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Sammanfattning  
 
Inledning: Helhetssynen på rehabiliteringen efter en CI-operation berörs av många olika aspekter 
som påverkar livskvaliteten. Vid rehabiliteringen efter att ha opererat in ett cochleaimplantat (CI) 
är det viktigt att inte bara se till patientens direkta hörselbehov, utan ha en bredare helhetssyn och 
ta hänsyn till andra behov patienten kan ha. Olika delar i rehabiliteringen efter en CI-operation är 
teknisk -, medicinsk-, pedagogisk-, psykologisk-, psykosocial-, och samhällelig 
hörselrehabilitering. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt rehabiliteringsmetoder vid CI-
operation sker med utgångspunkt i en helhetssyn på rehabilitering inom audiologisk 
forskning, samt undersöka hur livskvaliteten påverkas efter CI-operation. 
 
Metod: Examensarbetets syfte och frågeställningar har granskats och besvaras genom en 
systematisk litteraturstudie.  
 
Resultat: Studier med en helhetssyn på rehabiliteringen som innefattar de sex olika delarna inom 
hörselrehabilitering saknades. Studiens resultat indikerar att livskvaliteten efter en CI-operation 
blir avsevärt förbättrad, detta utvärderas med olika självskattningsskalor och 
rehabiliteringsmetoder.  
 
Slutsatser: Få studier visar prov på ett helhetstänkande enligt den teoretiska beskrivningen av 
vad en helhetssyn på hörselrehabilitering går ut på. Genom att ha ett helhetstänkande i 
rehabiliteringen för patienter med CI inkluderas alla olika aspekter som behövs för ett aktivt 
socialt liv och det emotionella välbefinnandet. Det råder inga tvivel om att livskvaliteten efter en 
CI-operation ökar. 
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1. Inledning 
 
En hörselnedsättning medför oftast inte att en person enbart hör sämre eller har svårt att hänga 
med i samtal och diskussioner, personen påverkas oftast på fler plan än så. Människan är en 
social varelse och har ofta ett behov av mer eller mindre socialt umgänge för att må bra och 
trivas med livet. Om en hörselnedsättning fråntar en person att trivas i större sociala 
sammanhang så att han eller hon istället väljer att dra sig undan och isolera sig kan det 
medföra en negativ inverkan på personens livskvalitet och sociala interaktion. Vid grava 
hörselnedsättningar blir detta mer påtagligt och ett övervägande om att skaffa ett cochlea 
implantat (CI) kan vara ett alternativ. Det är därför viktigt att i rehabiliteringen ta hänsyn till 
patientens andra behov och inte bara fokusera på själva hörseln, eftersom förmågan att kunna 
höra och vara delaktig i samtal med andra har stor inverkan på en persons självkänsla och 
känsla av samhörighet med sin omgivning, vilket är viktigt för ett bra självförtroende och 
ökad livskvalitet. Helhetssynen på rehabiliteringen efter en CI-operation berörs av många 
olika aspekter. Erfarenhet visar att patienters utveckling och framsteg i rehabiliteringen blir 
klart förbättrade om sådana andra behov identifieras och tillgodoses (Pedley, Giles och 
Hogan, 2005). 
 
I takt med att det sker mer forskning inom området utvecklas de fördelar ett CI ger, och synen 
på de rehabiliterande insatserna har blivit mer realistiska med avseende på taluppfattning. 
Tidigare fokuserade man på att patienten skulle få en rumslig och miljömässig uppfattning av 
ljud. Nu när tekniken utvecklats har patienterna börjat använda implantatet allt mer, vilket 
underlättar kommunikationsträningen och resulterar i att taluppfattningen blir bättre. På 
senare tid har utvärderingsmetoder av hälsorelaterad livskvalitet blivit föremål för forskning 
på patienter som har CI. Genom självskattningsskalor som till exempel Health-related quality 
of life (HRQoL) utvärderas patienternas självupplevda livskvalitet efter en CI-operation 
(Hawthorne et al., 2004). 
 

1.1 Negativa konsekvenser av en hörselnedsättning 
 
Vid en hörselnedsättning får man svårare att uppfatta ljud och taluppfattningen påverkas. 
Pedley, Giles och Hogan (2005) förklarar i vilken utsträckning hörselnedsättningar kan 
påverka taluppfattningen. De menar att intensiteten, tonhöjden och durationen i talet är tre 
viktiga auditiva aspekter i talförståelsen, som försämras vid en hörselnedsättning. För att 
kunna uppfatta tal finns det tre viktiga aspekter av ljudet som bearbetas i cochlean, nämligen 
frekvens, duration och ljudstyrka. Tolkningen av frekvenser i cochlean baseras på en tolkning 
av formanter, frekvensband med hög energi i talet, vilket tydliggör förståelsen av tonhöjd, 
intonation, vokaler och konsonanter. Örat är väldigt bra på att urskilja små skillnader i 
durationen i talet på 2-3 ms, vilket är viktigt i uppfattandet av klusiler. Vid en sensorineural 
hörselnedsättning försämras uppfattningen av durationen i talet till 20-30 ms. Vidare finns 
ljudstyrkan i talet som har inverkan på kontraster, betoningen och röstläget. Tal är till grunden 
uppbyggt av fonem som vid kommunikation förmedlas snabbt och bidrar till en komplex 
auditiv signalbehandling hos lyssnaren. För att ett CI ska kunna vara till nytta vid 
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taluppfattning krävs förmågan att kunna överföra akustisk information i tal så att användaren 
kan ha nytta av sitt CI vid kommunikation. Därför krävs det att ett CI kan överföra den 
akustiska talsignalen till en elektrisk signal (Wong och Hickson, 2012). Enligt Hallberg och 
Ringdahl (2004) finns ett flertal studier som visar att de positiva effekterna av ett CI medför 
en betydligt bättre taluppfattning. 
 

1.2 Hjälpmedlet CI 
 
Dillon (2001) beskriver att hörapparater är utformade så att förstärkning är den huvudsakliga 
funktionen. För de flesta personer med grava hörselnedsättningar räcker inte mer förstärkning 
då hårceller i cochlean är förstörda och kvaliteten på ljudet blir sämre. Dillon (2001) beskriver 
vidare att när man har en så pass grav sensorineural hörselnedsättning är vanliga hörapparater 
otillräckliga för personens hörselbehov, då är det befogat att operera in ett CI. Clark (2003) 
beskriver att den tekniska utformningen av ett CI och dess funktion kan i viss mån ersätta de 
skadade hårcellernas funktion. En samling små elektroder förs via runda fönstret in i scala 
tympani och upp genom snäckan. I mastoidbenet opereras en mottagare in som tar emot 
akustiska signaler och gör om dem till elektriska impulser som skickas via elektroden i 
cochlean genom hörselnerven upp till hörselcentrat i hjärnan. I mottagaren fästs en processor 
som sitter på huvudet bakom örat, som är ihopkopplad till en mikrofon som hänger på örat 
med ett hörapparatliknande utseende (Cooper och Craddock, 2006). Akustiska 
omgivningsljud och tal fångas upp av mikrofonen och konverteras till en elektrisk signal och 
förs vidare till talprocessorn. Talprocessorn är en liten enhet som bäraren har bakom örat, men 
kan även vara en kroppsburen apparatur som möjliggör fler avancerade möjligheter. I bullriga 
miljöer används riktad mikrofon för att öka taluppfattningen hos CI-bäraren. De akustiska 
ljudvågorna omvandlas via talprocessorn till en digital kod som styr stimuleringen av de 
neuron som är kopplade till hörseln med tidsmässig och rumslig information från implantatet, 
som sedan uppfattas av hjärnan som tal eller andra betydande ljud. Den digitala kodningen 
från talprocessorn måste överföras exakt via sändarspolen till mottagaren i implantatet för att 
överföringen och ljudbilden ska bli korrekt. För att en flerkanalig stimulering av hörselnerven 
ska ske genom den bunt av elektroder som är placerade i cochlean krävs mottagaren i 
implantatet. Nervfiber kräver elektrisk överföring, därför behövs ström för att ett CI ska 
fungera, och den strömmen överförs mellan den externa spolen utanpå huden och den interna 
spolen innanför huden. Elektroniken i ett CI, speciellt mottagaren i implantatet, måste vara 
pålitlig och fungera under flera års användande. Det ska även vara konstruerat så att de olika 
delarna som stimulerar mottagaren i implantatet kan varieras för att möjliggöra att man kan 
testa olika avancerade strategier för taluppfattning eftersom det är lättare att byta ut eller 
ändra talprocessorn än vad det är att byta ut mottagaren i implantatet mot en modernare 
modell (Clark, 2003). 
 

1.3 Kriterierna för att få ett CI 
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Enligt Cooper och Craddock (2006) var det under tidigt 1980-tal svårt att uppfylla kriterierna 
för att få ett CI, patienten var tvungen att ha en grav hörselnedsättning eller vara helt döv. 
Men allt eftersom utvecklingen framskridit och resultaten varit positiva har kriterierna 
ändrats, och i dagens läge blir det allt vanligare att man reflekterar över om patienter är CI-
kandidater istället för att fortsätta med hörapparatsutprovningen. I en studie från 1986 finner 
man resultatet att CI-patienterna kände sig mycket gladare efter operationen och en av 
patienterna hade innan operationen tidvis haft en mild depression som efter operationen 
försvunnit. Patienterna upplevde i större utsträckning att de lättare samtalade med andra och 
familjemedlemmar. De upplevde att de i familjen kunde tala snabbare med dem och 
patienterna tillbringade mer tid med att konversera och umgås med sin familj. Patienterna tog 
större plats i konversationerna och var mer deltagande efter att ha opererat in ett CI, både i 
familjen men även i andra sociala grupper. I och med de att patienterna upplevde det lättare 
att ta del av samtal och diskussioner med andra efter operationen ökade deras sociala liv och 
delaktighet i sociala grupper. Patienterna kunde efter operationen göra saker som de innan 
operationen drog sig för som till exempel att anordna tillställningar i det egna hemmet eller gå 
på teater eller till kyrkan, fråga främlingar en fråga eller gå och handla själv. En av 
patienterna som medverkade i studien upplevde det lättare att hänga med i vad som sades på 
möten på arbetet, dock ledde det inte till någon utveckling i karriären (McKenna, 1986). 
 
Enligt Dillon (2001) är kriterierna för att man ska operera in ett CI att personen måste ha en 
helt fungerande hörselnerv, det får inte finnas kroniska inflammationer i ytter- eller 
mellanöra, en befintlig cochlea och ingen retrocochleär hörselnedsättning. Kriterierna för 
vuxna är att det ska ha funnits ett talat språk före hörselnedsättningen. Resultat i fritt-fält-
mätning med de mest optimala hörapparaterna ska vara 40 procent eller mindre. Patientens 
motivation behöver utredas innan med tanke på den träning som krävs och vikten i att 
använda ett CI och även att patientens förväntningar måste vara realistiska. Pedley, Giles och 
Hogan (2005) utvecklar vidare att kriterierna för vilka som är kandidater till ett CI kan variera 
något från olika kliniker, men ett exempel från British Cochlear Implant Group (BCIG) är att 
personens resultat på tal-test inte får överskrida 60 procent rätt i det örat där implantatet ska 
opereras in. I Sverige är kriterierna för att få operera in ett CI uppdelade i tre kategorier, 
patientrelaterade-, vårdgivarrelaterade- och vårdprocessrelaterade förutsättningar. De 
patientrelaterande innebär att du skall ha ett tonmedelvärde sämre än 70 dB HL på det bättre 
örat uppmätt vid tonaudiometri, och ett resultat på sämre än 50 procent på det bättre örat 
uppmätt vid talaudiometri med fonemiskt balanserade tallistor för enstaviga ord. Vid 
tonaudiometri i ljudfält med de mest optimalt anpassade hörapparaterna ska patientens resultat 
vara lika med, eller sämre än 50 dB HL vid 4kHz eller talaudiometri med fonemiskt 
balanserade enstaviga ord skall patientens resultat vara sämre än 50 procent med de mest 
optimalt anpassade hörapparaterna. Patienten får ej ha några hinder till exempel svår sjukdom 
som kan försvåra operationen, rehabiliteringen eller livet efteråt med ett CI. De 
vårdprocessrelaterade förutsättningarna är bland annat att det har genomförts pedagogiska och 
tekniska rehabiliteringsinsatser, att patienten gått igenom en diagnostik där inget anatomiskt 
hinder har hittats, en psykosocial bedömning skall genomföras och att patienten är väl 
införstådd med vad som väntas och har tagit emot både muntlig och skriftlig information om 
vad efterföljande rehabilitering innebär. De vårdgivarrelaterade förutsättningarna är att det 
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skall finnas ett CI-team som har den kompetens som behövs för att ta hand om patienterna 
och förstår innebörden av rehabiliteringen efteråt (Nationella Medicinska Indikationer, 2011). 
 
