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Bakgrund

• Användningen av online support system i 
rehabiliteringsprocessen outforskat 
(Swanepoel & Hall, 2010)

• Ett alternativ som kan underlätta för både 
brukare och audionom

• En interaktivt counselling verktyg



Syfte
Utveckla, testa och utvärdera ett “ online support 
system” för förstagångs användare och audionomer. 



Studiens etapper

1. Utveckling av ett Internetbaserat 
stödsystem

2. Utvärdera nyttan av systemet ur ett 
brukar och audionom perspektiv
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FAS 1

Forskningsaudionomer-> programmering-> 
Forskningsaudionomer-> programmering-> 
Forskningsaudionomer-> programmering-> 
Forskningsaudionomer-> programmering

FAS 2
Kliniska audionomer -> Forskningsaudionomer-> programmering 
Kliniska audionomer -> Forskningsaudionomer-> programmering
Kliniska audionomer -> Forskningsaudionomer-> programmering
Kliniska audionomer -> Forskningsaudionomer-> programmering

FAS 3

Pilot testning- Kliniska audionomer - Förstagångsanvändare

Utveckling av programmet 2012-2013



Programmet

• Olika startsidor i programmet för 
audionom resp. hörapparatanvändare

• Inloggning 

-Registrering-> personlig kod-> SMS 
med 6 siffrig kod (= engångskod)-> log in 
i systemet

• Åtkomst via dator eller iPad.



Audionomens startsida



Ex Audionomens sida-Bibliotek



Brukarens startsida



Ex. Brukarens svar på meddelandet



Deltagare

23 deltagare

Inklusionkriterier :

• Förstagångsbrukare

• >18 år

• Internetvana

• Mobilanvändare

• Kunna läsa och 
förstå svenska

Norrköping

Linköping

Värnamo

4 audionomer- 3 kliniker



Deltagare

Ålder 64.4 år (SD 8.5)

15 män, 8 kvinnor

Tonmedelvärde:

Höger öra 35.7 dBHL (SD 17.1)

Vänster öra 31.4 dBHL (SD 12.0)



Procedur- klinisk studie

Rekrytering vid resp. klinik

Föremätning
HHIE, MARS-HA, Demografisk data

HA –anpassning 
”As Usual”

Eftermätning (3 veckor)
HHIE, MARS-HA, IOI-HA, VAS och feedback frågor

Intervjuer
1 – 3 mån efter avslutad anpassning

Användning 
av systemet



Utvärdering 
• HHIE= Subjektiva hörselbesvär- aktivitet och 

delaktighet (25 frågor)

• MARS-HA= Hantering och tillvänjning av 
hörapparat (15 frågor)

-basal och avancerad hantering och anpassning 

• IOI-HA= Nytta och nöjdhet (7 frågor) 

• 4 VAS- frågor om uppfattning av programmet: 
nöjdhet, användbarhet, intresse

• 9  öppna feedback-frågor om programmet

• Telefon och face-to face intervjuer
HHIE=Hearing Handicap Inventory for the Elderly)

IOI-HA=International Outcome Inventory for Hearing Aids

MARS-HA=The Measure of Audiologic rehabilitation Self-Efficacy for Hearing Aids



Resultat

VAS frågor 0-10p/ sämst-bäst Audionom Deltagare

Hur nöjd är du med systemet (S)? 6.7 6.8

Hur användbart är materialet i S? 7.0 7.2

Hur enkelt var det att använda 
funktionerna i S?

8.0 7.2

Vill du använda S även vid din nästa 
HA anpassning?

6.7 7.3



Resultat
• Positiva samband mellan nöjdhet med 

systemet och värden på IOI-HA (r= 0.50, 
p<0.05) och HHIE (r= 0.60, p<0.05)

- Ju mer nöjd med systemet ju bättre värden på 
nöjdhet med rehabiliteringen och desto större 
förbättring för aktivitet och delaktighet

• Positiva samband mellan användbarheten av 
materialet och HHIE (r= 0.57, p<0.05)

- Ju mer användbart materialet uppfattades 
desto större förbättring för aktivitet och 
delaktighet



Upplevelse av supportsystemet - Audionomer

• Face-to face intervjuer

– 4 audionomer (samtliga)

– Efter avslutad rehab

– Baserade på 17 öppna frågor:

– ”Vad tycker du om de olika ämnen och 
informationsmaterial som insamlats och som 
finns tillgängliga i systemet?”

– ”Hur bedömer du svårighetsgraden på texter och 
funktioner? (Relaterat till dina brukare).”



Upplevelse av supportsystemet - Brukare

• 9  öppna feedbackfrågor

– 18 deltagare (av 23)

– ”Kan du berätta lite om dina erfarenheter av 
supportsystemet?”

• Telefonintervjuer

– 5 deltagare (20%) 

– 1-3 månader efter avslutad HA-anpassning

– Baserad på feedback-frågorna



Analys

• Intervjuer med audionomer (n=4)

• Feedbackfrågor från brukare (n-18)

• Telefonintervjuer med brukare (n=5)

• Kategorier:

– Innehåll

– Navigering

– Potentiella fördelar (med att använda systemet)



Resultat - Audionomer

• Innehåll

– Information på rätt nivå

– Bra för brukare med behovet

”Man vill ju liksom att de ska använda 
hörapparaterna så mycket som möjligt mellan 
besöken och har de fastnat på hur de ska sätta i den 
i örat så är det ju.. ..det tycker jag är en jättefördel 
just det här att de kan titta om och så.”

– Men, materialet måste hållas uppdaterat!



Resultat - Audionomer

• Navigering

– Lätt att navigera

– Inte helt pålitligt/stabilt

– Utveckling av teknik och design behövs

– Önskan om automatiska notiser

– Inloggning (för) omständig för brukaren



Resultat - Audionomer

• Potentiella fördelar

– Generellt positiva – för “rätt” brukare

– Kommunikation med brukaren

– Snabba svar på frågor

– Samlad och tillgänglig information

– Möjlighet att repetera

– Tidaspekten

– Rekomendation?



Resultat - Brukare

• Innehåll

– Varierande svårhetsgrad

“All information finns ju där [i supportsystemet], så
man behöver inte ha så mycket pappersinformation

hemma”



Resultat - Brukare

• Navigering

– Inloggning – störst problem 

– Några upplevde problem

– Utveckling – speciellt design 

– “Viss datorvana” inte tillräckligt

“Jag är van vid datorer, så för mig var det inga
problem, men jag tänker att.. Ja det, 
[supportsystemet] är ju också till för personer som
är betydligt äldre än jag.” 



Resultat - Brukare

• Potentiella fördelar

– Generellt positiva

– 1/3 upplevde inget behov

– Komunikation med audionomen

– Bra komplement

– Samlad och tillgänglig information 



Sammanfattning

• Potential

– Bra att ha i sin “verktygslåda”

– Komplement vid behov



Slutsats

• Audionomer och deltagare positiva till 
systemet.

• Samband mellan nöjdhet med systemet 
och effekten av rehabiliteringen

• Internetprogram användbart som 
komplement vid behov i den kliniska 
verksamheten


