innehålla planerade och beslutade insatser samt uppgifter om vem 

som ska genomföra insatserna. Dessa insatser bör ha ett inslag av medicinsk, psykologisk, social, 

teknisk och pedagogisk karaktär och även arbetsinriktade då så är aktuellt. En kopia av planen 

ska alltid föras i patientjournalen enligt lagen.  

 I Norge är det föreskrift om habilitering og rehabilitering (FOR: 2001-06-28, nr. 765) 

som berör detta område. Där står i 4 kap. § 2 att; ”Rehabiliteringsprocessen ska vara 

tidsavgränsad, planerad och styrd av målformulering.” Vidare står att åtgärder i processen ska 
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vara planerad, innehålla klara mål och om nödvändigt skrivas ner i en individuell plan. Den 

individuella planens innehåll beskrivs enligt förordningen (FOR: 2004-12-23, nr. 1837) som en 

plan som ska gå utifrån patientens individuella behov. Rehabiliteringsplanen ska innehålla mål, 

vilka insatser som ska utföras samt vilka som är involverade i dessa. Vidare beskrivs det på 

vilket sätt dessa åtgärder ska genomföras samt inom vilken tidsperiod planen gäller och slutligen 

patientens samtycke till rehabiliteringsplanen. Alla som arbetar inom hälso- och social tjänsten i 

Norge har plikt enligt § 6 att göra en individuell rehabiliteringsplan (FOR: 2004-12-23, nr. 

1837).   

 Dessa lagar tycks tala emot varandra. Den ena säger att en individuell plan ska skrivas ner 

om nödvändigt medan den andra talar om plikt. Enligt Helse – og Omsorgsdepartementet (2007-

2008) är det frivilligt att utarbeta en individuell plan och det får inte göras utan brukarens 

samtycke. I en intervjuundersökning som genomfördes i 15 kommuner i Norge, om brukarens 

erfarenhet och synpunkter på att arbeta med individuell rehabiliteringsplan, visades att många 

patienter som hade fått en individuell rehabiliteringsplan upplevde att de hade större kontroll 

över sitt liv (Lorentsen & Berge, 2006). Undersökningen visade också att många 

yrkesverksamma gjorde ett bra arbete i rehabilitering som dock hade kunnat vara ännu bättre om 

det fanns mer stöd från systemet. 

Sökningen på individuell rehabiliteringsplan, både i danska och isländska lagar samt på 

hemsidorna för de hörselskadades intresseorganisationer, Høreføreningen och Heyrnarhjálp, gav 

inte något resultat. År 2004 publicerades en djupgående rapport i Danmark Hvidbog som 

innehåller förklaring av begreppet rehabilitering och vilka insatser som ska ingå i 

rehabiliteringsprocessen (Rehabiliteringsforum Danmark, 2004). Målet med rapporten var att 

skapa djupare förståelse för rehabilitering i Danmark samt ligga till grund för arbetet med en 

handlingsplan och fortsatt utveckling av både själva begreppet rehabilitering samt fortsatta 

insatser. Enligt rapporten ska en individuell rehabiliteringsplan utarbetas utifrån borgarens 

önskemål och behov. Rehabiliteringsplanen ska vara en löpande plan och innehålla målsättningar 

och förklaring av insatser och deras utsträckning i tid. 
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4.1.2. Utbildning 

För att få en bredare förståelse för hur Norge, Danmark, Sverige och Island ser på audiologisk 

rehabilitering ur ett holistiskt perspektiv är det av intresse att jämföra de olika utbildningar som 

finns samt dess innehåll. Här kommer inte att redovisas någon historisk tillbakablick för 

respektive lands utbildning, utan enbart hur utbildningarna ser ut i dagsläget när denna studie 

görs. Island har i dagsläget ingen audionomutbildning. Sverige har fyra audionomutbildningar i 

Lund, Göteborg, Stockholm och Örebro. Samtliga dessa är treåriga kandidatexamen 

(audionomexamen) utom Lunds utbildning som är på fyra år och läses tillsammans med 

logopedstudenter (Göteborgs Universitet, 2010; Lunds Universitet, 2011; Karolinska 

Universitetet, n.d.; & Örebro Universitet, 2011). Utbildningen skiljer sig på så vis att det fjärde 

året är en magisterutbildning på 30 hp i audiologi. Innehållet inom de fyra utbildningarna ser 

något olika ut i upplägget över utbildningsåren men själva innehållet är i princip likartat. Man 

kan dock välja att gå ut och arbeta som audionom direkt efter audionomexamen istället för att 

fortsätta med magisterutbildningen. Samtliga audionomutbildningar i Sverige kräver efter 

fullgod utbildning att man söker legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta inom yrket 

(SFS 2010:659).  

Norge har enbart en utbildningsort samt universitet till audiograf som ligger i Høgskolen 

i Sør-Trøndelag. Den är en treårig Bachelor examen. I studieplanen (reviderad 2010) står det 

mycket om människosyn, respekt för olikheter och brukarens egen kunskap och egen val. Vidare 

tas det upp vikten om att ha respekt för andra yrkesområden som man samarbetar med.  De talar 

även om en helhetssyn på människan inom det fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga 

(Hist Trondheim, 2010). Vilket påminner om vad som sägs även i Sverige. Vidare nämner de 

även vikten av att som audiograf kritiskt granska sitt arbete och se på konsekvenserna av sitt 

handlande. Femte terminen skiljer sig något från övriga länders utbildning genom att studenterna 

här får välja ett fördjupningsämne som de sedan arbetar med under hela terminen. Det finns då 

möjlighet att studera balanssystemet i Portugal eller barnaudiologi i Australien om så skulle 

önskas då de har ett samarbete med dessa länder. Dessa studier är på tre månader och kan ligga 

som grund för kommande examensarbete termin sex.  

Danmark har i sin tur utbildningar till teknisk audiologi och audiologiassistent. De har 

alltså inte vad man kan kalla för en ren audionomutbildning i den bemärkelsen som Sverige och 

Norge har. Utbildningen i Audiologi (bachelor) med inriktningar på teknisk audiolog och 
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audiologpedagog finns på Syddanskt Unniversitet (2011) i Odense. Inriktningarna i 

utbildningarna är snarlika med den skillnaden att teknisk audiolog verkar ägna sig åt diagnostik, 

rehabilitering och hörapparatanpassning efter färdig examen medan audiologisk pedagog sysslar 

mer med pedagogisk rehabilitering av barn och vuxna med hörselnedsättning, t.ex. vid CI-

behandlingar. Utbildningen till audiologiassistent görs i regi av Gentofte Hospital (2010) i 

Hellerup och är på 2,5 år och verkar ha sin fokus på audiometri, diagnostik, 

hörapparatanpassning samt vägledning om hur patienten ska använda dessa. Ingår gör även 

vägledning till hörselskadade och patienter med yrsel. Det som verkar skilja utbildningen till 

audiologiassistent från övriga nämnda utbildningar är avsaknaden av ämnet psykologi. En annan 

utbildning som finns i Danmark heter Audiologopædi men ser ut att utbilda student mer åt det 

pedagogiska arbetet inom både logopedi samt audiopædi. Där de vägleder, stöttar och undervisar 

patienter med tal, skriv och hörselsvårigheter. Sammanfattningsvis verkar det följaktligen som 

det är teknisk audiolog och audiologassistent som bäst stämmer överens med det som en 

audionom uträttar i sitt yrkesområde. Nämnas bör dock att det danska utbildningssystemet är 

något krångligt att tolka och upplevs inte lika tydligt visa på en enhetlig utbildning till audionom. 