Vuxna personer med en postlingvistisk hörselnedsättning har en rumslig förmåga att kunna 
lokalisera ljudkällor i början av rehabiliteringen. De flesta kan urskilja om ljudet kommer från 
höger eller vänster, men få kan lokalisera var ljud kommer ifrån mer specifikt vid ett flertal 
möjliga ljudkällor. Denna förmåga kan bli bättre med bilateralt CI, speciellt när man skall 
lokalisera ljud och urskilja tal i bullriga miljöer (Litovsky, Parkingson och Arcaroli, 2009). 
Patienter upplever en förbättrad förmåga att uppfatta ljud efter en CI-operation. De kan i 
större utsträckning uppmärksamma ljudkällor snarare än endast ljudet, särskilt när 
ljudkällorna befinner sig utanför synfältet, till exempel när en bil som kommer körandes, eller 
när telefonen eller dörrklockan ringer (McKenna, 1986). Många patienter upplever en 
avsevärd förbättrad kommunikation och förmågan att kunna diskriminera tal efter att ha 
opererat in ett CI. Förbättrad kommunikationsförmåga leder till att patienterna kan få ett mer 
socialt aktivt liv med minskad risk för känsla av utanförskap. Dock passar inte ett CI till alla 
bara för att man har en hörselnedsättning. Det är viktigt att innan en eventuell CI-operation 
grundligt utvärdera om patienten kommer att ha nytta av ett CI (Cooper och Craddock, 2006).  
 
Enligt statisktik från 2010 har ungefär 219 000 vuxna över hela världen fått ett CI inopererat 
(National institute on deafness and other communication disorders). I nuläget är det ungefär 
2000 personer i Sverige som genomgått en CI-operation, vilket i genomsnitt är 1 procent av 
världens CI-bärare, varav cirka hälften av dem är barn (Karolinska universitetssjukhuset). 
Hörselskadades riksförbund (HRF) anger att 1050 vuxna svenskar har CI, där 26 av dem har 
bilaterala CI, HRF bedömer även att fler patienter skulle ha hjälp av CI, minst tio gånger så 
många, men ändå är det många vuxna med grav hörselnedsättning som inte får den 
möjligheten på grund av för lite information visar en enkät av förbundet. HRF menar även att 
fler skulle kunna få CI om inte kriterierna hade vart så begränsade och anser att de borde bli 
lättare att uppnå i takt med de senaste årens utveckling (Hörselskadades riksförbund 
årsrapport, 2008). Enligt en studie i Västragötalandsregionen uppfyller 18,6 av 100 000 
invånare de kriterier som krävs i bedömningen för att vara en CI-kandidat, men endast 11,8 av 
100 000 invånare går vidare till bedömning. Det mörkertal som visar sig indikerar att fler 
personer skulle ha användning av CI, vilket innebär att för få patienter vill få hjälp med sina 
hörselproblem eller att fler patienter borde remitteras för vidare utredning (Nationella 
Medicinska Indikationer, 2011). 
 

1.4 Helhetssyn på hörselrehabilitering 
 
Givet en helhetssyn på rehabiliteringen förutsätts en mängd olika behov en patient kan ha, vid 
sidan av direkta hörselbehov. Exempel på det är att patienten kan ha behov av psykologiskt 
stöd för att förbättra självkänslan och höja självförtroendet. Patienten kan även ha medicinska 
behov av att till exempel ta en medicin regelbundet, ha ett behov av regelbundna läkarbesök 
eller ha svårigheter att sitta stilla en längre period på grund av dålig blodcirkulation eller 
koncentrationssvårigheter. Rehabiliteringen kan även behöva anpassas efter patientens fysiska 
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behov. En blind eller synnedsatt patient kan behöva träningsmaterial i blindskrift eller 
patienter med artros kan behöva ett redskap som underlättar hanteringen av patientens CI. 
Eller så kan det handla om att anpassa patientens CI och rehabilitering efter arbetsmiljöer eller 
ljudmiljöer patienten ofta befinner sig i. Om patienten i sitt yrkesutövande svettas mycket 
eller befinner sig i dammiga miljöer måste hänsyn tas till det och CI-apparaturen måste 
anpassas därefter. Patienten kan även ha behov av kompletterande tekniska hjälpmedel i sitt 
arbete för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att de individuella 
behoven hos patienten identifieras om en helhetssyn på rehabilitering eftersträvas (Pedley, 
Giles och Hogan, 2005). Med hjälp av ett helhetstänkande uppnår man de mål i 
rehabiliteringen som medför en förbättrad helhetsbild. En försämrad hörsel i vuxenlivet har 
oftast en negativ inverkan på sociala interaktioner som i sin tur leder till begränsningar i 
arbetslivet och fritidsaktiviteter. Målet med en rehabilitering är att kunna återfå sin livskvalitet 
genom att försöka exkludera de hinder och begränsningar som uppstår. Problemområdena kan 
åtgärdas genom en kombination av fyra viktiga aspekter, undervisning om användning av 
tekniska hjälpmedel och hur de fungerar, rådgivning för att öka motivationen och deltagandet 
hos patienterna, perceptuell utbildning med avseende att förbättra taluppfattningen samt 
sensorisk träning för att maximera patientens hörande (Boothroyd, 2007).  
 
Det finns flera delar i rehabiliteringen som patienten bör ha i åtanke när ett CI nyligen börjat 
användas. Till att börja med behöver patienten återupptäcka världen av ljud och vänja sig vid 
ljudet som ett CI ger. När en person lyssnar med ett CI återges ljudet annorlunda än vad 
personen är van vid och ett stort steg är att vänja sig vid det nya ljudet, trots att det inte liknar 
ljudet personen kommer ihåg sedan tidigare. Patienten kan uppleva en besvikelse när han eller 
hon upptäcker de begränsningar ett CI har och att ljudet inte liknar det personen kommer ihåg. 
När personen vant sig vid det elektroniska stimuli ett CI genererar är nästa steg att vänja sig 
vid hur tal låter. Även om talet med CI inte låter som personen minns att tal ska låta måste 
personen acceptera den ljudåtergivning som ett CI ger. Närstående har en viktig roll i en 
patients rehabilitering. För att personen ska känna att rehabiliteringen går framåt och att 
operationen var meningsfull är det viktigt att närstående uppmuntrar och kommenterar om 
personen hör bättre med sitt CI än innan operationen. Exempel på detta är bland annat att 
närstående ska poängtera om personen hör svaga ljud som till exempel att strömbrytaren till 
lampan låter, om de reagerar på sitt namn utan några visuella ledtrådar, kan höra telefonen 
eller att någon talar från ett annat rum, men också poängtera att personen talar lägre så fort 
hans eller hennes CI är igång, vilket är ett tecken på att personen hör bättre. Personens 
kommunikativa förutsättningar kan även förändras när ett CI används, till exempel att de inte 
behöver vara lika nära personen de talar med eller att de kan hålla uppe en konversation 
längre utan att tappa fokus. Målet är att vänja sig vid den nya ljudåtergivningen från ett CI 
och utveckla den kommunikativa förmågan i stökiga miljöer. Rehabiliteringen bygger på att, 
efter förlorad hörförmåga, få kroppen åter kunna använda de nervbanor som är kopplade till 
hörseln, men med ett nytt ljud från ett CI (Clark 2000; Pedley, Giles och Hogan, 2005). 
 
 
Utifrån en egendefinierad tolkning baserad på hörselvetenskap behövs sex olika aspekter för 
att uppnå ett helhetsperspektiv inom hörselrehabilitering. Aspekterna speglar olika behov en 
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patient kan ha av rehabiliteringen för att få nytta av sitt hjälpmedel och som i sin tur kan leda 
till förbättrad livskvalitet. Dessa behov kan kategoriseras in i sex olika aspekter i 
hörselrehabiliteringen, teknisk- medicinsk- pedagogisk- psykologisk- psykosocial- och 
samhällelig hörselrehabilitering. 
 

1.4.1 Teknisk hörselrehabilitering 
Teknisk hörselrehabilitering omfattar de hörseltekniska hjälpmedel en patient använder, till 
exempel hörapparat eller CI, slinga till sin TV eller kompletterande hörseltekniska hjälpmedel 
på arbetet (Smeds och Leijon, 2000). De flesta hörseltekniska hjälpmedel som finns, till 
exempel teleslinga, kan i nuläget användas av både hörapparatsbärare och CI-bärare då 
telespole finns i de allra flesta hörapparater och är en standard i dagens CI. 
 

1.4.2 Medicinsk hörselrehabilitering 
Medicinsk hörselrehabilitering innebär att patienten får information om sin hörselskada och 
vad den medför och hur den utvecklas över tid. Medicinsk hörselrehabilitering inkluderar 
även nödvändiga operativa ingrepp som är aktuella vid till exempel benförankrade 
hörapparater eller CI (Smeds och Leijon, 2000). Innan en patient bestämmer sig för om han 
eller hon vill genomgå en CI-operation ges information så att patienten vet vad operationen 
innebär, vad som krävs av patienten under rehabiliteringen efter operationen samt vad för 
resultat patienten kan vänta sig. Patienten får dels information muntligt från läkare och andra 
som kommer ingå i rehabiliteringsteamet efter operationen, men får även med sig häften med 
information om operationen, hur ett CI fungerar och hur rehabiliteringen efter operationen 
kommer se ut. Genom informationshäften får patienten mer kunskap om hur operationen och 
rehabiliteringen kommer gå till, vad den innebär och vilka risker som finns, men också vad 
som kommer krävas av patienten för ett lyckat utfall. När patienten får information om CI kan 
det ges på två olika sätt, dels individuell information eller information i grupp. Vid individuell 
information kan man fokusera mer på patienten vilket kan vara bra om patienten har speciella 
behov. Information i grupp är dels tidseffektivt för kliniken, men kan även ha en positiv 
inverkan på patientens lärande då frågor som uppkommer kan diskuteras i grupp (Pedley, 
Giles och Hogan, 2005). 
 

1.4.3 Pedagogisk hörselrehabilitering 
Med hjälp av pedagogisk hörselrehabilitering får patienten lära sig olika träningsmetoder som 
till exempel hur man kan avläsa vad en person säger genom exempelvis läppavläsning eller 
tolkning av ansiktsuttryck. Det är även viktigt att patienten får öva på att vänja sig vid det nya 
ljudet och får lära sig att höra med sitt nya hörseltekniska hjälpmedel. Patienten får lära sig 
kommunikationsstrategier och hur olika ljudmiljöer påverkar taluppfattningen, till exempel att 
mycket omgivningsbuller gör det svårare att höra personen man samtalar med (Smeds och 
Leijon, 2000). 
 
