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FÖRORD1 

Detta arbete har gjorts vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 

(CMT) och avdelningen för teknisk audiologi vid Linköpings universitet i 

samverkan med landstingen i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. I 

studien har audionomer i de tre länen medverkat, från Linköping Bodil Eriksson 

och Reza Zarenoe, från Norrköping Marie Edén, från Jönköping Anna 

Johansson och Jeanette Rogö samt från Kalmar Anita Gamme och Helena 

Olsson. En avsevärd arbetsinsats ligger bakom den tålmodiga datainsamling som 

genomförts. Betydelsen av denna typ av uppföljning av verksamheten ökar 

ständigt med ökande behov att införskaffa vederhäftigt underlag för besluts-

fattande och prioriteringar i vården. 

 

 

                                           
1
 Studien finansierades av Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, FORSS, F2000-402 och F2001-434. Den är 

godkänd av Forskningsetikkommittén vid Hälsouniversitetet, Linköping, Dnr 01-433, 2001-12-11. 
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SAMMANFATTNING  

Studiens syfte var att undersöka effektivitet och kostnadseffektivitet för 

nyförskrivning av hörapparater, inkluderande jämförelse mellan “enkel” apparat 

(analog) och “avancerad” (digital). Studien var randomiserad ”cross-over”-

studie, enkelblind genom att apparaternas höljen gjorts likartade och utan 

beteckningar. Som utfallsmått användes dels ett primärt utfallsmått, “tal i brus”, 

dels generiska mått relaterade till problemlösningsförmåga (IPPA, PIRS) och 

hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D, HUI3). Vidare studerades brukarnas 

preferenser vad gäller apparat såväl utan som med kännedom om kostnader.  

 

Studien gjordes i samverkan med hörcentraler vid landstingen i Östergötlands, 

Kalmar och Jönköpings län. Under 2002 och 2003 rekryterades 161 brukare till 

studien; medelåldern var ca 70 år, 60 procent män och 40 procent kvinnor. 

 

Nyförskrivning av hörapparat, ”bakom örat”-modell bilateralt om ej 

kontraindikation för detta förelåg, ger för samtliga ovan nämnda utfallsmått en 

avsevärd förbättring. Förskrivningens kostnadseffektivitet, med fritt val mellan 

apparattyperna (ungefärligen lika många väljer enkel som avancerad), ger en 

kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår av 80 000 kronor mätt med EQ-

5D och 17 300 kronor mätt med HUI3. Härvid har vi antagit att livs-

kvalitetsförhöjningen står sig över fem år, vidare har kostnader inkluderats för 

läkarbesök, audiogram, utprovning, tillverkning av två insatser samt apparat-

kostnader.  

 

I en jämförelse mellan apparattyperna ger den avancerade apparaten signifikant 

högre andel uppfattade ord i ”tal i brus”-testet samt signifikant bättre 

problemlösningsförmåga (IPPA), dock endast något svagare förbättring enligt 

PIRS. Livskvaliteten (EQ-5D) skattades något högre för den enkla apparaten.  

 

När brukaren genomgått testperioder med respektive apparattyp erbjöds han/hon 

att välja apparat. Utan kännedom om egenavgifterna valde 62 procent den 

avancerade apparaten. Med kostnadskännedom ändrade sig 11 personer och 

valde enkel apparat, en valde unilateral anpassning men bibehöll avancerad 

apparat. Med kostnadskännedom var således fördelningen mellan apparattyperna 

lika. Betalningsviljan är således för många brukare betydande och kan uppgå till 

en merkostnad av ca 8000 kronor för att få den avancerade apparaten i stället för 

den enkla. Utan kostnadskännedom valde 88% dubbelsidig anpassning och 12% 

hörapparat till enbart ett öra. Med kostnadskännedom ändrades detta till 87% 

respektive 13%. 

 

Studien har visat att hörapparatförskrivning för förstagångsanvändare har hög 

kostnadseffektivitet. Avancerad apparat ger signifikant förbättrad taluppfattning 
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jämfört med enkel apparat. Livskvalitetsmätningarna i studien tyder på att det är 

svårt att utifrån dessa avgöra värdet av specifika olikheter mellan apparattyper.  
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ABSTRACT 

This study aimed at investigating effectiveness and cost-effectiveness of hearing 

aid fitting. Especially, two types, i.e. linear one-channel AGC (simple) and non-

linear multichannel AGC (advanced), were compared. Randomised cross-over 

design was used, blinded through similar shells of the devices without any 

identifications of type. Outcome measures were “speech in noise”, problem 

solving ability (IPPA, PIRS) and health related quality of life (EQ-5D, HUI3). 

In addition, the users’ preferences with regard to final choice of hearing aid with 

and without information on costs were studied. 

 

The study was a collaboration with hearing aid centres in the county councils of 

Östergötland, Kalmar and Jönköping in the southeast of Sweden. During 2002 

and 2003, 161 users were recruited to the study, mean age was 70 years, 60 % 

were men and 40 % women. The intervention was fitting of hearing aids to first 

time applicants, bilaterally “behind the ear” model, if no contra-indication for 

bilateral fitting was present. 

 

Free choice of equipment without any information on costs resulted in 

prescription of about 60 % of simple and and 40 % of advanced hearing aids. 

With information on costs the corresponding figures were 50%/50 %. The cost-

effectiveness, measured as cost per quality adjusted life years gained 

(cost/QALY) was 80 000 SEK based on EQ-5D and 17 300 SEK based on HUI3 

Assumptions were an improvement of quality of life which was sustainable over 

five years. The costs included visit to physician, audiogram, assessment and 

construction of two earmolds and investment costs for the devices. Without 

information about costs 88% choose bilateral fitting and 12% unilateral. With 

information of costs these figures changed marginally to 87% and 13%, 

respectively. 

 

The advanced device performed significantly better in the “speech in noise” test 

(p=0.004) and problem solving ability measured through IPPA (p=0.044). 