 

4.1.3. Legitimation 

Att inneha legitimation inom hälso- och sjukvården är ett bevis på den kompetens som en 

yrkesutövare har. Rätt till att söka legitimation har bl.a. den som har fullgod examen i ett för 

yrkesområdet relevant yrke. Värdegrunderna i båda Norge och Sverige kan anses vila på följande 

stöttepelare: Patientsäkerhet och tillit till hälso- och sjukvården samt att stärka kvaliteten i 

densamme. Yrkesgrupper med stor autonomi som involverar ansvar för diagnostik, behandling, 

vård och uppföljning av patienter innefattas av en större risk för fara inom patientsäkerheten än 

andra mindre självständig yrkesgrupper inom vården. Denna autonomi leder till ett behov av 

legitimation då allmänhetens tillit men även krav på dessa yrkesgrupper ökar (Socialstyrelsen, 

2011; Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, 2008). Den som innehar legitimation har 

ett stort ansvar för sina patienter och står enligt svenska Patientsäkerhetslagen 8 kap. § 3 SFS 

2010:659) under samhällets tillsyn där legitimationen kan dras in om man missköter sig på ett 

eller annat sätt. I Norge säger Helseperonselloven (LOV-1999-07-02-64) det samma och i 

Danmark står detta i överrensstämmelse med lagen för legitimation vad gäller hälso- och 

sjukvård (LBK nr. 1350 af 17/12/2008). Förtydligas bör att ingen separat legitimation finns 
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specifikt för just audiologassistenter eller teknisk audiolog i Danmark. Vidare innebär 

legitimation även en journalföringsplikt enligt Patientjournallagen § 9 (1985:562) och 

Helseperonselloven i Norge (LOV-1999-07-02-64). I samtliga länder tar lagarna upp att 

legitimationen kan dras in om man inte anses lämplig för yrket, grovt missköter sig, begår 

brottslig handling eller utför annat som inte är förenligt med yrket. I Norge och Sverige är 

audionomyrket legitimerat enligt Helseperonselloven § 48 (LOV-1999-07-02-64) och 

Patientsäkerhetslagen 4 kap. § 1, (SFS 2010:659) vilket betyder att audionomer som arbetar 

inom dessa länder har plikt mot sina patienter enligt lagen. Enligt en svensk undersökning (Sik & 

Torlofson, 2008) upplevde audionomer som arbetat före och efter det att legitimation införts ett 

ökat eget personligt ansvar men dock inga väsentliga förändringar i kraven på yrket. På Island är 

audionom yrket inte legitimerat. Det innebär att lagar och regler som gäller för sjukvårdpersonal 

inte gäller för audionomer på Island.  

 

4.1.4. Etisk kod 

Audionomen ska arbeta efter de lagar och förordningar som krävs för yrket, men både Sverige 

och Norge har ytterligare riktlinjer och vägledning via Etisk kod för Audionomer i Sverige 

(Svenska Audionomföreningen [SvAf], 2001) och i Yrkesetiska retningslinjer/Medlemshåndbok 

for medlemmer i audiografforbund i Norge (Audiografforbund, 2010). Dessa ligger till grund 

och stöd för hur audionomen ska handla vid etiska ställningstaganden. Ett utdrag ur Etisk kod för 

audionomer (SvAf, 2001) beskriver etisk kod på följande sätt: ”En etisk kod är en del i ett 

professionellt yrke. En profession kännetecknas bl.a. av att kunskapsbasen är vetenskapligt 

förankrad och att den har samhällets erkännande och stöd.” Audionomen bör alltså alltid vara 

uppdaterad inom relevant vetenskaplig utveckling och arbeta på ett sådant sätt att det värnar om 

yrkeskårens trovärdighet (SvAf, 2001). Utöver det nämns även respekten för den enskilde 

patienten där audionomen ska visa empati och arbeta efter en humanistisk människosyn för att 

nämna några områden. 

Vad som lyfts upp för både Yrkesetiska retningslinjer och Etisk kod för Audionomer är 

de riktlinjer för hur audionomen bör förhålla sig gentemot patienten, kollegor och andra inom 

yrket berörda yrkeskategorier som audionomen kommer i kontakt med. Vidare framhålls vikten 

av att hålla sig uppdaterad inom den senaste för yrket relevant forskning. Båda dokumenten med 
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riktlinjer framhäver även att audionomen bör arbeta preventivt gentemot allmänheten och 

samhället och genom sin kompetens informera om sådant som kan vara skadligt för hörseln. 

Etiska riktlinjer eller kod för audionomer finns inte i dagsläget på Island. Efter sökning i 

det danska systemet har inte heller där hittats några specifika indikationer avsedda att fungera 

som etiska riktlinjer för audionomer.  

 

4.1.5. Hörselföreningar 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) som är en intresseorganisation för hörselskadade i Sverige 

har utarbetat en rehabiliteringsmodell (Bilaga 2) som innehåller insatser lämpliga att inkludera i 

audiologisk rehabilitering. Utgångspunkten enligt modellen ska var en behovsanalys som 

innehåller en kartläggning av patientens livssituation grundat utifrån kommunikation, medicinsk 

och psykosocial diagnos. Patient och audionom ska tillsammans komma fram till en 

rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsinsatser kan vara av olika natur så som t.ex. 

kommunikationsträning, val av hörapparater och/eller andra tekniska hjälpmedel, sjukgymnastik, 

psykosociala åtgärder. Vilka insatser som är lämpliga beror på varje individs specifika behov och 

mål i rehabiliteringen. Rehabiliteringen kan ske både i grupp eller enskilt enligt modellen och 

som avslutning ska utvärdering av insatserna ske för att se om målen är uppfyllda.  