Tidigare studier har visat att vissa metoder och tillvägagångssätt i rehabiliteringen är effektiva 
för att förbättra taluppfattningen för personer med CI. Vid vardagligt samtal uppkommer 
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situationer där personer med ett CI inte kan få ut information genom att läsa läppar eller 
ansiktsuttryck och endast måste förlita sig på ljudsignalen, vilket avgör vikten av att träna på 
det i rehabiliteringen efter en CI-operation så att patienten har lärt sig tolka tal med den 
ljudsignal som ett CI ger, då de ofta skiljer sig från den ljudsignalen en hörapparat återger och 
som patienten är van vid. Ett moment i kommunikationsträningen som går ut på att patienten 
ska klara av att skilja på väldigt små segment i talet ger upphov till förbättrad talförståelse. 
Patienten får möjlighet att fokusera på endast de akustiska ledtrådarna som är viktiga för olika 
konsonanter och vokaler. I början av träningen presenteras de fonem som är lättast för 
patienten att skilja på, för att sedan öva på de fonem som vanligtvis är svårare att skilja på. I 
största möjliga mån används riktiga ord vid träningen, men nonsensstavelser kan vara 
användbara vid utveckling av ett individuellt träningsprogram för patienten för att utröna 
vilka fonem patienten har lättare och svårare att uppfatta. En annan form av träning går ut på 
att patienten genom läppavläsning ska försöka förutsäga vad talaren ska säga istället för att 
fokusera på att urskilja olika segment i talet. Den här träningen är en väldigt stor del av 
språkträningen för vuxna CI-bärare då den bygger på att efterlikna vardaglig kommunikation, 
ord, meningar och vardagligt samtal. Den personal som arbetar med kommunikationsträning 
med CI-patienter kan konversera vardagligt med patienten som en del av träningen. Processen 
gör att man får reda på om patienten upplever svårigheter att kommunicera med andra och 
behöver mer träning. Poängen med kommunikationsträningen, och speciellt om patienten har 
haft hörselnedsättning under en lång tid, är att patienten ska bygga upp sitt självförtroende i 
kommunikativa situationer och sakta men säkert känna att han eller hon klarar av att delta i 
vardaglig kommunikation. Till en början om patienten har svårt att uppfatta tal kan tydligt tal 
användas, för att sedan när patienten klarar av att uppfatta det successivt övergå till det mer 
otydliga vardagliga talet (Cooper och Craddock, 2006). Livskvalitet bygger på social 
interaktion med andra personer, vilket innebär att kommunikationsträning i den pedagogiska 
hörselrehabiliteringen är viktigt för att generera en bättre talförståelse som i sin tur kan leda 
till en förbättrad livskvalitet.  
 

1.4.4 Psykologisk hörselrehabilitering 
Att ha en hörselnedsättning kan medföra bland annat dålig självbild eller känsla av 
utanförskap. Psykologisk hörselrehabilitering syftar till att förbättra patientens självförtroende 
och självkänsla genom motivationshöjande åtgärder. Känner patienten sig ensam och utanför 
kan patienten behöva få hjälp för att förbättra sin självbild (Smeds och Leijon, 2000). 
 
Innan en patient genomgår en CI-operation är det vanligt att en utvärdering görs för att testa 
hur patienten klarar av att handtera ett CI och rehabiliteringen som krävs efter operationen. 
Utvärderingen består av delar som undersöker patientens förmåga till problemlösning, 
förmåga att följa instruktioner, förmåga att lägga märke till detaljer, hur patienten klarar av att 
hantera olika former av lärande och om frustration uppkommer, och se hur patienten hanterar 
det. Utvärderingen syftar även till att se hur patienten klarar av utmanande uppgifter. Den 
psykologiska bedömningen görs för att utvärdera och försöka förutse hur patienten kommer 
att klara av processen och det som krävs av patienten i anpassningen och rehabiliteringen efter 
CI-operationen. Genom den psykologiska bedömningen får man även reda på styrkor och 
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svagheter som patienten kan ha så att man kan ha det i åtanke vid rehabiliteringen efter 
operationen. Information man kan få fram genom en psykologisk bedömning hos patienten rör 
patientens intressen, livsstil eller relationen patienten har till vänner och familj och om 
patienten kan få stöd från dem. Man kan även få reda på personliga egenskaper hos patienten 
och även patientens förmåga att anpassa sig till förändring. Förändring eller psykiskt trauma, 
som anpassning till en hörselnedsättning eller dövhet, kan medföra påverkan hos både 
personen själv och relationen till andra. Sådan förändring kan diskuteras med patienten så han 
eller hon får en förståelse för det och hur en CI-operation skulle kunna påverka både patienten 
och dennes relation till andra. Det är även viktigt att ta reda på om patienten har varit eller är 
deprimerad eftersom man bör ha det i åtanke för ställningstagande som kan uppkomma eller 
behöva åtgärdas före eller efter operationen. Det är även viktigt att innan operationen ta reda 
på patientens förhoppningar på resultatet efter operationen så att de är realistiska. Frågor kan 
ställas till patienten under den psykologiska bedömningen rörande bland annat hur patienten 
känner för sin hörselnedsättning och hur han eller hon hanterar det och vad patientens 
hörselnedsättning har för inverkan på hans eller hennes liv. Man försöker ta reda på om ett CI 
kommer att uppfylla patientens förhoppningar och förväntningar på hörandet, detta innebär att 
man undersöker patientens sociala och emotionella relationer. Man undersöker även de 
upplevelser patienten har, och förväntar sig att få, efter operationen. Det är viktigt att granska 
patientens anpassningsförmåga till ett CI och andra aspekter som kan påverka, samt patientens 
framsteg under rehabiliteringen (Pedley, Giles och Hogan, 2005). 
 

1.4.5 Psykosocial hörselrehabilitering 
Psykosocial hörselrehabilitering handlar om att förbättra hur patienten känner sig i sociala 
grupper. Om patienten känner sig osäker i större grupper eller bland familj och vänner kan 
anhöriggrupper sättas ihop tillsammans med patienten, för att sedan i grupp diskutera vad 
stigmatisering är och hur det kan behandlas och hur olika kommunikationsstrategier kan 
användas. Hétu (1996) beskriver att stigmatisering kan uppstå då en individ befinner sig i ett 
tillstånd som hotar personens sociala identitet, vilket är vanligt att en hörselnedsättning 
orsakar. Många personer känner ett behov av att dölja sin hörselnedsättning i sociala 
sammanhang för att skydda den egna identiteten och för att inte behöva stå ut med skämt eller 
nedvärderande kommentarer om hörselnedsättningen. Genom att delge patientens olika 
sociala grupper om hörselnedsättningen och vad den medför, samt upplysa om hur man 
underlättar kommunikationen, får även personer i patientens omgivning mer kunskap om vad 
en hörselnedsättning innebär och vad man kan göra för att underlätta kommunikationen 
(Smeds och Leijon, 2000). Den förbättrade kommunikationsförmågan leder till att den sociala 
interaktionen ökar. Känslan av att kunna delta i sociala aktiviteter som inkluderar okända 
människor växer, men även att umgås mer med släkt och vänner (Rembar, Lind, Arnesen och 
Helvik, 2009). 
 
När flera kandidater till CI träffas och tillsammans får information i grupp om vad ett CI 
innebär kan det minska patienternas känsla av isolering och de får möjligheten att bekanta sig 
med andra personer i samma situation. Många patienter upplever även att de känner sig 
bekvämare och har lättare att ställa frågor när de befinner sig i en liten grupp och inte är 
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ensamma. Det är även bra att patienterna får lyssna till andras frågor och får möjlighet att 
gemensamt i grupp diskutera ämnen och frågor som uppkommer (Pedley, Giles och Hogan, 
2005). 

1.4.6 Samhällelig hörselrehabilitering 
 Hörselrehabilitering inom samhällsfrågor behandlar huvudsakligen de aspekter som rör 
ekonomiska frågor som till exempel utbildnings- eller arbetsmarknadsinsatser eller 
försäkringsaspekter (Smeds och Leijon, 2000). 
 
HRF (Hörselskadades riskförbund) anser att det skall finnas en helhetssyn på hörselskadades 
rehabilitering och hörselbehov genom en förbättring av landstingens hantering av 
hörhjälpmedel på arbetsplatsen, men även för att få ett mer tillgängligt samhälle för 
hörselskadade. I denna helhetssyn bör det ingå att alla hörselskadade får hjälpmedel, tillgång 
till personliga hörseltekniska hjälpmedel samt tillgängligheten av teknisk utrustning i 
samhället till exempel T-slinga (Hörselskadades riksförbund årsrapport, 2008). När det gäller 
rehabilitering med avseende på hörseltekniska hjälpmedel i arbetslivet har arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan ett ansvar, men även arbetsgivarna har ett generellt ansvar då de har 
arbetsmiljölagen över sig som menar att förhållandena på arbetet skall garantera fysiskt och 
psykiskt välbefinnande i arbetet. Försäkringskassan tillhandahåller hjälpmedel i arbetslivet 
med avsikt att underlätta för de personer med hörselnedsättningar som använder hörapparater 
eller CI så att det ska finnas en möjlighet att fortsätta arbeta, vilket är en viktig del i 
rehabiliteringsprocessen (Bjarnason, 2011). Försäkringskassan har ett ansvar att ge bidrag till 
de personer med behov av arbetshjälpmedel som en person med en hörselnedsättning kan 
behöva för att kunna utföra sina yrkesuppgifter (Hörselskadades riksförbund årsrapport, 
2008).  
 

1.5 Begreppet livskvalitet 
 
Forskningen har under de senaste åren mer frekvent fokuserat på att studera effekterna efter 
en CI-operation vad det gället patienters livskvalitet, vilket innefattar frågor om psykiska, 
fysiska, psykosociala och samhälleliga aspekter i rehabiliteringen (Rembar, Lind, Arnesen & 
Helvik, 2009). Trots att forskning om livskvalitet ökar inom forskningen definieras begreppet 
olika, och det finns ingen fastställd allmän definition av begreppet. Vissa menar att 
livskvalitet omfattar hur väl uppnådda en individs livsmål är, samtidigt som en annan 
definition är att man justerar sin livskvalitet och sina önskemål efter samhällets normer och 
begreppet är därför ett flerdimensionellt begrepp (Hallberg, Ringdahl, Holmes och Carver, 
2005). 
 
I en kvalitativ studie av Hallberg och Ringdahl (2004) definieras livskvalitet som ett psykiskt 
allmänt välbefinnande, där har man fokus på patienters existentiella värde och viljan att 
komma tillbaka till livet med ett CI. De menar att patienters subjektiva mening i att skaffa ett 
CI är att stärka sitt existentiella värde och få en nystart i livet, detta indikerar att 
rehabiliteringen inte bara handlar om taluppfattning och kommunikation utan även 
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psykologiska aspekter och livskvalitet. Det handlar om att få en ny värld av ljudmedvetenhet 
och lämna en tidigare värld av tystnad. Genom att man får tillbaka mycket av sitt sociala liv 
ökar även självförtroendet och man definierar livskvaliteten som mer positiv. Hallberg och 
Ringdahl (2004) menar vidare att i dagens samhälle har kommunikation över telefon och 
personliga möten ökat och de personer som är gravt hörselnedsatta utmanas dagligen av 
kommunikationssvårigheter som påverkar kontakten med andra människor, och på så sätt 
hamnar de i en utsatt roll. Hallberg och Ringdahl (2004) beskriver även de faktorer ett CI kan 
tillföra som leder till en förbättrad livskvalitet genom att belysa värdet av att kunna höra. 
Genom att få bättre hörsel och kommunikationsförmåga med ett CI får man en ökad social 
samvaro och därmed ett upplevt högre egenvärde, vilket innebär en betydande roll för 
livskvaliteten som är avgörande för den existentiella psykologiska betydelsen och att finna en 
harmoni i livet. 
 