Quality of life showed significantly lower results (p=0.009) of the use of the 

advanced device.  

 

Only a small fraction, 12 persons, changed their decision on device after cost 

information, 11 of these changed from advanced to simple device and one from 

bilateral to unilateral fitting (still advanced). The additional costs between 

bilateral and unilateral fitting amounted to about 8000 SEK, which seems to be 

an amount which the main group of users were willing to pay. No adjustment to 

household incomes was made. 
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It has been shown that hearing aid fitting for first time applicants has a high 

(favorable) cost-effectiveness. The advanced device yields an improved speech 

recognition in noise in comparison with the simple device. The measurements of 

quality of life indicate difficulties to discriminate between types of devices. It 

could be that subgroups’ value the two types differently. An hypothesis, which 

has not been tested, is whether people with better cognitive ability prefer the 

advanced device to a higher extent than do users with lower cognitive ablity.  
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 Bakgrund 

Beslut om införande av nya metoder i hälso- och sjukvården baseras alltmer på 

de tre etiska principer som skall ligga till grund för prioriteringar [1, 2]. Således 

är grunden ”Människovärdesprincipen”, ”Behovs-solidaritetsprincipen” och 

”Kostnadseffektivitetsprincipen” i nämnd rangordning. Principerna tycks vara 

välkända och ha en allmän acceptans i dag, även om kostnadseffektivitets-

principen är förenad med svårigheter vid tillämpning på grund av att 

kunskapsunderlagen ofta är bristfälliga [3]. För vissa kategorier av nya metoder 

är detta speciellt besvärande, bl a på grund av svårigheter att genomföra studier 

med olika bevisvärde. Hit hör exempelvis flera typer av hjälpmedel för 

funktionshindrade, där slutsatsers evidensstyrka ofta är måttlig eller låg. 

Litteraturgenomgång av kostnadseffektivitet för hjälpmedel visar dels på 

avsaknad av studier, dels på en stor andel av ”svaga” studier [4]. 

 

Rehabilitering för hörselskadade är ett område där avsevärda skillnader mellan 

landstingen föreligger vad gäller vilka insatser som skall vara offentligt 

finansierade och vad som skall vara behäftat med egenavgifter. Belysning av 

betydelse för den hörselskadade och kostnader för olika insatser är därför ytterst 

angelägen. 

 

En systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen om nytta och risker 

vid användning av hörapparat har gjorts av Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering [5]. I denna granskning konstateras att inga säkerställda skillnader 

påvisats mellan hörapparater med linjär signalbehandling och sådana med 

avancerad signalbehandling, detta utifrån taltest i laboratorium. Avancerade 

apparater ger dock, enligt användarna, fördelar i vardagslivet. Vissa faktorer 

talar för att två apparater har fördelar vid bilateral hörselnedsättning. En 

uppskattning av kostnaderna för hörapparaten inklusive utprovning år 2002 

uppgick till ca 10 000 kronor per person som fått hörapparat. Hälsoekonomiska 

undersökningar redovisas från sex studier, varav dock ingen ger generaliserbara 

resultat avseende kostnadseffektivitet. 

 

Boas et al. [6] har undersökt möjligheten att med dynamisk modellering för 

ekonomisk utvärdering beskriva betydelsen av hörapparatförskrivning i 

Nederländerna. Begreppet vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs, se 

metodavsnittet 2.2) och kostnad/QALY användes för två program, det ena 

utgörs av nuvarande praxis, det andra av ett hypotetiskt tillägg till detta program 

i avsikt att öka patienttillfredsställelsen. För åldrar mellan 15 år och 65 år erhålls 
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kostnad/QALY på ca 15 000 – 20 000 EUR. Däröver ökar kostnad/QALY till ca 

100 000 EUR i ålderskategorin 90 – 94 år och 160 000 EUR för 95 – 99 år. 

 

Joore et al. [7] har med användning av Markov-modellering undersökt kostnads-

effektivitet i hörapparatförskrivning i Nederländerna. Studien omfattar vuxna 

förstagångsanvändare, som inte har några kontraindikationer för hörapparat. 

Hörapparater i kostnadsintervallet 350 till 1000 Euro  (medelpris 671 Euro) 

ingår; en viss andel binaurala (25%). I studien medräknas direkta såväl som 

indirekta kostnader. Som utfallsmått användes dels livskvalitetsmåttet EQ-5D 

(se avsnitt 2.2), dels en speciellt utvecklad hörselspecifik VAS-skala (ej 

publicerad). Förskrivningar resulterar i en svag förbättring i medel av EQ-5D på 

0.03 som inte är signifikant (konfidensintervall -0.03 till 0.08). VAS ger 

signifikans, 0.27 med konfidensintervall 0.22 till 0.31. Kostnad/QALY är i 

medel 15807 Euro (konfidensintervall -24 239 till 3718, alltså ej signifikant). 

Man drar slutsatsen att förskrivningen är kostnadseffektiv, ehuru ej otvetydigt. 

Man påpekar att EQ-5D sannolikt är ett okänsligt mått för utvärdering av 

hörapparatförskrivning och att lämpliga generiska livskvalitetsmått för detta 

behöver utvecklas. 

 

Barton et al. [8] har undersökt livskvalitet hos personer med hörselnedsättning 

med tre olika nyttomått, EQ-5D, HUI3 (se avsnitt 2.2) och SF-6D (som härleds 

från SF-36). Personer som sökte åtgärd för första gången vid fyra hörselkliniker 

i UK ingick i studien, totalt n=915). I medel var skattningarna 0.793 (EQ-5D), 

0.768 (SF-6) och 0.559 (HUI3). Man konstaterar att överensstämmelsen mellan 

utfallsmåtten är måttlig. Dock har förändring med hörselintervention inte 

undersökts i studien. I studien redovisas ett antal tidigare jämförelser mellan 

utfallsmått, dock endast en studie som omfattar hörselintervention. 