 Hörselskadades intresseorganisation på Island heter Heyrnarhjálp. Enligt § 3 i deras 

organisationsstadgar (Lög Heyrnarhjálpar, 2008) är deras roll bl.a. att se till att stödja och hjälpa 

medlemmarna. Värna om deras rättigheter, ge information om vilka hjälpmedel som finns för 

hörselskadade, övervaka om det kommer fram nya hjälpmedel samt informera om de tekniska 

hjälpmedel som kan användas i hemmet och andra samlingslokaler. Deras roll är också att främja 

förståelsen för hörselnedsättning och andra hörselsjukdomar genom att publicera nyhetsbrev. Till 

skillnad från Heyrnarhjálp lägger HRF inte fullt lika stor fokus på den tekniska biten utan större 

tyngd på att vara ett redskap för de hörselskadades medborgerliga fri- och rättigheter i samhället. 

Det vill säga tillvarata deras intressen genom att hävda rätten till delaktighet och jämlikhet 

(HRF:s stadgar, 2008). 

 Hørselhemmedes Landsførbund (HLF) är intresseföreningen för hörselskadade i Norge. 

Deras roll är ungefär den samma som i Sverige, där HLF ska arbeta för att hörselskadade ska få 

en bättre livskvalitet, kunna vara så självständiga och jämställda som övriga medborgare i 

samhället (HLF Vedtekter, 2009). Høreføreningen, danska intresseorganisation för 
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hörselskadade, ska arbeta för att deras medlemmar ska få bättre livsvillkor i samhället och 

samma möjligheter som normalhörande till kommunikation och delaktighet i vardagen (Love for 

Høreføreningen, 2009). Høreførerningens roll är också att informera medlemmarna om de 

hjälpmedel som finns för att underlätta deras vardag. Vad gäller HRF:s audiologiska 

rehabiliteringsmodell finns inte någon liknande på intresseorganisationernas hemsidor vare sig i 

Danmark, Norge eller på Island. 

 

4.2. Enkät 

4.2.1. Demografiska frågor 

Respondenternas utbildningslängd skiljer sig åt mellan länderna. I Sverige hade majoriteten 

respondenterna 2 eller 3 års utbildning (90 %). I Norge var det 100 % av respondenterna som 

hade 2 eller 3 års utbildning. På Island var det mer spridning i svaren. De flesta respondenterna 

hade antingen ingen utbildning alls (33 %) eller 2 års utbildning (33 %). Majoriteten av 

respondenterna i Sverige hade arbetat i 15 år eller längre (70 %). Motsvarande resultat visade sig 

i Norge där majoriteten av respondenterna hade arbetat i 14 år eller mindre (74 %). På Island var 

det 50 % som hade arbetat i 20 år eller mer och 33 % som hade arbetat i 10 – 14 år.  

4.2.2. Anamnes 

Både på Island och i Sverige tyckte majoriteten av respondenterna det var viktigare att utgå ifrån 

patientens upplevda hörsel än ifrån uppmätta hörtrösklar, 83 %  på Island jämfört med 89 % i 

Sverige. I Norge var det tvärtemot något fler av respondenterna som tyckte det var viktigare att 

utgå ifrån patientens hörtröskel istället för dennes upplevda hörsel, 58 % (tabell 1). Inför 

hörselrehabiliteringen tyckte majoriteten av respondenterna i Norge och Sverige att det var lika 

viktigt att veta patientens hörtröskel som dennes sociala och psykiska status, 90 % i Sverige samt 

75 % i Norge. På Island var det fördelat hälften/hälften i denna fråga. Vad gäller förinformation 

så tyckte 60 % av respondenterna i Sverige att alla patienter ska gå på förinformation innan sitt 

första individuella besök, i kontrast till Island (86 % ) och Norge (58 %)  som inte ansåg det fullt 

så nödvändigt. 
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Tabell 1. Audionomens egen åsikt. 

Anamnes / Audionom 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

1. Patientens upplevda hörsel är 

viktigare att utgå ifrån än mätta 

hörtrösklar 

42 % 58 % 89 % 11 % 83 % 17 % 

6. Inför hörselrehabiliteringen är det 

av större vikt att veta patientens 

hörtröskel än hans/hennes sociala och 

psykiska status. 

75 % 25 % 90 % 10 % 50 % 50 % 

10. Alla patienter bör gå på 

förinformation innan sitt första 

individuella besök. 

42 % 58 % 60 % 40 % 14 % 86 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

En summering av de Svenska respondenternas svar, gällande förfaringssättet på deras arbetsplats 

inom området Anamnes, var övervägande holistiskt (tabell 2). Deras egen tankegång i dessa 

frågor, om att vikt bör läggas vid patientens upplevda hörsel samt den psykiska och sociala 

statusen, stämde relativt väl överrens med hur man arbetar på arbetsplatsen. Påstående tio, att 

alla patienter bör gå på förinformation innan sitt första individuella besök, tyckte 75 % av 

respondenterna i Sverige stämde överens med deras arbetsplats. Både i Norge och på Island 

visade resultatet mer teknisk/medicinsk tankegång än i Sverige.     

 

Tabell 2. Audionomenssyn på sin arbetsplats 

Anamnes / Arbetsplats 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

1. Patientens upplevda hörsel är 

viktigare att utgå ifrån än mätta 

hörtrösklar 

33 % 67 % 78 % 22 % 60 % 40 % 

6. Inför hörselrehabiliteringen är det 

av större vikt att veta patientens 

hörtröskel än hans/hennes sociala och 

psykiska status. 

67 % 33 % 89 % 11 % 20 % 80 % 

10. Alla patienter bör gå på 

förinformation innan sitt första 

individuella besök. 

25 % 75 % 75 % 25 % 20 % 80 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 
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4.2.3. Målformulering 

På Island tyckte majoriteten av respondenterna (67 %) att viktigaste uppgiften i 

hörselrehabiliteringen var att prova ut hörapparat (tabell 3) och samtliga av respondenterna 

tyckte också att detta stämde överens med deras arbetsplats (tabell 4). I Sverige och Norge rådde 

motsatt förhållande, d.v.s. majoriteten av respondenterna tyckte inte att hörapparatutprovning var 

den viktigaste uppgiften i hörselrehabilitering (tabell 3). Majoriteten av respondenterna i alla 

länderna tyckte att det skulle bidra till en god rehabilitering att faställa individuella mål för 

patienten. I Sverige var det 60 % av respondenterna och i Norge 67 % som tyckte att patienten 

skulle vara mer aktiv i sin rehabilitering om han/hon tillsammans med audionomen har skrivit 

ner väl formulerade mål. På Island ansåg inte respondenterna detta vara av vikt. 

 

Tabell 3. Audionomens egen åsikt. 