1.6 Problemformulering 
 
Till en början identifieras en persons hörselnedsättning och de svårigheter det medför. Sedan 
sker ett ställningstagande till huruvida ett CI ska opereras in. Processen efter operation är mer 
komplicerad, det räcker inte med att endast få ett CI. Därför är viktigt att i rehabiliteringen 
försöka se till alla patientens behov och inte enbart fokusera på att patienten behöver 
hörseltekniska hjälpmedel. En patient med en hörselnedsättning är i behov av hörseltekniska 
hjälpmedel, men rehabiliteringen ska även omfatta psykosocialt stöd, kommunikationsträning 
eller andra åtgärder patienten kan vara i behov av (Hörselskadades riksförbund årsrapport 
2008). Att ha en helhetssyn på rehabiliteringen, det vill säga att inte bara fokusera på hörseln, 
resulterar i att fler och fler patienter kan öka sin livskvalitet och få större nytta av sitt CI. Det 
blir allt vanligare i audionomers arbete att upptäcka och ge information till patienter med grav 
hörselnedsättning som kan vara eventuella CI-kandidater, och därefter också ha en stor del av 
CI-patienternas rehabilitering i arbetet. Det är personens individuella attityd till sin 
hörselnedsättning med avseende på ångest, isolering och självbild som påverkar tillämpningen 
av hörselrehabiliteringen och kommunikationsträningen (Heydebrand, Mauze, Tye-Murray, 
Binzer och Skinner, 2005). Ett CI fungerar enbart som en teknisk rehabiliterade enhet, vilket 
innebär att den viktigaste delen ligger subjektivt hos patienten. Det är den egna viljan att 
använda implantatet som slutligen avgör helheten i rehabiliteringen (Hallberg och Ringdahl, 
2004). I den här studien vill vi bidra till audionomers fördjupade kunskap om vikten av en 
helhetssyn på rehabiliteringen efter en CI operation, och att patienter och anhöriga ska få en 
bild vad som ingår i rehabiliteringsprocessen genom att audionomen delger sin kunskap till 
patienten. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt rehabiliteringsmetoder vid CI-operation sker 
med utgångspunkt i en helhetssyn på rehabilitering inom audiologisk forskning, samt 
undersöka hur livskvaliteten påverkas efter CI-operation. 

2.2 Frågeställningar 
 
– Vilka rehabiliteringsmetoder har beskrivits vetenskapligt inom audiologisk forskning vid 
rehabilitering efter CI-operation? 
 
– På vilket sätt har dessa metoder gett uttryck för en helhetssyn på rehabilitering? 
 
– Hur påverkas livskvaliteten efter en CI-operation? 
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3. Metod 
 
Examensarbetets syfte och frågeställningar har granskats och besvaras genom en systematisk 
litteraturstudie. Avsikten är att systematiskt besvara våra frågeställningar genom att använda 
oss av relevant forskning och presentera detta i text och överskådligt i tabeller (Forsberg & 
Wengström, 2013). 

3.1 Sökstrategi 
 

 
Figur 1. Figur över tillvägagångssätt i studiens sökstrategi. 
 
Vi har valt att inkludera artiklar till vår uppsats med utgångspunkt från relevans utifrån vårt 
syfte och frågeställningar. Artiklarna har granskats utifrån en skala mellan 1-3 där grad 1 
innebär att artikeln har svag relevans, grad 2 har måttlig relevans och grad 3 har hög relevans 
(se bilaga 2). Detta har bedömts genom att läsa artiklarna i fulltext och om artikelns innehåll 
har graderingen 1 innebär det en svag relevans, om artikelns innehåll har gradering 2 innebär 
det en måttlig relevans, och om artikelns innehåll har gradering 3 innebär det en stark 
relevans. Skalan är baserad på hur många aspekter av rehabilitering artikeln berör utifrån vår 
definition av de aspekter som ingår i en helhetssyn rehabilitering. Grad 1 innebär att ett fåtal 
aspekter i rehabiliteringen berörs, grad 2 innebär att ett större antal aspekter i rehabiliteringen 
berörs och grad 3 innebär att ett flertal aspekter av rehabiliteringen berörs (se tabell 2 och 
bilaga 2). Detta har genomförts med inspiration från Forsberg och Wengström (2013). 

3.2 Datainsamling 
 
Relevant litteratur i form av vetenskapliga artiklar och annan vetenskaplig litteratur 
undersöktes systematiskt med strukturerade sökord (se bilaga 1). Databaserna CINAHL och 

Totalt tänkbart relevanta 
artiklar vid artikelsökning 
 = 2891 

Återstående relevanta artiklar 
 = 50 

Återstående relevanta artiklar
 = 19 

 

Slutgiltiga artiklar till resultat 
 = 13 

 

Läsning av rubrik 

Läsning av abstrakt samt 
exklusion av dubbletter 

Läsning fulltext 
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PubMed användes och MeSH-termer nyttjades för att kombinera rätt sökord och underlätta 
litteratursökningen (se bilaga 1). Relevanta sökord utifrån studiens syfte hittades med 
sökfunktionen i ämnesordsdatabasen MeSH. Relevant litteratur från tidigare kursplaner och 
biblioteket har även använts. Databasen CINAHL är relevant utifrån studiens syfte med 
avseende på att man hittar artiklar inom omvårdnad och vårdvetenskap, PubMed är på samma 
sätt relevant med avseende på att de hanterar artiklar och tidskrifter inom 
hörselvetenskap/audiologi och medicinsk omvårdnad. Sökningen skedde periodvis under 
månaderna mars-maj 2013.  
 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier 
 
I inklusionskriterierna ingår en begränsning att artiklarnas publiceringsår ska vara efter år 
2002. Artiklar som behandlar flerfunktionshinder har exkluderats då rehabiliteringen blir mer 
omfattande och annorlunda än den rehabiliteringen vi är intresserade av att undersöka i den 
här studien. Denna studie har som avsikt att fokusera på aktuell forskning om rehabilitering 
som inkluderar att man i större utsträckning rehabiliterar utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt 
Hawthorne et al. (2004) har tidigare forskning kring rehabiliteringen efter en CI-operation 
haft fokus på att patienten skulle få en känsla av rumsliga och miljömässiga ljud, i nuläget 
betyder rehabiliteringen mer än så och man är avsevärt mer inriktad på taluppfattning och 
patientens upplevda livskvalitet efter operationen.  
 
Studiens inklusionskriterier är vuxna (18 år och uppåt) med en postlingvistisk 
hörselnedsättning, publicerings år 2002-2013, artiklar skrivna på engelska eller svenska. 
 
Studiens exklusionskriterier är flerfunktionshinder. 
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4. Resultat 
 
I tabellen nedan presenteras en sammanfattning i tabellform över de artiklar som används till 
studiens resultat som behandlar metoder och livskvalitet i rehabilitering samt en helhetssyn på 
rehabilitering efter en CI-operation.  

4.1 Översiktstabell av resultatartiklar 
 
TABELL 1 Översiktstabell med sammanfattning av resultatartiklar 

Författare (år) Titel Metod och urval 
1. Clark, J. H., et al. 
(2012) 

Cochlear Implant Rehabilitation in 
Older Adults: Literature Review 
and Proposal of a Conceptual 
Framework. Cochlear 
Implantation In Older Adults 

En litteraturstudie som granskat 31 artiklar 
med publiceringsår 1945-2010. Översyn av 
engelsk litteratur med titlar som innehåller 
‘Cochlear implant’ och som hänvisar till 
personer som är äldre än 65. 

2. Cohen, S. M., 
Labadie, R. F., 
Dietrich, M. S., & 
Heynes, D. S. (2004) 

Quality of life in hearing-impaired 
adults: The role of cochlear 
implants and hearing aids 

Hälsorelaterad enkätstudie, frågeformulär före 
insats av hjälpmedel och 12 månader efter 
insats med CI eller hörapparat. Urval 27 med 
CI och en kontrollgrupp på 49 
hörapparatsanvändare äldre än 49 år. 

3. Connell, S., & 
Balkany, T. (2006) 

Cochlear Implants Litteraturstudie som granskar 25 artiklar med 
publiceringsår 1991-2005. Granskar för syftet 
relevant befintlig forskning. 

4. Hallberg, R.-M. L., 
& Ringdahl, A. (2004) 

Living with cochlear implants: 
Experiences of 17 adult patients in 
Sweden 

Intervjustudie med inspelat material. 10 
kvinnor och 7 män deltog i åldrarna 29-78 och 
har haft sitt CI mellan 1-12 år.  

5. Hallberg, R-M. L., 
Ringdahl, A, Holmes, 
A, & Carver, C. (2005) 

Psychological general well-being 
(quality of life) in patients with 
cochlear implants: Importance of 
social environment and age 

Enkätstudie. 96 vuxna CI-patienter i åldrarna 
24-86 år från Sverige och USA.   

6. Hawthorne, G., et 
al. (2004) 

Evaluating the health-related 
quality of life effects of cochlear 
implants: a prospective study of an 
adult cochlear implant program 

Prospektiv experimentell studie med 
konsekutivt urval. 34 personer undersöks med 
AQoL- och HPS-formulär före operationen 
och 3 och 6 månader efter operationen. 

7. Heydebrand, G., 
Mauze, E., Tye-
Murray, N., Binzer, S., 
& Skinner, M. (2005) 

The efficacy of a structured group 
therapy intervention in improving 
communication and coping skills 
for adult cochlear implant 
recipients 

Experimentell studie. Strukturerad gruppterapi 
under 2 dagar med uppföljning efter 4 veckor. 
19 kvinnor och 14 män deltog och det som 
undersöktes var kommunikativa beteenden, 
självsäkerhet, depression och beteende under 
samtal. 

8. Ingvalson, M. E., 
Lee, B., Fiebig, P., & 
Wong, C., M., P. 
(2013)  

The Effects of Short-Term 
Computerized Speech-in-Noise 
Training on Postlingually 
Deafened Adult Cochlear Implant 
Recipients 

Experimentell studie med 5 deltagare.  Fyra 
övningstillfällen med talmaterialet ”Seeing 
and Hearing”, med fokus på vokal- och 
konsonantigenkänning i ord, meningar och 
fraser.  Efter övningstillfällena kontrollades 
tal-i-brus förmågan med HINT. 

9. Orabi, A.A., 
Mawman, D., Al-
Zoubi, F., Saeed, S.R., 

Cochlear implant outcomes and 
quality of life in the elderly:  
Manchester experience over 13 

Retrospektiv experimentell studie med 34 
deltagare.  Klinisk funktion av CI mättes med 
audiologiska tal-test med och utan brus, före 
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& Ramsden, R.T. 
(2006) 

years och efter CI-operationen. Subjektiva 
upplevelser av CI mättes med frågeformulär 
angående sociala, psykologiska och 
känslomässiga aspekter samt livskvalitet. 

10. Rembar, S., Lind, 
O., Arnesen, H., & 
Helvik, A-S. (2009) 

Effects of cochlear implants:  
a qualitative study 

Kvalitativ enkätstudie med fyra öppna frågor. 
74 vuxna patienter deltog från två Norska CI-
centrum. 

11. Stacey, C. P., et al. 
(2010) 

Effectiveness of computer-based 
auditory training for adult users of 
cochlear implants 

Experimentell studie med 11 deltagare. 
Personerna fick delta i totalt 15 timmars 
auditiv utbildning som bestod av två test, att 
diskriminera enstaka ord och diskriminera ord 
i meningar. 