 

Yueh et al. [9] har jämfört effektivitet hos olika hörselhjälpmedel, (1) hörsel-

tekniskt hjälpmedel (2) icke-programmerbar hörapparat med rundkännande 

mikrofon, (3) programmerbar hörapparat med riktningskänslig mikrofon, (4) 

ingen förstärkning alls (kontroll). Studien var upplagd som en randomiserad 

kontrollerad studie (n=60). Randomisering gjordes till kontroll- respektive 

interventionsgrupp. Inom denna gjordes randomisering till konventionell 

respektive programmerbar hörapparat. Som utfallsmått användes HRQL, 

självskattad kommunikationsförmåga, benägenhet att använda, samt betalnings-

vilja vad gäller hörapparaten 3 månader efter förskrivning. Man fann tydliga 

skillnader mellan de fyra armarna. Livskvaliteten skattades lågt för kontroll-

gruppen samt för de med hörselhjälpmedel, excellent för konventionell 

hörapparat och avsevärd (bättre än excellent) för programmerbar apparat. 

Liknande tendens återkommer i övriga utfallsmått. Vad gäller betalningsvilja, 

uppgav patienter med hörseltekniskt hjälpmedel i medel 1 % av månads-

inkomsten (0 – 500 USD), de med konventionell hörapparat 29 % av 
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månadsinkomsten (0-3500 USD) och de med programmerbar hörapparat 78 % 

av månadsinkomsten (0-5000 USD). 

1.2 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka nytta för brukaren samt kostnader vid 

nyförskrivning av hörapparater, dels med enkel signalbehandling av analog typ 

(nedan kallad ”enkel apparat”), dels med avancerad signalbehandling av digital 

typ (nedan kallad ”avancerad apparat”). Studien skall ge information om 

apparattypernas effektivitet och kostnadseffektivitet. 

 

Vidare var ett syfte att undersöka brukarnas preferenser vad gäller de två 

apparattyperna. 

 

Specifika frågeställningar var: 

 Vilket mervärde i taluppfattning (tal i brus) ger avancerad apparat 

gentemot enkel? 

 Vilket mervärde i hälsorelaterad livskvalitet ger avancerad apparat 

gentemot enkel? 

 Vilken apparattyp föredras av användaren vid fritt val, dvs utan 

egenavgift, respektive med kännedom om egenavgifter? 

 Vilket mervärde ger dubbelsidig hörapparatanpassning jämfört med 

enkelsidig? 

 Finns köns-, ålders- eller hörselnedsättnings-skillnader i effekter och i 

preferenser för respektive apparattyp? 

 

Den sparsamma förekomsten av studier på området visade att det var angeläget 

att belysa effektivitet och kostnadseffektivitet för ”enkel” respektive 

”avancerad” hörapparat under svenska förhållanden. 
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2. METOD OCH BRUKARE 

2.1 Studiens uppläggning, brukare och 
inklusionskriterier 

Studien genomfördes under perioden mars 2002 till november 2003 vid 

hörcentraler i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. Studien omfattade 

personer med lätt-måttlig hörselnedsättning som fick hörapparat förskriven 

första gången. Förskrivare var audionomer vid de tre landstingen. 

 

Förstagångsbrukare av hörapparat utan kognitiva funktionsnedsättningar, som 

kan ge nedsatt förmåga medverka i studien, inkluderades. Vidare skulle ingen 

medicinsk kontraindikation för dubbelsidig anpassning, exempelvis trång 

hörselgång, förekomma. 

 

Studien var upplagd som en enkelblind crossover- studie, se Fig. 1. Brukare 

valdes slumpmässigt till två grupper genom ett tilldelningsförfarande där 

varannan brukare erhöll avancerad, varannan enkel. Den ena gruppen hade en 

första försöksperiod om sju veckor med avancerad apparat, följt av en 

försöksperiod med den enkla apparaten; den andra gruppen med omvänd 

ordningsföljd. Därmed kan både individuella preferenser för apparattyp samt 

ordningsföljd av försöken hanteras. 

 

Figur 1. Studiens principiella uppläggning. 

 mätpunkt 1 mätpunkt 2 mätpunkt 3 

7 veckor 7 veckor 

Avancerad Avancerad 

Enkel Enkel 
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De två i studien ingående hörapparaterna var: 

 enkel: Oticon Ergo, pris 2700 kronor 

 avancerad: Oticon Adapto, pris 6800 kronor 

 

Den enkla apparaten hade linjär signalbehandling med enkanalig utnivåstyrd 

AGC (automatic gain control), och rundkännande mikrofon. Den var försedd 

med manuell volymkontroll samt en tryckknapp för in/urkoppling av telespole. 

Strömbrytarfunktionen sköttes genom att öppna/stänga batterifacket. 

 

Den avancerade apparaten hade flerkanalig olinjär signalbehandling med 

flerkanalig innivåstyrd AGC samt multipla program med val av olika 

signalbehandling och rundkännande eller riktningskänslig mikrofon, anpassat till 

olika lyssningssituationer. Den saknade manuell volymkontroll men var försedd 

med två omkopplare – den ena för val av lyssningsprogram, den andra för val av 

mikrofon eller telespole samt med strömbrytarfunktion. Både den enkla och den 

avancerade apparaten anslöts till dator för programmering så att hanteringen av 

denna fas inte indikerade några tydliga skillnader mellan apparaterna. 

 

Apparaterna var av ”bakom örat”-modell. De hade likartade höljen som saknade 

fabrikat- och typbeteckningar, detta för att försvåra för försökspersonen att 

identifiera typ. Dock fanns de nämnda skillnaderna i handhavande vad gäller 

till/från-brytare och volym- och funktionskontroller. 

 

Studien genomfördes vid hörcentralerna enligt följande plan: 

 

Besök 1 

Förstagångsbrukaren tillfrågas om deltagande i studien. Typ av apparat 

(enkel/avancerad) som första apparat i försöket fastställs. Avtryck görs och 

apparat och apparat beställs.  