Målformulering / Audionom 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 
3. Viktigaste uppgiften i 

hörselrehabiliteringen är att prova ut 

hörapparat. 
66 % 34 % 70 % 30 % 33 % 67 % 

8. Att fastställa individuella mål för 

patienten bidrar till en god 

rehabilitering 
75 % 25 % 90 % 10 % 100 % 0 % 

12. Det gör patienten mer aktiv i sin 

hörselrehabilitering om han 

tillsammans med audionomen skriver 

ett avtal med väl formulerade mål 

67 % 33 % 60 % 40 % 14 % 86 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

Respondeternas åsikt inom det här området stämde överens med hur man arbetar ute på 

arbetsplatsen i Sverige och Norge. Det innebär att flertalet av respondenternas svar i dessa två 

länder lutade åt en holistisk tankegång vad gäller målformulering i rehabiliteringen ute på 

arbetsplatsen (tabell 4).  
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Tabell 4. Audionomenssyn på sin arbetsplats 

Målformulering / Arbetsplats 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

3. Viktigaste uppgiften i 

hörselrehabiliteringen är att prova ut 

hörapparat. 
67 % 33 % 67 % 33 % 0 % 100 % 

8. Att fastställa individuella mål för 

patienten bidrar till en god rehabilitering 83 % 17 % 89 % 11 % 60 % 40 % 

12. Det gör patienten mer aktiv i sin 

hörselrehabilitering om han tillsammans 

med audionomen skriver ett avtal med väl 

formulerade mål 

75 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

4.2.4. Planering 

Vad gäller planeringsfasen i audiologisk rehabilitering tänkte majoriteten av respondenterna på 

ett holistiskt sätt, utom vid påstående två: Patient som inte är intresserad av tekniska hjälpmedel 

eller hörapparat bör ändå få påbörja en hörselrehabilitering. Av de som svarade i Sverige var 

det 70 % som inte ansåg detta meningsfullt (tabell 5).  

Tabell 5. Audionomens egen åsikt 

Planering / Audionom 

Påstående Norge  Sverige   Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

2. Patient som inte är intresserad av 

tekniska hjälpmedel eller hörapparat bör 

ändå få påbörja en hörselrehabilitering. 
67 % 33 % 30 % 70 % 83 % 17 % 

7. Endast patient som är intresserade av 

att få hörapparat ska automatiskt få 

fortsatt hörselrehabilitering. 
58 % 42 % 80 % 20 % 84 % 16 % 

11. Patienten måste erkänna sitt 

hörselproblem innan rehabiliteringen kan 

påbörjas, annars blir den kommande 

rehabiliteringen inte givande. 

92 % 8 % 60 % 40 % 71 % 29 % 

15. Patientens hörselproblem i olika 

vardagssituationer bör utredas i den 

audiologiska rehabiliteringen. 
92 % 8 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 
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Fortsatt, vad gäller påstående två var det i Norge 58 % av respondenterna som ansåg att det 

påståendet inte stämde överens med tillvägagångssättet på deras arbetsplats. Motsatt förhållande 

i frågan rådde vad gällde respondenternas egen åsikt, där 67 % ansåg det lämpligt (tabell 5 och 

6). På Island var det inte lika tydlig skillnad mellan holistiskt tänkande och tekniskt/medicinskt 

tänkande vad gäller arbetsplatsens arbetssätt (tabell 6). På Island var respondenternas egna tankar 

inom området planering mer holistiskt jämfört med en större övervikt åt det teknisk/medicinska 

ute på arbetsplatsen.  

Tabell 6. Audionomens syn på sin arbetsplats 

Planering / Arbetsplats 

Påstående Norge Sverige Island 
  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

2. Patient som inte är intresserad av 

tekniska hjälpmedel eller hörapparat 

bör ändå få påbörja en 

hörselrehabilitering. 

42 % 58 % 34 % 66 % 60 % 40 % 

7. Endast patient som är intresserade 

av att få hörapparat ska automatiskt få 

fortsatt hörselrehabilitering. 
58 % 42 % 78 % 22 % 50 % 50 % 

11. Patienten måste erkänna sitt 

hörselproblem innan rehabiliteringen 

kan påbörjas, annars blir den 

kommande rehabiliteringen inte 

givande. 

84 % 16 % 88 % 12 % 50 % 50 % 

15. Patientens hörselproblem i olika 

vardagssituationer bör utredas i den 

audiologiska rehabiliteringen. 
84 % 16 % 100 % 0 % 40 % 60 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

4.2.5. Genomförande 

I Sverige var det majoriteten av respondenterna som tänkte på ett holistiskt sätt i 

genomförandefasen. De tyckte inte att fokus skulle ligga på enbart hörapparater och ansåg 

dessutom att anhörigas delaktighet spelar stor roll i processen (tabell 7). Detta verkar i stort 

stämma överens med tillvägagångssättet på deras arbetsplats, utom vid påstående 4, där 55 % av 

respondenterna tyckte att fokus i rehabiliteringen ska ligga på att lära patienten hantera 

hörapparaten/erna (tabell 8). I Norge ansåg 66 % av respondenterna att fokus i rehabiliteringen 

borde ligga på att patienten lär sig hantera och använda hörapparat jämfört med 100 % på Island 

(tabell 7). 
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Tabell 7. Audionomens egen åsikt. 

Genomförande / Audionom 

Påstående Norge Sverige Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

4. Fokus i behandlingen ska ligga på att 

patienten lär sig hantera samt använda 

hörapparat. 
34 % 66 % 70 % 30 % 0 % 100 % 

5. En audionom är först och främst en 

hörapparatutprovare. 75 % 25 % 80 % 20 % 57 % 43 % 

13. De anhörigas delaktighet spelar en 

stor roll i patientens rehabilitering. 83 % 17 % 80 % 20 % 100 % 0 % 

16. Det är inte lika viktigt att lära 

patienten kommunikationstrategier som 

att lära honom/henne att hantera sina 

hörapparater 

66 % 34 % 80 % 20 % 43 % 57 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

På Island tyckte samtliga respondenter att fokus på deras arbetsplats ligger på att lära patienten 

hantera hörapparat och att inte lika stor vikt läggs på kommunikationsstrategier (tabell 8). 

Dessutom ansåg större delen av respondenterna att audionomen enligt arbetsplatsens 

tillvägagångssätt först och främst är en hörapparatutprovare (tabell 8).  

Tabell 8. Audionomens syn på sin arbetsplats 

Genomförande / Arbetsplats 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

4. Fokus i behandlingen ska ligga på att 

patienten lär sig hantera samt använda 

hörapparat. 
16 % 84 % 45 % 55 % 0 % 100 % 

5. En audionom är först och främst en 

hörapparatutprovare. 83 % 17 % 66 % 34 % 17 % 83 % 

13. De anhörigas delaktighet spelar en 

stor roll i patientens rehabilitering. 83 % 17 % 100 % 0 % 40 % 60 % 

16. Det är inte lika viktigt att lära 

patienten kommunikationstrategier som 

att lära honom/henne att hantera sina 

hörapparater 

58 % 42 % 75 % 25 % 0 % 100 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 
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4.2.6. Utvärdering  

I samtliga länder visade resultatet att majoriteten av respondenterna ansåg utvärdering av 

patientens mål vara viktig och att hörselrehabiliteringen inte kan avslutas utan en sådan (tabell 

9). Enligt majoriteten av respondenterna i Norge och Sverige stämde detta överens med hur det 

är ute på arbetsplatserna.  På Island var det hälften/hälften som inte tyckte att det stämmer 

överens med deras arbetsplats (tabell 10).  