12. Tucker, D., 
Compton, M., 
Mankojf, L & 
Alsalman, O. (2011) 

Cochlear Implant Connections- 
Facilitating the Rehabilitation 
Journey 
With Late-Deafened Adults 

Utvärdering av Cochlear Implant Connections 
funktion och resultat hos patienterna utifrån 4 
granskade artiklar med publiceringsår 2005-
2010. 

 
Många av de studierna representerade i den här tabellen undersökte huruvida patienters 
livskvalitet påverkas efter en CI-operation. Artikel 4, 6, 7, 9 och 10 och litteraturstudien 3 
visade alla på en positiv förbättring av livskvaliteten hos CI-bärare, artikel 2 redogör att CI-
användare i större utsträckning får förbättrad livskvalitet än hörapparatsanvändare. Artikel 5 
undersöker olika variabler som kan påverka livskvaliteten hos CI-bäraren och finner resultatet 
att livskvaliteten till stor del är beroende av attityder från utomstående, socialt stöd och ålder. 
I litteraturstudierna 1 och 12 visar resultaten på ett behov av helhetssyn på rehabiliteringen. 
Artikel 7, 8, 9 och 11 undersöker hur taligenkänningen och kommunikativa förmågor 
påverkas efter en CI-operation. Artikel 7 resulterade i förbättrade kommunikationsstrategier 
hos patienterna. Artikel 8, 9 och 11 visade på förbättrad taligenkänning hos patienterna efter 
CI-operationen.  

4.2 Artikelkategorisering av hörselrehabiliteringens delar  
 

TABELL 2 Kategorisering av de delar av hörselrehabiliteringen som ingår i respektive resultatartikel 

Artikel Teknisk Medicinsk Pedagogisk Psykologisk Psykosocial Samhällelig 
1 x x x x x  
2 x   x x  
3 x x  x x x 
4  x  x x  
5    x x  
6    x x  
7 x  x x x  
8 x  x    
9    x x  
10 x x  x x x 
11   x    
12 x x x x x  
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4.3 Metoder och resultat i rehabiliteringen som presenterats inom audiologisk 
forskning 
 
Hallberg och Ringdahl (2004) menar att det krävs en lång rehabilitering efter en CI-operation 
och en omlärning i hjärnan när det gäller den audiovisuella inlärningsprocessen, slutligen 
resulterar det i att ett ljud möjligen återges som patienten minns det. De resultat inom 
forskningen om fördelarna med ett CI bedöms oftast genom olika audiometriska test och 
standardiserade frågeformulär, vilket innebär att man får patientrelaterade resultat i form av 
konkreta akustiska förbättringar eller olika psykologiska aspekter. Genom kvalitativa studier 
får man resultat som tillför information om patientens uppfattning om livskvalitet efter en CI-
operation (Hallberg, Ringdahl, Holmes och Carver, 2005). 
 
De tekniska förbättringar som gjorts av funktionerna i ett CI, bland annat nya system för 
talkodning, en ökad hastighet av elektroderna och kombinationen av samtidig och periodvist 
stimuli, genererar positivare och förbättrade hörselresultat (Heydebrand, Mauze, Tye-Murray, 
Binzer och Skinner, 2005). Connell och Balkany (2006) redogör för den förbättrade 
hörförmågan en patient får efter att ha opererat in ett CI. Alla de vuxna patienter som har ett 
CI som fungerar problemfritt har bättre förmåga att höra svaga ljud än de patienter som endast 
använder hörapparat. Med hjälp av ett CI utvecklar många vuxna patienter med en 
postlingvistisk hörselnedsättning en förbättrad förmåga att i fritt-fält-mätning uppfatta ord, 
och mer än hälften av CI-patienterna kan tala i telefon. Ingvalson, Lee, Fiebig och Wong 
(2013) undersöker i sin experimentella studie om en kortsiktig datoriserad tal-i-brus träning 
med fokus på vokal- och konsonantigenkänning i ord, meningar och fraser påverlar CI-
patienters taluppfattning. Resultaten visade på signifikant förbättring i taligenkänning av ord 
på HINT efter att personerna som medverkat i studien genomgått en datoriserad tal-i-brus 
träning. En experimentell studie av Stacey et al. (2010) visar med ett datorbaserat och 
självadministrerat träningsprogram utformat för att förbättra taluppfattningen på en signifikant 
förbättring i diskriminering av konsonanter. Ingen signifikant förbättring fanns i meningstest 
eller vokaldiskriminering. För att fastställa effektiviteten av det datorbaserade 
självadministrerade träningsprogrammet krävs ytterligare forskning. 
 
En modell inom hörselrehabilitering kallas 'Den montreala modellen'. Modellen har som 
fokus att förbättra de problem en hörselnedsättning kan ge i det vardagliga livet med ett 
speciellt program bestående av tre steg, att identifiera problemet eller problemen, kartläggning 
av eventuell strategi och ett gemensamt beslut. Denna modell har utvecklats för vuxna CI-
bärare i Nya Zeeland och Australien, genom att lägga till ytterligare ett steg i 
rehabiliteringsprogrammet som behandlar psykosociala aspekter och en tydligare inriktning 
på kommunikationsförmågan. De analyser som gjorts visar att personerna rapporterar fördelar 
med kommunikationsförmågan och livskvaliteten, vilket tyder på att denna modell också 
lämpar sig till CI-patienter (Heydebrand, Mauze, Tye-Murray, Binzer och Skinner, 2005). 
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4.3.1 Skattningsskala som utvärdering av hörselrehabilitering 
Hawthorne et al. (2004) har i sin studie undersökt hälsorelaterade effekter på livskvaliteten 
med hjälp av skattningsskalor (HRQoL) hos patienter efter en CI-operation. 
Försökspersonerna fick skatta sin egen livskvalitet före operationen som sedan följdes upp 3-6 
månader efter operationen. De uppmätta resultaten i studien av Hawthorne et al. (2004) visar 
en signifikant förbättring av patienters livskvalitet efter en CI-operation. Resultaten från 
studien visar även att olika skattningsskalor är bra lämpade att använda i andra studier. 
 

4.3.2 Grupprehabilitering som pedagogisk hörselrehabilitering 
En hörselnedsättning kan medföra konsekvenser, bland annat social ångest och isolering, 
vilket kan vara en av anledningarna till att det bildas en negativ cirkel där psykisk ohälsa 
provocerar social aktivitet och yrkesmässig nedgång. Genom rehabiliteringsmodellen 
strukturerad gruppterapi vill man att patienterna skall genom kommunikation med andra få 
tillbaka sitt självförtroende och en positiv självbild (Heydebrand, Mauze, Tye-Murray, Binzer 
och Skinner, 2005). Studien av Heydebrand, Mauze, Tye-Murray, Binzer och Skinner (2005) 
redovisar utvärderingen av två dagars strukturerad gruppterapi för vuxna CI-patienter med 
avseende för kommunikationsträning och coping. Vid uppföljningstillfället rapporterade 
försökspersonerna en ökad självsäkerhet genom ett förbättrat emotionellt tillstånd, vilket visar 
att strukturerad gruppterapi är en metod som kan bidra till rehabiliteringen efter CI-
operationen och att förbättra resultatet. 
 

4.3.3 Teknisk- och medicinsk hörselrehabilitering  
Studien av Rembar, Lind, Arnesen och Helvik (2009) påvisade olika sidor av den fysiska 
aspekten i rehabiliteringen. De positiva sidor som rapporterades av försökspersonerna var att 
de fick tillbaka sin kontroll över röstläget, vilket i sin tur genererade att man fick mer 
självkänsla när man talade. Connell och Balkany (2006) redogör i sin rapport att 
komplikationer efter en CI-operation är ovanliga men vad som kan uppstå är att såret efter 
operationen inte läker som det ska eller spricker, elektroden har inte blivit placerad korrekt, 
patienten kan känna sig yr, risk för infektion i såret, ansiktsnerven kan skadas eller så kan de 
elektriska signalerna från ett CI stimulera ansiktsnerven. Trots att en CI-operation medför 
vissa risker finns det inga rapporterade dödsfall. Rembar, Lind, Arnesen och Helvik (2009) 
fann i sin studie vissa tankar hos försökspersonerna relaterat till att hantera implantatet efter 
operationen som diskuteras i den tekniska rehabiliteringen. Vissa av dessa aspekter var att 
implantatet var stort vilket innebar att det var besvärligt att ha det bakom örat, att det lätt föll 
av, att apparaturen tålde vatten dåligt, det fanns även påvisningar om kort batteritid. Några 
som medverkade i studien upplevde en del områden som var negativa, men de allra flesta 
upplevde en stor positiv effekt av sitt CI. 
 

4.3.4 Helhetssyn på rehabiliteringen 
I en litteraturstudie av Tucker, Compton, Mankojf, och Alsalman (2011) redovisas att 
rehabiliteringen efter en CI-operation ska fokusera på patienten och dennes behov ur ett 
helhetsperspektiv för bästa resultat för patienten. The University of North Carolina at 
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Greensboro använder en rehabiliteringsmetod som heter Cochlear Implant Connections som 
är ett tvärvetenskapligt och biopsykosocialt träningsprogram för vuxna med CI. Metoden är 
baserad utifrån ett helhetsperspektiv och är biopsykosocial och syftar till att ge patienterna 
information om hörseln och CI, högre självförtroende, bättre kommunikationsfärdigheter och 
högre livskvalitet. Under rehabiliteringen träffas patienterna i grupp veckovis och diskuterar 
och sätter upp gemensamma mål, vilket gör att läkaren som medverkar kan vara lite mer 
tillbakadragen och låta gruppmedlemmarna styra mer. Resultatet av metoden ger patienten 
mer kunskap om hörsel och ett CIs funktion, hur det används, hur rehabiliteringsprocessen 
efter operationen ser ut och patienten får ta del av andra patienters erfarenheter och 
copingstrategier. Det resulterar även i att patienten får ökad taluppfattning och 
kommunikationsfärdigheter och förståelse för hur ett CI fungerar och används. Patienterna får 
möjlighet att i rehabiliteringsgruppen dela erfarenheter och känslor runt sitt CI med varandra. 
Rehabiliteringsmetoden resulterar även i ökad användning av kommunikationsstrategier med 
familj och vänner, minskad känsla av isolering hos patienten, förbättrad upplevd livskvalitet 
och ökad förmåga att använda ett CI. 
 

4.4 Livskvalitet efter en CI-operation 
 
Hallberg och Ringdahl (2004) fann i tidigare studier ett negativt samband mellan 
varaktigheten hos personers hörselnedsättning och om de uppfattade ökad livskvalitet efter 
CI-operationen. Ju längre patienterna hade haft en svår hörselnedsättning, ju mindre förbättrad 
livskvalitet rapporterades. Patienternas förmåga att identifiera tal berörs av hur bra 
taluppfattning de hade innan operationen och hur länge de har haft en hörselnedsättning. 
Cohen, Labadie, Dietrich och Heynes (2004) redogör i sin hälsorelaterade enkätstudie för att 
CI-användare i större utsträckning upplever förbättrad livskvalitet än hörapparatsanvändare. 
 