 

Besök 2 

Insats och startapparat är klara. Mätpunkt 1 genomförs utan hörapparat. 

Brukaren mottar apparaten med grundinställningar. Information om 

handhavande ges. 

 

Besök 3 

Ca 1 vecka efter andra besöket görs en finjustering av hörapparaten. 

 

Besök 4 

Efter ungefär 7 veckors användning genomförs Mätpunkt 2 med den första 

apparaten, enkel för en grupp och avancerad för den andra gruppen. Brukaren 

erhåller därefter den andra apparattypen. 
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Besök 5 

Ca 1 vecka efter fjärde besöket görs en finjustering av hörapparaten. 

 

Besök 6 

Efter ungefär 7 veckors användning genomförs Mätpunkt 3 med den andra 

apparaten. Brukaren väljer apparat. 

 

När försöket är avslutat kan brukarna välja att fortsätta med någon av 

försöksapparaterna eller byta till en annan modell, eller "allt i örat modell" av 

någon av försöksapparaterna.  

2.2 Utfallsmått 

Ett vedertaget mått inom audiologi för hörapparattest är hur väl tal uppfattas i 

störande ljudmiljö. Härvid används en standardiserad metod, ”tal i brus”, som 

anger andel korrekt uppfattade ord vid visst signal-brusförhållande. ”Tal i brus” 

har därför använts som primärt  utfallsmått i studien. 

 

För att belysa konsekvenserna av nedsatt hörsel har två principiellt olika 

metoder använts, dels analys av hur brukaren bedömer sin möjlighet att lösa 

aktivitetsrelaterade problem, dels brukarens skattning av sin hälsorelaterade 

livskvalitet. 

2.2.1 Aktivitetsrelaterade problem 

Instrumentet IPPA (se nedan) och tre specifika frågor användes för att skatta 

aktivitetsrelaterade problems omfattning och betydelse. 

 

IPPA – Individually Prioritised Problems Rating Scale 

Metoden för IPPA bygger på identifiering och gradering av problem, vilka 

belastar individen i form av aktivitetsbegränsningar och som förväntas lindras 

genom rehabiliteringsåtgärder, i detta fall hörapparatförskrivning. IPPA mäter 

effekt av problem som av individen bedöms som viktiga. Vid Mätpunkt 1 

identifierar patienten sina ”problem” och skattar dessas betydelse. Vidare skattas 

den svårighet med vilken aktiviteten, som relaterar till problemet, genomförs 

[10].  

 

Vid Mätpunkt 2 och Mätpunkt 3 skattas svårigheten att utföra de aktiviteter som 

identifierats vid det första tillfället.  

 

För varje ”problem” viktas svårigheten att genomföra aktuell aktivitet med 

”problemets betydelse”, varefter dessa bedömningar av varje problem 

sammanvägs till ett mått. Förändringen mellan Mätpunkt 1 och respektive 

mätpunkt efter intervention är ett mått på interventionens betydelse för brukaren. 
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IPPA medelscore har beräknas som medelvärdet av viktade problem. 

Medelscore ligger mellan 1 och 25, där högt värde motsvarar hög grad av 

problem. 

 

PIRS – Problems Impact Rating Scale 

Instrumentet består av en visuell analog skala (termometerskala) graderad från 0 

till 100. Brukaren markerar på skalan i vilken utsträckning problem orsakade av 

aktivitetsnedsättning eller funktionsnedsättning påverkar hans/hennes liv vid 

tidpunkten för intervjun. Skalvärdet 0 motsvarar ”ingen påverkan alls”; 

skalvärdet 100 motsvarar ”total påverkan” [11, 12]. 

2.2.2 Hälsorelaterad livskvalitet, EQ-5D 

Hälsorelaterad livskvalitet mättes med två olika mått, EuroQol-versionen EQ-

5D och Health Utility Index, versionen HUI3. 

 

EQ-5D 

EQ-5D [13, 14] är ett preferensbaserat mått som syftar till att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet. I denna studie används EQ-5D som baseras på fem 

dimensioner: 

 rörlighet 

 hygien 

 huvudsakliga aktiviteter 

 smärtor/besvär 

 rädsla/nedstämdhet 

 

För varje dimension skattas svårighetsgraden i tre nivåer. För varje tillstånd 

finns en vikt som anger motsvarande livskvalitetsnivå. Detta innebär att 243 

möjliga hälsotillstånd uppstår. För varje sådant tillstånd har motsvarande 

nyttovärde (livskvalitetsvärde) beräknats utifrån intervjuer av ett stort antal 

respondenter.  

 

HUI 

HUI3 är ett preferensbaserat mått som syftar till att mäta hälsorelaterad 

livskvalitet [15]. Instrumentet omfattar 16 frågor, utifrån vilka nio dimensioner 

beräknas
2
: 

 syn (vision) 

 hörsel (hearing) 

 tal (speech) 

 rörlighet (ambulation) 

                                           
2
 Instrumentet finns i svensk översättning. Angivna dimensioner på svenska är översatta av författarna i detta 

arbete. HUI finns tillgängligt från Health Utilities Inc. (HUInc.), 2000, www. healthutilities.com. 
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 finmotorik (dexterity) 

 stämningsläge/oro (emotion) 

 uppfattningsförmåga (cognition) 

 smärta (pain) 

 hälsoläge i stort (overall) 

 

Två frågor berör direkt hörförmåga: 

 Vilket av följande påståenden beskriver bäst din förmåga under veckan 

som gått att höra vad som sägs i ett samtal med minst tre andra personer? 

 Vilket av följande påståenden beskriver bäst din förmåga under veckan 

som gått att höra vad som sägs i ett samtal med ytterligare en person i ett 

tyst rum? 

Bland svarsalternativen ger ”Hör vad som sägs, men bara med hörapparat” 

högre bidrag till sammanvägda livskvaliteten än ”Hör inte vad som sägs, men 

använder inte hörapparat.” Detta innebär att hörapparatanvändning i sig kan ge 

ett bidrag till sammanvägda livskvaliteten. Detta måste beaktas vid bedömning 

av nyttan av hörapparatintervention. 

