Abstrakt
En kvalitativ studie av strukturella och kulturella faktorer som påverkar
implementeringsprocessen av hörselvårdsprogram i låginkomstländer.
Lärdomar från Laos - ett hörselvårdsprojekt
Bakgrund:
WHO uppger att 5.3% av världens befolkning har en hörselnedsättning. Majoriteten av dessa
bor i låg och medelinkomstländer. Svenskt bistånd satsades genom HRF -Hörselskadades
Riksförbund och SIDA åren 1998 och 2009 i ett omfattande projekt på att utveckla hörselvård
och sprida kunskap till och om hörselskadade och döva i Laos.
Syfte: Studien syftar till att tydligt presentera en helhetsbild av de strukturella och kulturella
faktorer som påverkar implementeringen av ett hörselprojekt i låginkomstländer och mer
specifikt HRFs hörselprojektet i Laos.
Metod: Den aktuella studien är en kvalitativ intervjustudie. I denna studie kunde två grupper
av informanter definieras. De definierades utifrån Laosprojektets mottagare och givare. Det
inspelade materialet transkriberades ordagrant och analyserades. Materialet bearbetades
genom att lokalisera olika kategorier som berördes i intervjuerna och koda relevanta citat i
olika kategorier. Det sista steget i bearbetningen av texten gick ut på att söka mönster och
variationer i de fördelar och nackdelar som upplevdes av olika personer i hörselprojektet.
Resultat: I resultatet framkommer projektets lärdomar utifrån informanternas beskrivningar
av projektet. En styrka med projektet var dess helhetsperspektiv på hörselvård. En
återkommande svaghet var att det saknades audiologisk teknik. Laos starka ekonomiska
tillväxt ses som en möjlighet samtidigt som landets låga utbildningsnivå bland vårdgivare och
patienter ses som en nackdel.
Slutsats: Studien visar på komplexiteten i att lansera ett hörselprojekt i ett låginkomstland. En
styrka i projektet i Laos är dess omfattande satsning på helheten i hörselvården. Några av
bristerna som framkom var avsaknaden av tekniska lösningar och brister i kommunikation
och samarbete.
Nyckelord: Hörselvårdsprogram, bistånd, lärdomar, Laos, hörselnedsättningar

Abstract

The hardship and rewards of implementing and maintaining
Qualitative Hearing care programs in low-income countries

Lessons Learned in Laos
Background
Swedish aid was invested in a comprehensive aural program between 1998 and 2009 to
develop the audiology sector in Laos. It’s objective was also to increase knowledge and
awake awareness about the hearing impaired and deaf and their situation in Laos. The project
managed by HRF was initiated from an almost non-existent level of hearing care in the
country.
Purpose The main purpose of the study was to investigate and emphasize what is required to
be able to develop a well functioning and sustainable hearing care in a low-income country.
Methods This study was conducted through semi-structured qualitative interviews, which
included a total of six participants. The criterion for participating in the interview was that the
participant had been involved in the aural program in Laos.
Results The result of the study displays several key elements in what were the project's
strengths and weaknesses.
A crucial strength of the project was its overall perspective. A repeating weakness according
to informants was the lack of audiological engineering. The economic growth in Laos should
be indicated, as an opportunity at the same time the inadequate education level is a threat not
only among patients but also the healthcare providers.
Conclusion The study shows the complexity in launching an aural program in a low income
country like Laos. For it to be successful in the long term, some essential preconditions must
be obtained.
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