Orabi, Mawman, Al-Zoubi, Saeed och Ramsden (2006) har i sin studie undersökt upplevd 
skillnad i livskvalitet hos äldre patienter före och efter en CI-operation. De medverkande 
patienterna fick efter sin operation fylla i ett test och uppskatta sin livs- och 
kommunikationssituation, resultaten av testet jämfördes sedan med patientens situation före 
operationen, förväntningar på operationen, kommunikationsfärdigheter och livskvalitet. 
Patienterna som medverkade fick även fylla i ett frågeformulär angående hur patientens 
hörselnedsättning påverkade livskvaliteten. Studien visade på en signifikant positiv skillnad i 
upplevda livskvaliteten före och efter operationen. Patienterna fick en allmänt bättre 
livskvalitet, allmän hälsa och bättre socialt liv och var även väldigt nöjda med sitt CI. En 
litteraturstudie av Clark et al. (2012) finner även positiva resultat hos äldre vuxna som har 
genomgått en CI-operation i avseende på kommunikativ utveckling. Clark et al. (2012) 
uppger vidare i sin litteraturstudie att ett CI har en positiv inverkan på livskvaliteten hos äldre. 
Studien visade ingen signifikant skillnad i förbättrad livskvalitet utifrån åldern hos de som 
medverkade. Studien har även hittat sambandet att hög förbättrad taluppfattning hos patienten 
efter en CI-operation ger bättre hälsorelaterad livskvalitet. 
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4.4.1 Psykisk-, psykosocial- och samhällelig hörselrehabilitering 
Genom att fokusera på kommunikationsträning i rehabiliteringen har patienters förmåga att 
uppfatta tal med ett CI förverkligats. Detta gör också så att patienter får livslusten tillbaka och 
vill fortsätta arbeta och leva ett socialt liv (Hawthorne et al., 2004). Rembar, Lind, Arnesen 
och Helvik (2009) finner i sin studie att majoriteten av försökspersonerna upplever en positiv 
förbättring vad det gäller det psykologiska välbefinnande, där vissa av personerna förklarar att 
deras existentiella värde har ökat, alltså att deras CI har gett dem ett helt nytt liv. Andra 
förklarade det som att deras CI har gett tillbaka dem deras tidigare liv innan 
hörselnedsättningen, så att de nu kan leva som vanligt igen. Det fanns även en inverkan att 
försökspersonernas CI gav dem hopp om framtiden och känslan av att kunna kommunicera 
med andra människor igen och slippa fråga om. Många av personerna som deltog upplevde att 
de ofta kände sig gladare och mer känslomässigt balanserade. De upplevde även att de kände 
sig säkrare då de kunde höra omgivningsljud och uppfatta exempelvis trafiken som ibland kan 
vara farlig. De upplevde även att de var mer delaktiga och hade inte samma känsla av 
isolering från omvärlden som innan operationen, de var åter igen delaktiga i sin omvärld. De 
flesta upplevde att den största förändringen var den förbättrade förmågan att kunna 
kommunicera med folk i allmänhet, familjemedlemmar och vänner. Många personer upplevde 
att de kunde föra ett samtal utan ögonkontakt eller att behöva läsa på talarens läppar som när 
man till exempel talar i telefon eller kör bil. Den förbättrade kommunikationsförmågan gav 
upphov till att många av försökspersonerna fick ett socialare liv och deltog oftare vid fester 
eller vid familjeaktiviteter. Personerna kände sig mer självsäkra vid deltagande av sådana 
tillställningar efter sin CI-operation och upplevde att de inte blev lika trötta. Resultaten gav 
även en viss förståelse, som en av försökspersonerna svarade, att när man mister hörseln 
mister man även sitt sociala liv och vänner. Man måste ha haft en hörsel och sedan få den 
tillbaka, som att transportera något man har förlorat till det liv man nu fått tillbaka.  
 
Connell och Balkany (2006) menar i sin studie att CI har en positiv psykisk och social 
inverkan på vuxna patienter. Studier om den psykologiska inverkan ett CI har på en patient 
visar på minskad känsla av ensamhet, minskad känsla av depression, minskad känsla av 
isolering, ökat självförtroende och känsla av att vara självständig, och ökade möjligheter att 
utvecklas inom yrkeskarriären.  
 
Rembar, Lind, Arnesen och Helvik (2009) får i sin studie om effekter av CI fram resultatet att 
personerna som medverkat generellt fick en bättre yrkeskarriär och de upplevde i allmänhet 
att de hade lättare på arbetet, en del hade även vidareutbildat sig. De hade även lättare att 
utföra vardagsaktiviteter som att gå och handla som innan kunde vara besvärligt då det kunde 
vara svårt och besvärligt att höra kassörskan och andra personer.  
 

 
 
 
 
 



24 
 

5. Diskussion 
 

Nedan följer en kort sammanfattning av studiens huvudresultat som sedan följs av vidare 
resultat- och metoddiskussion. 

5.1 Sammanfattning av huvudresultatet 
 
De flesta studier visar att patienterna upplever en bättre livskvalitet efter CI-operationen och 
att de kan leva ett fortsatt aktivt socialt liv. En studie visar även att patienter som har opererat 
in ett CI upplever en större förbättring i livskvaliteten än hörapparatsanvändare. Det har även 
visat sig att personerna i patientens omgivning har en stor inverkan på den upplevda 
livskvaliteten hos patienten. Det är viktigt att patienten känner ett stöd från sin omgivning 
under sin rehabilitering efter en CI-operation. På senare år har det blivit vanligt att utvärdera 
livskvalitet med hjälp av olika instrument inom forskningen, självskattningsskalor om 
livskvalitet har visat sig vara en bra metod att använda som utvärderingsmetod. Gruppterapi 
visar positiva resultat i den psykosociala hörselrehabiliteringen då patienterna känner sig mer 
socialt aktiva. Genom att testa talförståelsen och kommunikativ förmåga hos patienterna före 
och efter CI-operationen har forskning kommit fram till ett förbättrat resultat hos patienterna 
efter operationen. Flera studier visar även på en förbättrad kommunikativ förmåga med ett CI 
vilket grundar i en bra talförståelse. En bra talförståelse gör det lättare för patienten att 
kommunicera med andra med större möjlighet att hänga med i samtal. Med bättre 
taluppfattning och ökad kommunikativ interaktion med andra får patienten bättre 
förutsättningar att ha ett större socialt nätverk och ett ökat socialt aktivt liv på arbete och 
fritid. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I den här studien har vi undersökt rehabiliteringen efter en CI-operation i ett 
helhetsperspektiv. Frågeställningarna berörde vilka rehabiliteringsmetoder som beskrivits 
inom vetenskapen om audiologisk forskning om CI för vuxna med en postlingvistisk 
hörselnedsättning och huruvida de rehabiliteringsmetoderna genomförts med en helhetssyn på 
rehabiliteringen med utgångspunkt i begreppet livskvalitet. Många av de studier vi studerat 
behandlar den upplevda livskvaliteten efter en CI-operation, vilket innebär att 
helhetsperspektivet på rehabiliteringen är av stor vikt då livskvalitet inte bara handlar om att 
återfå sin hörsel. Det är viktigt att man har en helhetssyn i rehabiliteringen för att patienten 
ska få ökad livskvalitet. Vi har hittat flera olika metoder som studerats i den audiologiska 
forskningen som kan placeras ut i de olika aspekterna vi tar upp i bakgrunden med vår egen 
tolkning (se tabell 2). Vi saknar däremot studier med ett konkret syfte att inkludera de sex 
olika aspekter vi tar upp i inledningen och som bör finnas med i rehabiliteringen för att det 
skall bli ett helhetsperspektiv, vilket innebär att vår studie informerar om vikten att behandla 
alla olika delar i en rehabilitering. I studierna 2, 4, 6, 9 och 10 och litteraturstudie 3 (se tabell 
1 eller bilaga 2) undersöks huruvida patienterna får en förbättrad livskvalitet efter en CI-
operation. Det finns i dessa studier inga tvivel om att ett CI ger patienten en ökad livskvalitet. 
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Efter en CI-operation krävs det mycket av rehabiliteringen och patientens egna insatser för ett 
lyckat resultat. Vad vi därför saknar i de här studierna är en utgångspunkt i hur 
tillvägagångssättet i rehabiliteringen gått till, och inte enbart hur livskvaliteten påverkats. 
Däremot ser vi tendenser till svar på den frågan i studierna 5 och 7 (se tabell 1 eller bilaga 2). 
Studie 5 undersöker olika variabler som påverkar livskvaliteten och kommer fram till att 
attityder från utomstående, begränsat socialt stöd och ålder är variabler som påverkar 
patientens upplevda livskvalitet efter en CI-operation. Studie 7 undersöker huruvida 
gruppterapi under rehabiliteringen efter en CI-operation påverkar resultatet av operationen 
och kommer fram till resultatet att patienterna upplever förbättrat självförtroende och ökat 
känslomässigt välbefinnande. Litteraturstudierna 1 och 12 visar på ett behov av helhetssyn på 
rehabiliteringen för att uppnå ett så lyckat resultat av operationen som möjligt för patienten. 
Flera studier tar upp frågan om att återgå till ett aktivt socialt liv och till arbetet, men hur detta 
har gått till ur det tekniska perspektivet med till exempel de olika hörhjälpmedel som behövs 
och ekonomiska frågor har inte framkommit avsevärt, och inte heller mer specifikt vilka 
metoder i rehabiliteringen som används, vilket är något vi saknade. Det vi framför allt hittat 
information om angående det tekniska perspektivet är i studierna 7 och 8 där det framgår att 
taligenkänningen och kommunikativa förmågor påverkas positivt efter en CI-operation och att 
det kan leda till att patienterna får bättre kommunikationsstrategier. 
 
Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv i rehabiliteringen och att man tar hänsyn till att alla 
patienter är olika, därför behöver man fokusera på varje patients individuella behov (Tucker, 
Compton, Mankojf och Alsalman, 2011). Även om det finns många rehabiliteringsmetoder 
och aspekter att ta hänsyn till i helhetssynen på rehabiliteringen så kan slutresultatet påverkas 
av flera faktorer, interna eller externa för patienten, där de interna faktorerna kan vara till 
exempel patientens emotionella stadie eller patientens kognitiva förmåga medan de externa 
faktorerna är hur själva ingreppet kommer att gå och hur implantatet arbetar elektroniskt. 
Patienters individuella upplevelse av ljudets kvalitet från ett CI beror på en lång kedja av 
variabler som var för sig, vissa mer än andra, kan påverka upplevelsen av slutresultatet 
(Cooper och Craddock, 2006). Även om ingreppen skulle vara identiska och att CI-
processorerna skulle programmeras exakt samma är det varje individuell patients medicinska, 
psykologiska och psykosociala förutsättningar som har störst inflytande på slutresultatet. 
 