2.2.3 Brukarpreferenser för olika hörapparater 

Brukaren har angivit sina preferenser för de hörapparater som ingått i studien. 

Detta har skett dels utan information om kostnader, dels med information om 

egenavgifter. 

 

Den enkla apparaten kostade ca 2 700 kronor, den avancerade ca 6 800 kronor. 

Bilateral lösning kostar således ca 5 400 respektive 13 600 kronor. 

 

Kostnaderna för brukaren varierade mellan länen. I Kalmar betalade brukaren 

enbart en utprovningsavgift (500 kronor). I Östergötlands och Jönköpings län 

fick brukaren betala den del av apparaten som översteg 3 000 kronor samt en 

utprovningsavgift om 500 kronor. Brukarna från Kalmar ingick inte i den del av 

studien som behandlade brukarpreferenser med kännedom om kostnader. 
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3. RESULTAT 

3.1 Studiepopulationen 

Från hörcentraler i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län rekryterades 161 

brukare till studien. Dessa svarade för 156 i huvudsak fullständiga enkät- och 

intervjusvar. 

 

Ett begränsat bortfall uppstod i rekryteringsprocessen. Fler än 161 personer 

tillfrågades om att deltaga i studien. I viss utsträckning avstod yngre aktiva 

personer. Enligt förskrivarnas uppfattning var bakomliggande skäl att man var 

intresserad av en ”i örat”-apparat och inte ville förlora tid genom att pröva 

”bakom örat”-modell som man inte var intresserad av. Även personer med lätta 

hörselnedsättningar kan ha avstått från att deltaga om de haft en uppfattning att 

"i örat”-modell är tillfyllest. Bortfallet kan ha lett till en viss selektion av 

brukare, med underrepresentation av yngre aktiva personer. 

 

Ålders- och könsfördelning redovisas i Tabell 1 och Fig. 2. Medelåldern var ca 

70 år, 60 procent var män och 40 procent kvinnor. 

 

Tabell 1 Könsfördelning och medelålder. 
 Män Kvinnor Totalt 

Fördelning, %  (n=154) 60% 40% 100% 
Medelålder, år (n=153) 68,8 69,7 69,1 
Medianålder, år (n=153) 70 72 71 

 

Figur 2. Ålder och könsfördelning. 
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Hörseltröskelvärden utan apparat visas i Figur 3. I genomsnitt hade kvinnorna en 

jämnare hörselnedsättning än männen. Kvinnorna hörde basljud signifikant 

sämre än männen. Männen hade dock en större nedsättning än kvinnorna vid 

högre (ljusare) frekvenser.  
 

Figur 3. Hörseltröskelvärden utan apparat för män och kvinnor. Medelvärden 

för båda öronen samt 95%-konfidensintervall. 
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Skillnader i hörseltröskelvärden mellan öronen var större för män än för 

kvinnor. Detta var särskilt markant mellan 1000 och 3000 Hz, men signifikant 

enbart för 2000 Hz (Figur 4). 
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Figur 4. Hörseltröskelvärden utan apparat för män och kvinnor. Skillnad mellan 

öronen (absoluta tal
3
). Medelvärden och 95% konfidensintervall anges. 
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3.2 Taluppfattning, problemlösningsförmåga och 

livskvalitet 

I det följande redovisas resultat från mätpunkterna 1, 2 och 3. Det primära syftet 

var att undersöka betydelsen av hörapparatförskrivning överhuvudtaget samt om 

det finns skillnader mellan hörapparattyperna. 

 

Studiens ”cross-over”-design har betydelse för att rätt kunna tolka resultaten; 

metoden ger möjlighet att särskilja interventionseffekt, ordningsföljdseffekt och 

s.k. ”carry over”-effekt. De olika bidragen till totaleffekten har undersökts och 

diskuteras i texten. 

3.2.1 Sammanställning av apparatjämförelse 

Effektmåtten i medeltal för brukarna samt resultat av jämförelse mellan den 

enkla och den avancerade apparaten visas i Tabell 2.  

 

                                           
3 Figuren visar absolutvärdet för skillnaden i hörseltröskel mellan öronen, dvs det sämsta örat minus det bästa.  
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Tabell 2. Effektmått med och utan apparat, medeltal över samtliga individer, 

samt signifikansvärde för test mellan enkel och avancerad apparat.  

 n 

Utan  
hör- 

apparat 

Enkel  
hör-

apparat 

Avancerad 
hör-

apparat Skillnad 1 p 

Primär effekt       

 Tal i brus, andel rätt uppfattade ord 154 43,7 55,7 58,6 2,9 0,004 

Problem (högt värde = mer problem)       

 IPPA 128 17,1 10,3 9,9 -0,4 0,044 

 PIRS 155 43,3 23,0 20,7 -2,4 0,079 

Hälsorelaterad livskvalitet (skala 0-1)       

 HUI (HUI3 Overall Utility score) 145 0,54 0,73 0,72 -0,01 0,657 

 EQ-5D 147 0,83 0,88 0,86 -0,03 0,009 
1
 Fördel för den avancerade apparaten vid positivt värde för tal i brus, HUI3 och 

EQ-5D, och negativt värde för IPPA och PIRS 

 

Nyförskrivning av hörapparat ger i medel för studiepopulationen en avsevärd 

förbättring i samtliga utfallsmått. Tal i brus och IPPA är signifikant bättre för 

den avancerade apparaten, medan EQ-5D uppvisar störst förbättring för den 

enkla apparaten. Övriga utfallsmått ger inga signifikanta förändringar.  

 

Den största skillnaden mellan apparaterna finns i det primära måttet ”tal i brus”. 