Tabell 9. Audionomens egen åsikt 

Utvärdering / Audionom 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

9. Utvärdering av patientens mål har 

ingen större betydelse för 

hörselrehabiliteringen. 
100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 

14. Utan utvärdering kan inte 

hörselrehabiliteringen avslutas. 67 % 33 % 80 % 20 % 86 % 14 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

 

Tabell 10. Audionomens syn på sin arbetsplats 

Utvärdering / Arbetsplats 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

9. Utvärdering av patientens mål har 

ingen större betydelse för 

hörselrehabiliteringen. 
91 % 9 % 100 % 0 % 50 % 50 % 

14. Utan utvärdering kan inte 

hörselrehabiliteringen avslutas. 67 % 33 % 88 % 12 % 50 % 50 % 

*T/M = Teknisk/Medicinsk 

 

4.2.7. Uppföljning 

Tabell 11. Audionomens egen åsikt 

Uppföljning / Audionom 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

17. En uppföljning av hur det har gått för 

patienten bör göras ca 1 år efter avslutad 

rehabilitering 
58 % 42 % 80 % 20 % 100 % 0 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 
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Majoriteten av respondenterna i respektive land höll med om att en uppföljning av hur det har 

gått för patienten borde göras ca 1 år efter avslutad rehabilitering (tabell 11). Tillvägagångssättet 

verkar inte vara så på alla arbetsplatser enligt tabell 12.  

Tabell 12. Audionomenssyn på sin arbetsplats. 

Uppföljning / Arbetsplats 

Påstående Norge Sverige  Island 

  Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * Holistiskt T/M * 

17. En uppföljning av hur det har 

gått för patienten bör göras ca 1 år 

efter avslutad rehabilitering 

33 % 67 % 50 % 50 % 40 % 60 % 

*T/M = Teknisk/Medicinskt 

 

4.2.8. Sammanfattning  

Sveriges respondenter lutar åt ett holistiskt tankesätt över lag jämfört med respondenterna inom 

Norge och Island. På Island visar resultatet att tankesättet, inom framförallt anamnes och 

genomförande, lutar åt det tekniska och medicinska hållet. Vad gäller Norge är det i huvudsak 

inom området anamnes som respondenterna frångår det holistiska tänket. Där visar resultatet 

från studien följaktligen ett avsteg från helheten i audionomens arbetsprocess. En enhetlig 

process där hörnstenarna anamnes, målformulering, planering, utvärdering och uppföljning, som 

Bäckström (2001) lyfter fram, får ligga till grund för en kvalitativ och empatisk vård. Generellt 

visar resultaten att tillvägagångssättet ute på arbetsplatserna lutar något mer åt det tekniska och 

medicinska hållet i jämförelse med respondenternas egna tankesätt i Norge och Sverige. På 

Island redovisas en markant större tyngd åt det tekniska och medicinska hållet ute på 

arbetsplatsen. 

 

5. Diskussion 

 

5.1. Metoddiskussion 

Valet av forskningsmetod kan ha avgörande betydelse för att kunna uppnå undersökningens 

syfte. Studiens syfte var att lyfta upp och belysa audiologisk rehabilitering i samtliga länder. För 

att kunna göra detta valdes två olika datainsamlingsmetoder, kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Huvudtanken med litteraturstudien var att lyfta fram både ramverket samt ideologin 
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inom de olika länderna. Sedan ställdes detta mot enkätstudien som skulle försöka spegla 

verkligheten utifrån audionomens egen syn. Vi har självfallet begrundat alternativet att göra 

intervjuer för att kunna få respondentens subjektiva syn på audiologisk rehabilitering. Att inte 

detta val gjordes var för att undvika missuppfattningar som kunde ha uppstått på grund av 

språkförbistringar, men även för att inte få för höga omkostnader vilket upprepade telefonsamtal 

utomlands skulle kunna ha medfört. 

 Vissa begränsningar gjordes för att hitta lämplig litteratur för undersökningen. 

Författarna till denna studie är medvetna om att det kan påverka studiens resultat. Eftersom det 

inte har skrivits eller publicerats mycket om just audiologisk rehabilitering i flertalet av länderna 

hade kanske sökning som innehåller flera sökord samt flera databaser kunnat ge ytterligare 

information än som framkommer i den här studien.   

 För att kunna belysa ramverket i respektive land valdes att utgå ifrån lagar, utbildning, 

legitimation och etisk kod för audionomer. Dessa fyra synvinklar valdes eftersom vi trodde att de 

kunde ge en ganska klar bild av hur ramen för audiologisk rehabilitering ser ut för audionomerna 

i respektive land. En annan intressant synvinkel kunde ha varit att gå på djupet inom ett av våra 

valda delområden i samtliga nordiska länder, och t.ex. granska effekten av att ha legitimation 

inom audionomyrket eller inte. För att se huruvida det kan tänkas påverka den audiologiska 

rehabiliteringen i sig. 

 Sökning på lagar om audiologi gjordes med samma sökord för alla länder, dock översatta 

på respektive språk. Eftersom vi valde att begränsa oss till vissa sökord på liknande hemsidor för 

lagar, kan det vara så att lagar och förordningar som berör området kan ha missats. De lagar som 

blev använda var de som hittades på regeringarnas hemsidor.  

Informationen om utbildningarna hittades på respektive utbildnings hemsida efter att 

sökord översatts till respektive språk. Vissa bekymmer vållade sökningen initialt i Danmark då 

osäkerhet rådde om vilken av utbildningarna, teknisk audiolog eller audiologiassistent, som är 

mest i överensstämmande med yrkestiteln audionom. Då båda två såg ut att utföra liknande 

arbete som audionomen, gjordes slutsatsen och valet att båda borde inkluderas i studiens resultat. 

Samma sökord (på respektive språk) användes sedan på utbildningarnas hemsida. Då det inte 

framgår lika tydligt vilken av utbildningarna som är ”audionomens” område i Danmark kan det 

hända att viss information missats som kanske borde ha fått sin plats i denna studie. Framhållas 

bör att utbildningen Audiologisk pedagog, som ligger ”parallellt” med utbildningen till teknisk 
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audiolog, samt utbildningen Audiologopædi en utbildning till tale-, høre- og læsepædagog, valts 

bort från studien då dessa inte till lika stor del verkar stämma överens med yrket audionom. 

Kanske det hade varit av intresse att ta med även dem, men beslut togs att inkludera de 

utbildningar som bäst representerade just audionomen eftersom det är audionomens syn som var 

av intresse i denna studie. 