I studien av McKenna (1986) som presenteras i inledningen och studien av Rembar, Lind, 
Arnesen och Helvik (2009) som presenteras i resultatet utvärderas huruvida CI påverkar 
yrkesutövandet och yrkeskarriären hos de som medverkar, vilket innebär att man kan 
diskutera en skillnad över tid. I studien av McKenna (1986) redogörs det för en person som 
kan använda CI på i sitt arbete. McKenna (1968) redogör för hur personens CI underlättar 
yrkesutövandet, men inte lett till några framteg för personen i yrkeskarriären. I studien av 
Rembar, Lind, Arnesen och Helvik (2009) finner man resultatet att efter CI-operationen har 
personerna som medverkar generellt lyckats bättre på sitt arbete, fått en ny bättre anställning 
eller vidareutbildat sig. Slutsatsen man kan dra i jämförandet mellan de två studierna är att CI-
användare idag får större nytta av sina CI i sitt arbete än för 20 år sedan och att även 
livskvaliteten förbättrats i större utsträckning. Utvecklingen av CI går hela tiden framåt och 
har under de senaste åren utvecklats allt mer, framför allt utvecklingen av talprocessorn i ett 
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CI (Hawthorne et al., 2004). Dock kan slutsatsen av jämförandet av de två studierna vara lite 
missvisande då det i studien av McKenna (1986) endast var 3 personer som medverkade, 
jämfört med 74 personer som medverkade i studien av Rembar, Lind, Arnesen och Helvik 
(2009), vilket innebär att det är större chans att utfallet av personer som har nytta av sitt CI på 
arbetet kan bli större i studien där fler medverkade. Connell och Balkany (2006) beskriver hur 
man på 1980-talet kunde operera in enkanaligt CI hos gravt hörselskadade personer, och 
sedan dess har utveckling av mikroelektronik och signalbehandling gått framåt och utvecklat 
de flerkanaliga CI som finns idag. I och med att studien av McKenna (1986) är från den tiden 
då CI inte var lika avancerade som de är idag kan det vara orsaken till att fler personer i 
studien av Rembar, Lind, Arnesen och Helvik (2009) har större nytta av sitt CI i sitt 
yrkesutövande och kan på så sätt utvecklas inom sitt yrke och göra framsteg i sin yrkeskarriär. 
Vad som kan nämnas är att personerna som opererat in ett CI i båda studierna var väldigt 
nöjda med resultatet och kände en stor positiv inverkan på sin livskvalitet efter operationen, 
men i den senare studien visade även ett CI göra stor nytta för personerna i 
yrkessammanhang, men i studien från 1986 hade personerna svårt att dra nytta av sina CI i sitt 
yrkesutövande. Dock är det svårt att dra några fullständiga slutsatser då skillnaden i antalet 
personer som medverkade i studierna är väldigt stort. Vi fann mycket bra information i 
artikeln från 1986 och upptäckte även att det hade varit intressant att jämföra hur CI fungerar 
och påverkar bärarens kommunikation, taluppfattning och livskvalitet då när det var relativ 
nytt jämfört med nu när stor utveckling skett och allt fler opererar in uni- eller bilateralt CI. 
Men den frågan är något vi inte hade möjlighet att ta upp i den här studien, men är något som 
skulle vara intressant att undersöka i framtiden. 
 
Vi upptäckte relativt fort att artiklar som berörde livskvalitet var betydligt vanligare och 
lättare att få tag i än artiklar som beskrev en helhetssynsyn på rehabiliteringen och olika 
metoder i rehabiliteringen. Vi trodde att det skulle finnas fler artiklar som berörde en 
helhetssynsyn med avseende på de sex olika delarna som teoretiskt sett borde ingå i 
rehabiliteringen eftersom vi anser det vara så pass viktigt för resultatet av en CI-operation. I 
tabell 2 (se resultat) framgår att många artiklar berör psykologisk- och psykosocial 
hörselrehabilitering, att få undersöker teknisk-, medicinsk- och pedagogisk 
hörselrehabilitering och att näst intill inga granskar samhällelig hörselrehabilitering. Det 
förvånade oss att inte fler artiklar kunde hittas om helhetssynen på rehabiliteringen med 
utgångspunkt på de olika aspekterna då vi personligen anser det vara en stor del av effekten i 
ett positivt resultat för en CI-patient.  
 

5.3 Metoddiskussion 
 
När vi sökte vår litteratur använde vi oss av två databaser som vi ansåg lämpliga utifrån syfte 
och frågeställningar där relevant litteratur kunde finnas samt tillgänglig litteratur på 
biblioteket att använda till resultat och inledning, vilket vi anser vara heltäckande för vår 
studie. Efter att ha sökt på olika kombinationer av sökord och ställt in våra inklusionskriterier 
gjordes en första utsortering genom att läsa rubrikerna på de artiklar som kom upp. Om en 
artikel med intressant titel hittades lästes även abstrakten. Var artikeln relevant efter att vi 



27 
 

hade läst abstrakten hämtades artikeln, alternativt beställdes med fjärrlån. Kombinationer och 
antal träffar samt använda artiklar valde vi att presentera överskådligt i bilaga 1 för att lätt 
kunna se sökord och kombinationer samt hur många artiklar som användes. Antal träffat och 
valda artiklar valde vi att presentera överskådligt i figur 1 som visar sökstrategin. De artiklar 
som lämpades att användas i studiens resultat presenteras lättöverskådligt i uppsatsens 
resultatdel i tabell 1. Artiklarna presenteras även i en artikelsammanfattning där varje studies 
författare och titel presenteras, studiernas syfte, metod, urval och resultat, samt grad av 
relevans varje artikel har för den här studien (se bilaga 2). Grad av relevans bedöms av 
författarna utifrån kvaliteten på studien samt studiens grad av relevans för den här studien. 
Relevansskalan är författarnas egen, med inspiration från bevisvärde och kvalitetsbedömning 
av inhämtade artiklar vid litteraturstudier, sid. 92-93, 117 och 124 (Forsberg och Wengström, 
2013). 
 
Vår avsikt med studien är inte att jämföra rehabiliteringsmetoder då och nu därför valde vi att 
endast använda oss av artiklar publicerade de senaste tio åren.  
 

5.3.1 Metoder i använda artiklar 
Vi har valt att studera olika typer av artiklar med utgångspunkt på metoden, vilket innebär att 
vi har haft intresse för både enkätstudier, experimentella studier, intervjustudier och 
litteraturstudier för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Studier som använt sig av 
enkäter eller frågeformulär gav oss exempel på utvärderingsmetoder med fokus på livskvalitet 
och psykiskt välbefinnande med hjälp av självskattningsskalor i rehabiliteringen efter en CI-
operation, och vad som kan påverka resultatet av att operera in ett CI och rehabiliteringen 
efter operationen. De experimentella studierna gav oss exempel på att gruppterapi behandlar 
copingstrategier, ökar patienters känslomässiga välbefinnande och underlättar för patienten att 
lära sig olika kommunikationsstrategier. Studierna redogjorde även för positiva förbättringar 
av taligenkänning med hjälp av datorbaserat tal-i-brus material och audiologiska tal-test hos 
patienterna efter CI-operationen. Intervjustudier gav oss exempel på patienters förbättrade 
livskvalitet och förmågan att komma tillbaka till ett aktivt liv genom inspelade intervjuer, ett 
resultat som i studien rapporteras individuellt till forskarna och ger ett mer personligt resultat. 
Litteraturstudier gav oss exempel på det vetenskapliga arbete som bedrivs inom audiologiskt 
forskning om rehabiliteringen efter en CI-operation, vilket är viktigt material då vår 
frågeställning faller in på ämnet. Vi har även valt att ta med review-artiklar som är relevanta 
utifrån vårt syfte och frågeställningar då vi är intresserade av vilka metoder och 
rehabiliteringsinsatser som redan granskats inom audiologisk forskning. 
 

5.4 Slutsatser 
 

• CI har en avsevärd positiv inverkan på livskvalitet. 
• CI ger en bättre taluppfattning. 
• Svårt att hitta konkreta exempel som beskriver olika metoder i rehabiliteringen. 
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• Positiva resultat av rehabiliteringen fanns i många artiklar men inga artiklar hittades 
om hur rehabiliteringen gått till. 

 
Slutsatser man kan dra är att man kan se i de olika studierna att CI generellt har en stor positiv 
inverkan på livskvalitet hos patienterna och att ett CI även ger bättre taluppfattning. Den 
audiologiska forskningen behandlar livskvalitet och taluppfattning efter en CI-operation i stor 
utsträckning. Dock var det svårt att hitta konkreta exempel på att man i de 
rehabiliteringsmetoder som artiklarna beskriver tagit hänsyn till ett helhetsperspektiv på 
rehabilitering, och utgått från de sex olika delar i hörselrehabilitering vi hittat information om 
i bakgrundslitteraturen. Detta skulle kunna tyda på en svårighet att inta ett helhetsperspektiv i 
den kliniska verksamheten kring hörselrehabilitering. Det finns många olika 
rehabiliteringsmetoder som beskrivs i litteraturen men det framgår inte hur frekvent de 
används kliniskt i nuläget. Vi fann i de flesta studierna att rehabiliteringen efter en CI-
operation ger positiva resultat på taluppfattningen och livskvaliteten hos patienterna, men inga 
studier redogjorde för hur själva rehabiliteringsprocessen gått till.  
 

5.4.1 Klinisk tillämpning av resultat 
Att utvärdera rehabiliteringen efter en CI-operation genom ett helhetsperspektiv innebär att 
fler yrkesprofessioner blir involverade, vilket skapar CI-team som utformar den kliniska 
tillämpningen av rehabiliteringen i helhet. Bland annat audionomer och hörselpedagoger kan 
få fullfölja rehabiliteringen kliniskt och utvärdera rehabiliteringen hos CI-patienterna med 
olika självskattningsskalor och audiologiska test. Med avseende på att CI-patienterna i större 
utsträckning rapporterar positiva resultat av CI-operationen och livskvaliteten efteråt ökar så 
utvecklas även forskningen inom detta, vilket innebär ett mer utforskat område och ett 
utvecklat kliniskt arbete av rehabiliteringen. 
 
Det sker konstant förändringar av kriterierna för att operera in ett CI vilket betyder att det 
kommer se annorlunda ut i framtiden. Resultaten från utförda CI-operationer för vuxna har 
förbättrats enormt under de senaste åren med avseende på taluppfattning och 
kommunikationsträning. Detta kommer i nuläget, och även i framtiden, att kräva ett mer 
betydande kliniskt samarbete mellan de kliniker som utför CI-operationer (Cooper och 
Craddock, 2006), vilket underlättar för både patienter som har CI och de som är intresserade 
att skaffa CI. Det medför även en större gemensam kunskap mellan klinikerna och ökad 
klinisk skicklighet. 
 

5.4.2 Forskningsmässiga implikationer 
CI har på senare år tagit stora steg framåt i utvecklingen, och forskning sker ständigt för att 
utveckla och förbättra konstruktionen och tekniken ytterligare. Under de senaste fem åren har 
det skett en utveckling och förbättring i apparatur och kodning av ljudsignaler i ett CI, fler kan 
få ett CI, förbättrad utbildning och rehabilitering samt förbättrade resultat av operationer och 
rehabilitering (Connell och Balkany, 2006). Trots att tekniken hela tiden förbättrats och CI 
blir allt mer avancerade får man inte glömma att det fortfarande krävs mycket av patientens 
individuella motivation och inställning till rehabiliteringen samt en helhetssyn på 
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rehabiliteringen för att patienten ska få så stor nytta av ett CI som möjligt. I och med att CI på 
senare tid utvecklats mycket är det viktigt att forskning även sker om rehabiliteringen efter en 
CI-operation, eftersom den är väldigt viktig för resultatet av operationen. Det inte räcker för 
patienten att endast få ett CI inopererat, patienten måste även lära sig använda det och få nytta 
av det. Det behövs mer forskning om rehabiliteringsmetoder och vad som behöver ingå i 
rehabiliteringen efter en CI-operation för ett positivt resultat av operationen, så att patienter i 
högre utsträckning kan få en bättre taluppfattning och ökad livskvalitet. Genom en helhetssyn 
på rehabiliteringen får patienten möjlighet till förbättrad livskvalitet eftersom man då ser till 
hela patientens behov och vad som krävs för att ett CI ska ge så många positiva konsekvenser 
som möjligt, och inte bara ser till patientens behov av ett tekniskt hörhjälpmedel. 
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Bilaga 1: Sökord 
 

 
Sökord 

 

Databaser 

CINAHL PubMed 
 

Antal träffar/använda artiklar 
 

1. Cochlear implant AND adults AND 
rehabilitation 

57/3 656/9 

2. Cochlear implant AND rehabilitation 
AND auditory perception  

52/3 420/4 

3. Cochlear implant (TI) AND adults 
AND bilateral 

10/0 379/1 

4. Cochlear implant (TI) AND speech 
perception AND bilateral 

42/0 183/1 

5. Cochlear implant AND auditory 
perception AND rehabilitation 

52/4 420/4 

6. Cochlear implant AND rehabilitation 
AND speech recognition 

18/0 152/1 

7. Cochlear implant AND rehabilitation 
AND communication 

16/0 194/4 

8. Cochlear implant AND health-related 
quality of life 

7/1 28/1 

9. Cochlear implant AND postlingually 
deafened 

61/1 130/1 

10. Cochlear implant AND psychosocial 
functioning 

7/1 
 

5/2 

11. Cochlear implant AND rehabilitation 
AND psychological 

9/4 38/6 
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Bilaga 2: Artikelsammanfattning 
 

 
Författare. (år), 

Land. 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod och urval 

 
Resultat 

 

 
Antal  

 
Relevan

s1 
1.  Clark, J. H., et al. 
(2012) 
USA. 