Problem i det dagliga livet mätt med IPPA minskar tydligt och det finns en 

signifikant skillnad mellan apparaterna. Problemens påverkan på dagligt liv, 

mätt med PIRS, uppvisar också en stark minskning och en relativt tydlig 

skillnad mellan apparaterna men på grund av spridningen i resultaten inom 

populationen är skillnaden inte signifikant.  

 

För att testa om brukarens initiala hörselförmåga har betydelse för nyttan av 

hörapparaten undersöktes variabeln ”tal i brus” med apparat mot ”tal i brus” 

utan apparat, dvs vid Mätpunkt 1, se Figur 5. För båda apparattyperna fås störst 

förbättring, dvs störst värde på kvoten (”tal i brus” med apparat)/(”tal i brus” 

utan apparat) vid låg initial hörförmåga. Det tycks inte finnas någon entydig 

skillnad mellan apparattyperna. 
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Figur 5. Orduppfattning (tal i brus) med hörapparat, fördelat efter brukarnas 

initiala hörselförmåga.  
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”Cross over”-design användes för att varje individs jämförelse mellan 

apparattyperna skall kunna skattas, samtidigt som hänsyn tas till den effekt som 

turordning för testen åstadkommer. 

 

Härvid definieras periodeffekt som skillnad i "apparateffekt" (avancerad/enkel) 

mellan den grupp som startar med avancerad apparat och den som startar med 

enkel apparat. Vidare definieras ”carry over”-effekt som skillnaden mellan 

brukarens medelvärde för båda apparaterna vid de olika startordningarna. 

 

För att undersöka betydelsen av ”period”- och ”carry over”-effekt testades om 

sådana signifikanta effekter uppträdde, se Bilaga 1, med resultat att signifikanta 

effekter inte uppträder för något effektmått. De effektmått som redovisas i 

Tabell 2 kan därför tolkas som apparateffekter.  

3.2.2 Livskvalitet enligt EQ-5D 

Betydelsen för brukarens livskvalitet av hörapparatförskrivning för de två 

apparattyperna testades med EQ-5D. I de fem dimensionerna av EQ-5D 

skattades de största besvären ligga i ”smärta/besvär”, ”rädsla/nedstämdhet” och 

”rörlighet”, se Figur 6. 
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Figur 6. De fem dimensionerna i EQ-5D, utan och med hörapparat, n=147. 
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Den tydligaste förändringen mellan Mätpunkt 1 och övriga mätpunkter ligger i 

”smärta/besvär” och i någon mån ”rörlighet” och ”rädsla/nedstämdhet”. 

Skillnaden mellan apparaterna gäller framför allt ”smärta/besvär” och 

”rädsla/nedstämdhet”. I apparatjämförelsen tycks den avancerade ge ökade 

problem i ”smärta/besvär” men mindre problem i ”rädsla/nedstämdhet”. 

3.2.3 Livskvalitet enligt HUI3 och jämförelse med EQ-5D 

De nio dimensionerna av HUI3 visas i Figur 7. I hörseldimensionen fås en 

avsevärd effekt av hörapparatförskrivningen och en måttlig fördel för den 

avancerade apparaten. 

 

Figur 7. De nio dimensionerna i HUI3, utan och med hörapparat. 
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I tolkningen av dessa resultat måste hänsyn tas till hur instrumentet är 

konstruerat, se metodavsnittet. De två frågorna angående taluppfattning, dels i 

samtal med en person, dels i grupp, ger en i de flesta fall direkt ökning av 

livskvaliteten genom tillgång till hörapparat. När brukarna fick apparat 

förändrades svaret "Hör inte, men använder inte hörapparat" till "Hör men bara 

med hörapparat" av ca hälften av brukarna. Sannolikt är HUI3 tämligen 

okänsligt för apparatskillnader och kräver avsevärda skillnader i ljudkvalitet för 

att ge påvisbar effekt. 

 

Både EQ-5D och HUI3 påvisar positiv effekt av hörapparatförskrivning (Tabell 

2 och Figur 8); HUI3 avsevärd sådan effekt (från 0,54 till 0,72 på en skala från 0 

till 1). Mellan apparattyperna visar HUI3 inte någon skillnad, medan EQ-5D 

indikerar en skillnad till den enkla apparatens favör (p=0,009). 

 

 

Figur 8. Livskvalitetsmåtten EQ-5D och HUI3, utan hörapparat och för enkel 

och avancerad. 
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3.3 Hörapparatförskrivningens kostnadseffektivitet 

I det ovanstående framgår att det ur denna studie inte är möjligt utifrån 

livskvalitetsmått att bedöma marginalnytta av avancerad apparat jämfört med 

enkel. Däremot kan kostnadseffektiviteten i hörapparatförskrivning för 

förstagångsbrukare beräknas, med “ingen förskrivning” som jämförelse. 
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För att göra denna kalkyl måste vissa antaganden göras. Som källa för kostnader 

har en sammanställning av SBU använts (SBU 2002, sid. 90-92). Vi har använt 

uppgifter för utprovning och anpassning av två apparater: 

 

 läkarbesök    1 000 kronor 

 audiogram       500 kronor 

 utprovning    4 000 kronor 

 tillverkning av två insatser   1 000 kronor 

 två hörapparater typ enkel   5 400 kronor 

 två hörapparater typ avancerad  13 600 kronor 

 

Driftkostnader, t ex för batterier och sladdar, har ej medtagits. I övrigt har 

kostnaderna sannolikt överskattats, vilket innebär att kostnadseffektiviteten inte 

överdrivs mot förmånliga värden. 

 

Total förskrivningskostnad är således för två enkla apparater 11 900 kronor och 

för två avancerade apparater 20 100 kronor. 

 

Med antagandet att det antal som väljer enkel apparat är ungefärligen detsamma 

som väljer avancerad blir nyttovinsten för hörapparat i medel för 

studiepopulationen (se även Tabell 2),  

 

   mätt med EQ-5D (0,88+0,86)/2 – 0,83 = 0,04 

   mätt med HUI3 (0,73+0,72)/2 – 0,54 = 0,185. 

