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Sammanfattning
Hörselskadade har ofta en svår situation på arbetet och under fritiden. Många hörselskadade
”lider i det tysta” och har därmed en väldigt jobbig situation. Syftet med denna studie är att
undersöka om och i så fall hur yrkesverksamma hörselskadade personers livskvalitet har
förändrats i yrkeslivet och på fritiden sedan de skaffat hörapparat och andra tekniska hjälpmedel. I huvudsak har en kvalitativ metod använts. Den utgörs först och främst av en enkät
med fast och öppna svarsalternativ. Även en kvantitativ metod har använts för att få fram
vilka olika hörseltekniska hjälpmedel som används och för att se i vilken utsträckning undersökningspersonerna använder hörapparaten/erna per dag.
Den kvantitativa delen ingår också i enkäten. Sammanlagt deltog 31 undersökningspersoner i
studien. Samtliga har deltagit i intensivrehabiliteringen för yrkesverksamma hörselskadade på
Huddinge Sjukhus.
Studiens resultat visar att hörapparaten är ett mycket bra hjälpmedel och att de flesta av
undersökningspersonerna får hjälp av den i många sammanhang, exempelvis har arbetssituationen för många förbättrats då bl a missuppfattningar har blivit färre och resulterat i
mindre stress och trötthet. Men den upplevs inte alltid som tillräcklig. Flera undersökningspersoner får inte fullgod hjälp. Ofta är det problem att höra i störande miljöer och när flera
talar samtidigt. Hörapparaten är ett hjälpmedel och man måste vara medveten om att det finns
begränsningar i vad den kan åstadkomma. Studien visar också att många av undersökningspersonerna använder sig av andra hörseltekniska hjälpmedel och att de p g a dessa ofta får en
lättare och bekvämare lyssningssituation vid användning av exempelvis telefonen, tv:n och
vid sammanträden.
Många av undersökningspersonerna tycker att deras livskvalitet har förbättrats sedan de
skaffat hörapparat/hörapparater då de lättare kan medverka i det sociala livet och känna en
mer avslappnad tillvaro på arbetsplatsen och på fritiden.
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