Cochlear Implant 
Rehabilitation in 
Older Adults: 
Literature Review and 
Proposal of a 
Conceptual 
Framework. Cochlear 
Implantation In Older 
Adults 

Att granska studier som 
undersöker resultat efter en CI-
operation hos äldre vuxna, och 
att utveckla en begreppsram 
som inkluderar de viktiga 
egenskaperna mellan 
hörselnedsättning, åldrande 
och ingripande av ett CI. 

En litteraturstudie som granskat 
31 artiklar med publiceringsår 
1945-2010. Översyn av engelsk 
litteratur med titlar som 
innehåller ‘Cochlear implant’ 
och som hänvisar till personer 
som är äldre än 65. 
 

En bredare begreppsram för 
rehabiliteringen efter en CI-
operation och hanteringen av svår 
till grav hörselnedsättning för äldre 
vuxna föreslås. 

n=31 1 

2. Cohen, S. M., 
Labadie, R. F., 
Dietrich, M. S., & 
Heynes, D. S. (2004), 
USA. 

Quality of life in 
hearing-impaired 
adults: The role of 
cochlear implants and 
hearing aids 

Att jämföra förbättrad 
livskvalitet hos vuxna CI-
bärare med vuxna 
hörapparatsbärare. 
 

Hälsorelaterad enkätstudie, 
frågeformulär före insats av 
hjälpmedel och 12 månader 
efter insats med CI eller 
hörapparat. Urval 27 med CI 
och en kontrollgrupp på 49 
hörapparatsanvändare äldre än 
49 år. 

Ett övergripande resultat visar att 
CI-bärare rapporterar dubbelt så 
mycket förbättring av livskvaliteten 
än hörapparatsanvändare. 

n=76 2 

3. Connell, S., & 
Balkany, T. (2006), 
USA. 

Cochlear Implants Granska tillgängliga 
användningar för flerkanaliga 
CI, livskvaliteten, säkerhet och 
effektivitet vid operationen 

Litteraturstudie som granskar 25 
artiklar med publiceringsår 
1991-2005. Granskar för syftet 
relevant befintlig forskning. 

Varje elektrod i ett flerkanaligt CI 
måste vara rätt placerad och 
balanserad för bästa 
ljudåtergivning. CI har en positiv 

.n=25 2 

                                                           
1 Vi har valt att inkludera artiklar till vår uppsats med utgångspunkt från relevans utifrån vårt syfte och frågeställningar. Artiklarna har granskats utifrån en skala mellan 1-3 
där grad 1 innebär att artikeln har svag relevans, grad 2 har måttlig relevans och grad 3 har hög relevans. Detta har bedömts genom att läsa artiklarna i fulltext och om 
artikelns innehåll har graderingen 1 innebär det en svag relevans, om artikelns innehåll har gradering 2 innebär det en måttlig relevans, och om artikelns innehåll har gradering 
3 innebär det en stark relevans. Skalan är baserad på hur många aspekter av rehabilitering artikeln berör utifrån vår definition av de aspekter som ingår i en helhetssyn 
rehabilitering. Grad 1 innebär att ett fåtal aspekter i rehabiliteringen berörs, grad 2 innebär att ett större antal aspekter i rehabiliteringen berörs och grad 3 innebär att ett flertal 
aspekter av rehabiliteringen berörs. Detta har genomförts med inspiration från Forsberg och Wengström (2013). 
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och förväntningar på bilaterala 
CI i framtiden. 

inverkan på psykiska och sociala 
aspekter hos äldre. I framtiden kan 
CI och hörapparater kombineras i 
ett helt inopererbart implantat som 
ger elektrisk förstärkning i 
diskanten och akustisk förstärkning 
i basen. 

4. Hallberg, R.-M. L., 
& Ringdahl, A. 
(2004), Sverige. 

Living with cochlear 
implants: Experiences 
of 17 adult patients in 
Sweden 
 

Genom en grounded-theory 
studie få en djupare förståelse 
vad det innebär för personer 
med grav hörselnedsättning att 
genomgå en CI-operation och 
deras erfarenheter att leva med 
det dagligen. 

Intervjustudie med inspelat 
material. 10 kvinnor och 7 män 
deltog i åldrarna 29-78 och har 
haft sitt CI mellan 1-12 år.  
 

CI visar en avsevärd förbättring av 
livskvaliteten i processen att 
komma tillbaka till ett aktivt liv 
som är grundläggande för den 
psykologiska existensen. 

n=17 3 

5. Hallberg, R-M. L., 
Ringdahl, A, Holmes, 
A, & Carver, C. 
(2005), Sverige och 
USA. 

Psychological general 
well-being (quality of 

life) in patients with 
cochlear implants: 

Importance of social 
environment and age 

Att undersöka de olika 
variabler som påverkar 
psykologiskt allmänt 
välbefinnande (livskvaliteten) 
hos vuxna patienter med CI. 

Enkätstudie. 96 vuxna CI-
patienter i åldrarna 24-86 år från 
Sverige och USA. 

Analysen visade 49 % av variansen 
av variablerna beror och förklaras 
av attityder från utomstående, 
begränsat socialt stöd och aktivitet 
samt ålder. 

n=96 3 

6. Hawthorne, G., et 
al. (2004), Australien 
och Nya Zeeland. 

Evaluating the health-
related quality of life 
effects of cochlear 
implants: a 
prospective study of 
an adult cochlear 
implant program 

Att prospektivt 
studera/utvärdera effekterna av 
ett CI med avseende på 
hälsorelaterad livskvalitet på 
vuxna patienter i Nya Zeeland 
och Australien. 

Prospektiv experimentell studie 
med konsekutivt urval. 34 
personer undersöks med AQoL- 
och HPS-formulär före 
operationen och 3 och 6 
månader efter operationen. 

Ett signifikant förbättrat resultat 
med AQoL- och HPS-forumlären 
med avseende på hälsorelaterad 
livskvalitet. 

n=34 2 

7. Heydebrand, G., 
Mauze, E., Tye-
Murray, N., Binzer, 
S., & Skinner, M. 
(2005), USA. 

The efficacy of a 
structured group 
therapy intervention 
in improving 
communication and 
coping skills for adult 
cochlear implant 

Undersöka effekten av 
strukturerad gruppterapi för 
förbättrad 
kommunikationsförmåga och 
copingstrategier. 

Experimentell studie. 
Strukturerad gruppterapi under 
2 dagar med uppföljning efter 4 
veckor. 19 kvinnor och 14 män 
deltog och det som undersöktes 
var kommunikativa beteenden, 
självsäkerhet, depression och 

Analys av upprepade mätningar 
efter 3 månader visade på en 
signifikant förbättring hos 
deltagarnas själförtroende, 
känslomässiga välbefinnande och 
copingstrategier. Förbättringen i 
kommunikationsstrategier kan ha 

n=33 3 
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recipients beteende under samtal. berott på kommunikationsträning i 
rehabiliteringen, men resultatet 
visar på förbättring inom många 
andra områden vilket tyder på att 
strukturerad gruppterapi kan 
förbättra resultatet efter en CI-
operation. 

8. Ingvalson, M. E., 
Lee, B., Fiebig, P., & 
Wong, C., M., P. 
(2013), USA.  

The Effects of Short-
Term Computerized 
Speech-in-Noise 
Training on 
Postlingually 
Deafened Adult 
Cochlear Implant 
Recipients 

Undersöka om kortsiktig 
datoriserad tal-i-brus träning 
hos vuxna CI-bärare kan 
resultera i förbättrad 
uppfattning av tal i brus med 
ett CI. 

Experimentell studie med 5 
deltagare.  Fyra övningstillfällen 
med talmaterialet ”Seeing and 
Hearing”, med fokus på vokal- 
och konsonantigenkänning i 
ord, meningar och fraser.  Efter 
övningstillfällena kontrollades 
tal-i-brus förmågan med HINT. 

Signifikant förbättring i 
igenkänning av ord på HINT efter 
de fyra övningstillfällena, dock 
endast i det mest gynnsamma 
signal/brus förhållandet. 

n=5 2 

9. Orabi, A.A., 
Mawman, D., Al-
Zoubi, F., Saeed, 
S.R., & Ramsden, 
R.T. (2006), 
Storbritannien. 

Cochlear implant 
outcomes and quality 
of life in the elderly:  
Manchester 
experience over 13 
years 

Bedöma den kliniska och 
subjektiva upplevelsen av CI 
hos äldre. 
 

Retrospektiv experimentell 
studie med 34 deltagare.  
Klinisk funktion av CI mättes 
med audiologiska tal-test med 
och utan brus, före och efter CI-
operationen. Subjektiva 
upplevelser av CI mättes med 
frågeformulär angående sociala, 
psykologiska och känslomässiga 
aspekter samt livskvalitet. 

Tal-testen visade på en signifikant 
förbättring efter CI-operationen. 82 
% av patienterna som medverkade 
var helt nöjda med sina CI. 
Signifikant förbättring av totala 
livskvaliteten. 

n=34 
 

2 

10. Rembar, S., Lind, 
O., Arnesen, H., & 
Helvik, A-S. (2009), 
Norge. 

Effects of cochlear 
implants:  
a qualitative study 

Att få en djupare insikt i den 
subjektiva uppfattningen om 
ett CIs effekter på livet. 

Kvalitativ enkätstudie med fyra 
öppna frågor. 74 vuxna patienter 
deltog från två Norska CI-
centrum. 

De olika kategorierna av psykiskt 
välbefinnande som undersöktes 
visade en allmän positiv förbättring 
efter CI-operationen. 

n=74 3 

11. Stacey, C. P., et 
al. (2010), 
Storbritannien. 

Effectiveness of 
computer-based 
auditory training for 
adult users of 
cochlear implants 

Att utvärdera effekten av ett 
datorbaserat och 
självadministrerat 
träningsprogram utformat för 
att förbättra taluppfattningen 

Experimentell studie med 11 
deltagare. Personerna fick delta 
i totalt 15 timmars auditiv 
utbildning som bestod av två 
test, att diskriminera enstaka ord 

Signifikant förbättring i 
diskriminering av konsonanter. 
Ingen signifikant förbättring i 
meningstesten eller i 
vokaldiskriminering. Ytterligare 

n=11 2 
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för vuxna som har använt CI i 
mer än 3 år. 

och diskriminera ord i 
meningar. 

forskning krävs för att fastställa 
effektiviteten. 

12. Tucker, D., 
Compton, M., 
Mankojf, L & 
Alsalman, O. (2011), 
USA. 

Cochlear Implant 
Connections- 
Facilitating the 
Rehabilitation 
Journey 
With Late-Deafened 
Adults 

Att beskriva vikten av ett 
helhetsperspektiv på 
rehabiliteringen efter en CI-
operation, samt beskriva de 
positiva effekterna av 
rehabiliteringsmodellen 
Cochlear Implant Connections. 

Utvärdering av Cochlear 
Implant Connections funktion 
och resultat hos patienterna 
utifrån 4 granskade artiklar med 
publiceringsår 2005-2010. 

Cochlear Implant Connections 
indikerar att rehabiliteringen efter 
en CI-operation påverkas av 
samarbete mellan kliniken och 
patienten, samt CI-patienterna 
emellan.  

n=4 2 
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