 

Medelkostnaden per utprovning i hela studiepopulationen är 

 

   (11 900 + 20 100)/2 = 16 000 kronor. 

 

Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (kostnad/QALY), räknat över de fem 

första åren, blir då  

 

   med EQ-5D kostnad/QALY = 80 000 kronor 

   med HUI3 kostnad/QALY = 17 297 kronor. 

 

En nivå under 100 000 kronor betraktas i allmänhet som en mycket gynnsam 

kostnadseffektivitet. Med båda nyttomätningsinstrumenten blir kostnads-

effektiviteten mycket god. 
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3.4 Brukarens val av apparat - utan kostnadskännedom 

För att belysa brukarnas preferenser för de olika alternativa lösningarna 

(apparattyp, enkel- eller dubbelsidig lösning), samt betalningsvilja som ett mått 

på preferensernas styrka, gjordes en intervju av audionomen, efter det att 

Mätpunkt 3 (sista mätningen) genomförts. 

 

Först ombads brukaren att välja apparat och bestämma sig för ensidig eller 

dubbelsidig lösning. Detta gjordes utan information om vilka kostnader valet 

skulle medföra. 

 

Därefter informerades brukaren om kostnaden förenad med valalternativen, dvs 

de båda apparattyperna samt ensidig och dubbelsidig lösning. Brukaren fick 

därefter göra om valet (eventuellt ändra valet). 

 

Beroende på länstillhörighet varierade kostnaderna för brukarna vad gäller 

besöksavgifter samt egenavgifter för apparaterna, se metodavsnittet. 

3.4.1 Påverkas valet av i vilken ordning apparaterna testas?  

I studien av preferenser för apparattyp deltog 151 brukare. Totalt valde 61 

procent den avancerade apparaten och 39 procent den enkla. I Tabell 3 visas 

apparatval för olika testföljder, avancerad respektive enkel som startapparat. 

Valet påverkades kraftigt av i vilken ordning apparaterna testades. Den apparat 

som användes sist valdes i högre utsträckning. Av de som använde den 

avancerade apparaten sist valde 78 procent denna, medan 54 procent av de som 

använde den enkla sist valde den.  

 

Tabell 3. Brukarens val av apparat utan kännedom om kostnader, fördelat efter i 

vilken ordning apparaterna testades. 
  

n 
Väljer 

avancerad 
% 

Väljer  
enkel 

% 

Totalt 
% 

Oavsett ordning 151 61 39 100 
Om avancerad apparat användes sist 79 78 22 100 
Om enkel apparat användes sist 72 46 54 100 

 

Den tydliga ordningseffekten visar att valet påverkas av den tydligare 

minnesbilden från den senast testade apparaten i förhållande till den första 

apparaten. Detta resultat belyser vikten av att ha en balanserad ordning i denna 

typ av studier och att så långt möjligt komplettera subjektiva värderingar med 

mera objektiva mått. 



 

 22 

3.4.2 Påverkas apparatval av brukarens ålder?  

Medelåldern skiljer icke signifikant mellan de som väljer den avancerade och de 

som väljer den enkla apparaten. Den avancerade apparaten föredras i något 

högre utsträckning av brukare över 65 år. I brukarnas kommentarer till sitt 

apparatval har yngre personer i högre utsträckning angivit att volymkontrollen 

på den enkla apparaten var en fördel, medan äldre i högre utsträckning har 

angivit de enkla reglagen hos den avancerade apparaten som en fördel. Båda 

typerna av argument återkommer dock i olika åldersgrupper.  

 

3.4.3 Påverkas apparatval av brukarens initiala hörsel?  

En fråga är om brukarens initiala hörförmåga spelar roll för värdet av de olika 

apparattyperna. I Figur 9 visas apparatval vid olika grader av initial hörsel, mätt 

med variabeln ”taluppfattning i brus”. Valet av apparat samvarierar inte med 

förmågan att uppfatta ord utan hörapparat. Den genomsnittliga initiala 

taluppfattningen (utan apparat) skiljer icke mellan de som väljer den avancerade 

och de som väljer den enkla apparaten.  

 

Figur 9. Val av hörapparat, fördelat efter patientens förmåga att uppfatta tal i 

brus utan apparat, n=152. 
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De initiala hörseltröskelvärdena (utan apparat) tycks inte heller ha betydelse för 

val av apparat, se Tabell 4.  
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Tabell 4. Genomsnittliga initiala hörseltröskelnivåer (dB) för de som valt 

avancerad (A) respektive de som valt enkel (E) apparat. 

Hz Höger  Vänster  Medelvärde  

 A E  A E  A E  

500 26 26  26 27  26 27  

1000 31 34  31 33  31 34  

2000 45 46  46 48  46 47  

3000 53 54  56 56  54 55  

4000 62 59  64 61  63 60  

Snitt 43 44  45 45  44 44  

          

"Lutning" (4k-500) 36 33  37 34  37 33  

 

De genomsnittliga värdena för hörtröskelnivåerna skilde inte signifikant för de 

olika apparatvalen (p>0,19). Inte heller lutningen i audiogramkurvan skilde de 

två grupperna åt.  

3.4.4 Övriga faktorer som påverkar apparatval 

Brukarna har i vissa fall angivit specifika faktorer av betydelse för apparatval. 

Sådana faktorer var ”ljudet” och förekomst av volymkontroll. Ljudet har haft 

betydelse i större omfattning för de som valt avancerad apparat. Förekomst av 

volymkontroll hos den enkla har haft betydelse för en stor andel av de som valt 

denna apparat, men likaså har frånvaron av volymkontrollen angetts av flera 

som skäl till varför de valt avancerad modell. 