Sökning om legitimation gjordes på liknande sätt på samtliga länders språk på instanserna 

som tillhandahåller legitimation.  Då danska lagartexter upplevdes som något krångliga att tolka, 

bör viss gardering göras för sådant som eventuellt kan ha blivit förbisett. Gemensamt var dock 

förs samtliga sökningar att liknande antal sökord samt innehåll användes översatt till aktuellt 

språk. Denna del av studien, att söka i lagtexter om legitimation, var likt övriga lagfrågor i 

studien relativt tidskrävande. Beslut tog därför att begränsa sökningarna relativt snävt för att få 

fram tillräckligt med information för delar av ramverket. 

Etisk kod söktes på respektive lands förbund för audionomer där länderna Norge och 

Sverige således jämfördes vad gäller innehållet i riktlinjerna. Kanske kunde man ha gått via 

ländernas utbildningssystem initialt för att därigenom tillhandahålla korrekt information via dem. 

Möjligen hade ett sådant tillvägagångssätt underlättat sökningen för etisk kod samt legitimation 

då de naturligtvis ska vara uppdaterade på dessa områden.  

Hörselskadades intresseorganisationers hemsidor i respektive länder blev granskade för 

att se vilken ideologi de representerar. Ideologin inom audiologisk rehabilitering kan utan tvekan 

förekomma på flera ställen i samhället, men studien begränsades till intresseorganisationer i 

länderna för att säkerställa enhetlighet i datagranskningen och för att vi tror att det är det bästa 

sättet att mäta ideologin i länderna.  

Vad gäller enkäten kan man kanske diskutera valet av analysmetod där 

sammanslagningen till mindre grupper för en tydligare analys kunde ha avgränsats till tre 

slutgrupper istället för två inom båda områdena audionom samt arbetsplats. Kanske hade det gett 

en något ”mjukare” indelning av svaren där de som höll med delvis plus till stor del kunde ha 

bildat en egen grupp.  

Forskare har alltid en viss förförståelse innan de börjar en undersökning eftersom de lever 

inom en viss ram som påverkar deras tankar, handlingar och värderingar. Det kan vara svårt, och 

ibland omöjligt, att ställa sig utanför den ramen. De 17 påståenden som enkätstudien byggde på 

kan möjligtvis tolkas på olika sätt i de olika länderna eftersom deras innehåll återspeglar svensk 
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verklighet och utgår ifrån svensk litteratur. Det kan leda till att det kan vara svårt att med 

hundraprocentig sanningsenlighet jämföra resultatet mellan länderna. Själva översättningen av 

påståendena kan också ha påverkat tolkningen även om bästa möjliga gjordes för att undvika det. 

Kanske kan alltså dessa fakta ha påverkat validiteten i enkätstudien då vi inte med 100 % kan 

vara säkra på att enkäten mäter det den avser mäta. Reliabiliteten i en enkätstudie kan påverkas 

av att de som besvarar den är på olika humör, är stressade o.s.v. Det är något som är svårt att 

gardera sig emot. En av respondeterna har t.ex. inte besvarat halva delen av påståendena vad 

gäller arbetsplatsen. Enbart den första delen är ifylld. Det skulle kunna tolkas som att 

audionomen blivit förhindrad eller eventuellt haft någon form av tidspress.  

 

5.1.1. Bortfall 

Tabell 14.  Svarsfrekvens i enkät studien. 

Länder Audionomer Bortfall Svarsfrekvens 

Danmark 3 2 33,3 % 

Island 8 1 87,5 % 

Norge 17 5 70 % 

Sverige 15 5 66 % 

Totalt 43 13 69,7 % 

 

Enkäten skickades ut till 43 audionomer totalt i Danmark, Norge, Sverige och på Island (Tabell 

14). Svarsfrekvens var 69,7 %. Enkäten skickades ut till 15 audionomer i Sverige och av dem var 

det 10 som svarade. I Norge skickades enkäten till 17 audionomer med 12 som svarade. På 

Island var svarsfrekvensen 87,5 %, 7 av 8 audionomer som enkäten skickades till svarade. I 

Danmark uppstod problem med tillgängligheten av kontakter då dessa nästan till 100 % inte gav 

oss någon respons alls trots upprepade påminnelser om förfrågan. På grund av detta valdes 

Danmark bort i analysen av enkäten trots att ett svar hade inkommit. Frågan är vad detta 

”ointresse” kan bero på? Har audiologisk rehabilitering kanske inte så hög status i Danmark eller 

kan det vara annat som påverkat detta resultat? 

Ytterligare bortfall inföll avseende svarsrespons vid vissa påstående, av okända 

anledningar, där några valt att inte besvara dessa. Att få en 100 % sanningsenlig rapport är aldrig 
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möjligt och beroende av olika kunskapsområden, utbildningar och personligheter m.m. kan en 

enkät alltid tolkas på olika sätt (Trost, 2007). En respondent på Island, vad gäller svarsalternativ 

egen åsikt, valde att inte svara på påstående (1,2,3,6,7) som övervägande handlade om anamnes 

och planering. Svarsfrekvensen för alternativet arbetsplatsen på Island visar vidare ett något 

större bortfall inom alla samtliga påståenden där en person valde att inte svara alls medan två 

personer undvek att svara på några påståenden. Sveriges svarsfrekvens vad gäller egen åsikt 

redovisar att två respondenter hoppade över ett påstående vardera, anamnes respektive planering 

(1 och 15). Jämförelsen med arbetsplatsen visar bortfall på samtliga påståenden för en person, 

alltså helt obesvarat på denna punkt, samt en person som inte svarat på påstående (9 – 15). I 

Norge var svarsfrekvensen på alla påståenden 100 % både vad gäller egen åsikt samt 

arbetsplatsen.  

Studien kommer inte att kunna anses som representativ för audionomyrket i samtliga 

länder då antalet tillfrågade inte var tillräcklig stort. Trots det kan resultatet ge en intressant glimt 

av hur audionomerna tänker om audiologisk rehabilitering och hur deras bild om hur väl detta 

stämmer överens med arbetssättet på deras arbetsplats är.  

  

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Sverige 

Lagarna kring rehabilitering i Sverige lutar åt en vård grundad på ett holistiskt tänkande. Man 

pratar om att måna om individens behov och självbestämmanderätt, samt att vården ska hjälpa 

personer med funktionshinder att fungera så bra som möjligt i samhället. Detta holistiska 

tankesätt förekommer även i den individuella rehabiliteringsplanen, som är obligatorisk enligt 

lag. Samtliga utbildningar i Sverige har en bred kunskapsbas som innefattar, medicin, teknik och 

beteendevetenskap. Nyutbildade audionomer borde därför ha med sig ett holistiskt tankesätt ut i 

arbetslivet. Det kan dock säkerligen vara svårt att påverka som nyutexaminerad, om detta 

tillvägagångssätt inte är implementerat på aktuell arbetsplats. En studie gjord av Sik och 

Torlofson (2008) visar att audionomer, som arbetat både före och efter att legitimation införts i 

Sverige upplevde att ett större personligt ansvar medföljde legitimationen. Som legitimerad är 

man under samhällets tillsyn vilket man kan förmoda ökar kraven på att utföra ett så korrekt 

arbete som möjligt. Det kan kanske leda till att audionomen både har goda riktlinjer (etisk kod) 
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att följa i sitt arbete men samtidigt enligt Sik och Torlofson (2008) känna sig en aning begränsad. 

Modellen för audiologisk rehabilitering där HRF har lagt en grund för ett holistiskt synsätt, kan 

tänkas ha påverkat upplägget i utbildningarna och därmed delvis audionomens synsätt på 

rehabilitering. Den låg också delvis som grund då ett nytt rehabiliteringsprogram infördes i två 

län i Sverige, vilket mynnade ut i ett gott resultat (HRF, 2004). Nämnda fakta sammanlagt 

kanske kan sägas belysa en positiv anda inom den svenska audiologiska rehabiliteringen, i god 

riktning mot ett holistiskt tillvägagångssätt. Resultatet av enkätstudien visar en stark lutning åt 

det holistiska synsättet hos de audionomer som blivit tillfrågade. Ställs studiens huvudpunkter, 

ramverk, ideologi och praktik mot varandra styrker enkät- och litteraturstudie varandra. Ett 

holistiskt synsätt i audiologisk rehabilitering förekommer relativt tydligt i samtliga punkter. 

 

5.2.2. Norge 

Lagsystemet i Norge återspeglar en vilja till att arbeta mot ett holistiskt synsätt vad gäller 

rehabilitering samt att denna ska luta sig mot en tvärvetenskaplig grund. Vad gäller individuell 

rehabiliteringsplan finns det beskrivet vad som bör ingå i en sådan och att den ska utgå från 

patients individuella behov. Det uppstår dock en viss otydlighet då lagarna tycks tala emot 

varandra vad gäller plikt eller inte (FOR:2001-06-28, nr. 765; FOR:2004-12-23, nr. 1837). 

Förstnämnda lag säger att en individuell plan ska göras om nödvändigt medan den andra påpekar 

att alla som arbetar inom hälso- och socialtjänsten har en plikt att göra så. I Lorentsens och 

Berges (2006) undersökning lyftes patienternas syn på individuell rehabiliteringsplan fram vilket 

underströk nyttan och den positiva effekt en sådan kan ha på patientens autonomi. Vidare lyftes 

fram att tveksamheter i systemet förmodligen bidrog till sämre kvalitet i arbetet med individuella 

planer. Kanske ett förtydligande inom lagarna skulle underlätta arbetet mot en holistisk vård 

generellt? Vad gäller audiografutbildningen i Norge talar studieplanen sitt tydliga språk där 

helhetssyn på människan ligger som grund. Lagar och regler vad gäller autorisasjon 

(legitimation) och etiska riktlinjer för audiografer stämmer i stora drag överens med de svenska. 

I motsats till vad Falkenberg (2007) hävdar, visar resultatet från de audionomer som svarade, en 

riktning mot ett mer holistiskt förhållningssätt. På arbetsplatsen lutar det en aning mer åt det 

tekniskt-/medicinska hållet.  
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5.2.3. Island 

Lagarna på Island speglar till viss del en holistisk tanke om hur rehabilitering bör se ut. Dock är 

lagarna inte fullt så tydliga vad gäller utformningen av rehabiliteringens innehåll som de svenska 

och norska lagarna. Man nämner att rehabiliteringsinsatser bör finnas men inte vad som ska 

göras rent praktiskt. Individuell rehabiliteringsplan tas inte upp alls i isländsk lag. Då det vare sig 

finns utbildning, legitimation eller etiska riktlinjer för audionomer på Island kan detta 

tillsammans med det lägre antalet utbildade audionomer kanske påverka utvecklingen bort ifrån 

en mer holistisk rehabilitering inom hörselvården. Enkätstudien förstärker litteraturstudien i det 

hänseendet att en holistisk tanke inte genomsyrar verksamheten eller samhället till lika stor grad 

som i de övriga länderna. Fokus på teknik återspeglas i Heynarhjálps hemsida där inget nämns 

om en holistisk rehabilitering. Det verkar som en ideologi för holistisk audiologisk rehabilitering 

helt saknas på Island. Enligt enkätstudien kan man dock ana att en vilja för en holistisk 

rehabilitering finns vilket ger goda utvecklingsmöjligheter. 

 

5.2.4. Danmark 

Lagsystemet i Danmark lutar mot en viss holistisk syn på rehabilitering. Den holistiska 

tankegången förkommer dock inte på lika tydligt sätt i lagarna som den gör både i Sverige och i 

Norge. Danska handicapsorganisationen (2010) hävdar just denna otydlighet i lagsystemet. 

Danska Indenrigs – och Sundhedsministeriet (2010) har dock framställt en idékatalog som lyfter 

fram en bra holistisk definition av rehabilitering. Det är svårt att ge en fullständig utvärdering av 

audionomutbildningarna i Danmark eftersom det verkar finnas tre till fyra olika typer av 

utbildningar. Det finns en tydlig förklaring på utbildningarnas innehåll men inte vilken av dem 

som man med säkerhet kan likställas med audionomyrket i Sverige. Legitimation och etisk kod 

finns inte för teknisk audiograf/audiologiassistent. Detta faktum samt upplägget på utbildningen 

kan tänkas påverka audionomens syn på sin roll. Enligt sökningen på Høreføreningens hemsida 

gav denna ytterst få resultat om audiologisk rehabilitering och en eventuell tanke om denna. 

Enligt Høreføreningens lagar framhålls dock vikten av stöd för hörselskadade utifrån ett 

helhetsperspektiv. Trots insatserna i framställandet av rapport ”Hvidbogen” med avsikt att arbeta 

mot en mer holistisk vård och tydligare riktlinjer vad gäller rehabilitering och 

rehabiliteringsinsatser (Rehabiliteringsforum Danmark, 2004), påpekar Hindhede och Parvin 
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(2009) att det fortfarande ligger en teknisk tankegång kvar i den danska audiologiska 

rehabiliteringen.  

Någon analys av hur audionomer i Danmark ser på sin roll i rehabiliteringsprocessen 

samt vilka tillvägagångssätt som finns på deras arbetsplats kunde inte göras i den här studien, 

p.g.a. svårigheter att få kontakt med danska audionomer.  

 

5.2.5. Likheter och skillnader 

Om studiens huvudpunkter: ramverk, ideologi och praktik knyts ihop var land för sig kan en viss 

röd tråd urskiljas. I det hela stora speglar ramverket i Sverige och Norge ett mer holistiskt 

tänkande än i Danmark och på Island. Det styrks även av enkätstudien (frånsett Danmark) där det 

framkom att svenska och norska audionomers tanke- samt arbetssätt lutar mot ett mer holistiskt 

förhållningssätt än vad man kan urskilja på Island. Man kan förmoda att den relativt breda 

debatten i svenska samhället om de hörselskadades rättigheter, i huvudsak förd av HRF, jämfört 

med Norge, Danmark och Island har spelat en stor roll för ett holistiskt synsätt generellt. 

Innehållet i utbildningarna, tydliga riktlinjer (etisk kod) och kraven från legitimation samt lagar 

som berör yrket har med stor sannolikhet påverkat den svenska audionomens syn- och arbetssätt 

inom audiologisk rehabilitering. Kanske en ökad debatt och forskning om audiologisk 

rehabilitering i isländska samhället skulle kunna bidra till ökad förståelse för vikten av ett 

holistiskt tänkande. Debatten och lagsystemet både i Danmark och Norge verkar vara på väg mot 

ett mer holistiskt synsätt men är inte fullt lika tydlig som i Sverige. 

 

6. Tankar om framtidens hörselvård 

En fortsatt dialog och forskning nordiska länderna emellan vad gäller audiologisk rehabilitering 

hade varit önskvärt i framtiden för ökad utveckling inom området. Ett bredare socialt nätverk 

mellan länderna kan tänkas ge ökad kunskap, värdefull för en hörselvård med högre kvalitet. 

Fortsatt forskning om vilka positiva effekter en holistisk rehabilitering kan göra för patientens 

livskvalitet skulle vara av stort intresse.  

 Arlinger et al. (2008) uttrycker en oro för framtidens hörselvård. De nämner att olika 

ekonomiska förutsättningar, upphandlingsrutiner, fritt vårdval (t.ex. privata aktörer) m.m. kan 

påverka hörselvården negativt. Det kortsiktiga tankesättet som ofta styr vården enligt både 
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Arlinger et al.(2008) och Tye-Murray (2004) är beklagligt då forskning visat att en långsiktig 

planering för patienten både är kostnadseffektivt och dessutom livskvalitetshöjande. När ska 

ansvariga ledare både inom politiken och inom vården öppna ögonen för dessa fakta?  

Enligt HRF:s rapport (2009) är det allt fler landsting i Sverige som överlåter åt privata 

aktörer att utföra hörapparatanpassning, en tendens som verkar återspegla även andra delar av 

Europa. Med denna ökade privatisering uppstår naturligtvis frågan om vad detta kommer att göra 

för den enskilde patienten? Blir det en bättre kvalitet då de olika instanserna blir mer 

specialiserade var för sig eller blir det ett steg tillbaka i utvecklingen för hörselvården? Tappar 

man inte lätt bort helhetsperspektivet för patienterna i den audiologiska rehabiliteringen då man 

inom den privata sektorn är tvungen att delvis arbeta utifrån ett ”säljarperspektiv”. Kan detta leda 

till att fokus åter igen hamnar på hörapparatanpassning och utelämnar de psykosociala bitarna i 

rehabiliteringen? Hur effektiv är dessutom hanteringen och kommunikationen mellan de olika 

instanserna när aktörer för diagnostik och rehabilitering inte sitter på samma ställe eller hör till 

samma enhet? Utifrån denna synvinkel måste man kanske samtidigt ställa frågan om vad som 

ligger i begreppet kostnadseffektivitet? För en privat aktör är det knappast kostnadseffektivt att 

en patient som redan köpt hörapparat återkommer gång på gång. Hur blir det dessutom inom en 

hörselvård där patient betalar delar av hörapparatkostnaden? Blir det inte en splittring mellan att 

å ena sidan vilja erbjuda patient en förhöjd livskvalitet som understöds i nordiska ländernas lagar 

mot trycket om en kostnadseffektiv vård. Hur gör man för att verka och övertyga om nyttan med 

en holistisk hörselvård världen över, då många länder just styrs av den kortsiktiga tanken inom 

ekonomin? 
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Audionomens arbetsprocess 
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Sökord Cinahl 
Medline 

PubMed 

Total 

antal träffar 
Använtbart 

Aural 

rehabilitation(title) 
52 57 109 0 

Aural rehabilitation 

(all fields) 
132* 247 379 0 

Adult aural 

rehabilitation (title) 
7 1 8 0 

Adult aural 

rehabilitation (all 

fields) 

65* 126 191 0 

Holistic aural 

rehabilitation (title) 
0 0 0 0 

Holistic aural 

rehabilitation (all 

fields) 

1* 1 2 0 

Audiologist and 

rehabilitation (title) 
0 0 0 0 

Audiologist and 

rehabilitation (all 

fields) 

66* 70 136 0 

The role of the 

audiologist (title) 
3 0 3 0 

The role of the 

audiologist (all fields) 
50* 18 68 0 

*TX all text 
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Bilaga 4 

 

1. Patientens upplevda hörsel är viktigare att utgå ifrån än mätta hörtrösklar. 

2. Patient som inte är intresserad av tekniska hjälpmedel eller hörapparat bör ändå få 

påbörja en hörselrehabilitering. 

3. Viktigaste uppgiften i hörselrehabiliteringen är att prova ut hörapparat. 

4. Fokus i behandlingen ska ligga på att patienten lär sig hantera samt använda 

hörapparat. 

5. En audionom är först och främst en hörapparatutprovare. 

6. Inför hörselrehabiliteringen är det av större vikt att veta patientens hörtröskel än 

hans/hennes sociala och psykiska status. 

7. Endast patient som är intresserade av att få hörapparat ska automatiskt få fortsatt 

hörselrehabilitering. 

8. Att fastställa individuella mål för patitenten bidrar till en god rehabilitering 

9. Utvärdering av patientens mål har ingen större betydelse för 

hörselrehabiliteringen. 

10. Alla patienter bör gå på förinformation (generell information om hörseln) innan 

sitt första individuella besök. 

11. Patienten måste erkänna sitt hörselproblem  innan rehabiliteringen kan påbörjas, 

annars blir den kommande rehabiliteringen inte givande. 

12. Det gör patienten mer aktiv i sin hörselrehabilitering om han tillsammans med 

audionomen skriver ett avtal med väl formulerade mål. 

13. De anhörigas delaktighet spelar en stor roll i patientens rehabilitering. 

14. Utan utvärdering kan inte hörselrehabiliteringen avslutas. 

15. Patientens hörselproblem i olika vardagssituationer bör utredas i den audiologiska 

rehabiliteringen. 

16. Det är inte lika viktigt att lära patienten kommunikationstrategier som att lära 

honom/henne att hantera sina hörapparater 

17. En uppföljning av hur det har gått för patienten bör göras ca 1 år efter avslutad 

rehabilitering 

 

 

 

 

 