3.5 Brukarens val av apparat – med kostnadskännedom 

För brukare i de län där förskrivning av dyrare apparater är förenat med 

egenavgifter (Jönköpings och Östergötlands län) genomfördes en undersökning 

av hur man väljer efter att ha fått information om kostnader för brukaren. I 

denna delstudie exkluderades Kalmar län, där förskrivningen var kostnadsfri så 

när som på en utprovningsavgift. Antal deltagare i denna delstudie var 100 

personer. I Figur 10 visas apparatval utan kostnadskännedom samt med 

information om kostnader. 

 

Utan kostnadskännedom valde 62 procent den avancerade apparaten. Med 

kostnadsinformation ändrade sig 11 personer och valde i stället den enkla 

modellen, dvs 50 procent valde då avancerad och 50 procent enkel modell. 

Vidare ändrade sig en brukare som valt avancerad apparat bilateralt, till 

unilateral anpassning men alltjämt avancerad apparat.  
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Enkelsidig lösning valdes i första valet av 12 brukare (12 procent); med 

kostnadsinformation valde 13 brukare denna lösning. 

 

Figur 10. Val av hörapparat, med och utan kostnadskännedom, n= 100. 
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För övriga "bytare" angavs följande motiv till byte
4
: 

 Hade helst haft Adapto, men de var för dyra. Väljer Oticon Atlas efter 

försöksperiod.  

 Brukaren tyckte att Adapto var lite bättre men ej värt så mycket mer. Ej så 

stor skillnad. Väljer Oticon Atlas I örat-modell efter försöksperiod. 

 Valde A med tvekan, ändrade till E när priset angavs. Valde Widex P8 x 2 

efter försöksperiod.  

 Hörde bättre med Adapto men denna var för dyr. Valde Widex B2 efter 

försöksperioden. 

 Svårt att välja. Gillade batterivarningen i Adapto men volymen på Ergo 

var krånglig. Valde Adapto, men böt till Ergo då priset angavs. Inte värt 

skillnaden. Valde Widex B2 efter försöksperioden. 

 Föredrog Adapto eftersom volymen ändras för lätt på Ergo. Valde ändå 

Ergo när priset angavs. Valde billigare digitalapparater efter test (Oticn 

Atlas I örat-modell).  

 Hörde bättre med Adapto, men gillade volymkontrollen på Ergo. Valde 

Adapto, men ändrade sig när priset angavs. Efter försöksperiod valdes 

2xWidex B2 med volymkontroll. 

 

                                           
4
 Kommentarerna återges inte ordagrant. Dels har de avkortats, dels har alla detaljer som skulle kunna röja 

identitet tagits bort. Den kursiva kommentaren är författarnas tillägg. 
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De som ändrade sina val efter kostnadsinformationen är mellan 60 och 79 år 

(Figur 11). Gruppen innehåller 8 av de 46 kvinnorna i totalgruppen och 4 av de 

53 männen. 

 

Figur 11. Åldersfördelning för de två beslutsgrupperna efter information om 

kostnader. 
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Den initiala hörseltröskelkurvan utan apparat skiljer sig från materialets 

medelkurva, se Tabell 5. Bashörseln (500 Hz och 1000 Hz) är något sämre för 

de som ändrar sitt val. Dessutom är skillnaden mellan bas och "diskant"-hörsel 

(4kHz) något mindre för den grupp som ändrar sitt val.  

 

Tabell 5. Hörseltröskelvärden för de som ändrar sina val respektive håller fast 

sina val.  

Audiometri De som 

ändrade sig  

De som ej 

ändrade sig 

 dB dB 

medel för båda öronen, 500 Hz 34 25 

medel för båda öronen, 1000 Hz 41 30 

"lutning", båda öronen(4k-500) 25 37 

 

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att dra några slutsatser om karakteristika 

för den grupp som ändrat sina val efter kostnadsinformation, detta på grund av 

att delgruppen är liten. 

 

Även till brukarna i Kalmar län, där egenavgifter inte förekom, ställdes frågan 

om ändring av tidigare val. Resultatet blev att kostnadsinformationen där inte 

medförde några ändrade ställningstaganden, se Figur 12. Som jämförelse visas 

situationen i de tre länen. Anmärkningsvärt är att frånvaron av egenavgifter inte 

tycks påverka förskrivningarna i Kalmar län mot dyrare apparater. 
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Figur 12. Val av hörapparat med och utan kostnadskännedom, fördelat efter 

landsting (n=130, de som besvarat båda frågorna).  
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3.6 Brukarens slutliga val av apparat, även 
inkluderande apparater som inte ingick i studien 

Efter studien fanns möjlighet att välja apparat oberoende av resultaten från 

studien. Detta ledde till att ett stort antal brukare valde andra apparater, se 

Tabell 6. 

 

Tabell 6. Val av apparat ur hela sortimentet efter avslutat försök. 
  Bilateral 

anpass-
ning 
antal 

Unilateral 
anpass 

ning 
antal 

 
    Alla 
   antal 

 
Fördel-

ning 
% 

 
Andel  

bilateral 
anpassning  

% 

Försöksapparat Adapto  40 2 42 27 95 
Ergo 28 4 33 21 85 

Annat Annan 68 9 77 49 88 
Avvaktar   4 3  

  136 16 156 100 87 

 

Ungefär hälften av personerna behöll en av de apparatmodeller som ingick i 

försöket, i vissa fall en annan modell av samma apparat (”I örat” i stället för 

”Bakom örat”). Den andra hälften valde apparater av annat märke. Motiv som 

angavs för att för att byta apparat var bland annat att ingen av de ingående 

apparaterna hade ett bra ljud, att den avancerade var bra men för dyr, att man 
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ville ha en ”I örat”-modell eller att man önskade den avancerade apparaten fast 

med volymkontroll. I dessa fall har man fått pröva en apparat av annan modell. 

 

Fyra personer valde att inte fortsätta med hörapparat alls; de ville avvakta och 

återkomma vid behov. Motiveringar var att man inte hade uppnått förväntad 

nytta av apparaten, att man ännu inte hade tillräckligt stort behov av hörapparat, 

att man ville avvakta tills vidare efter att ha testat olika lösningar samt att man 

överhuvudtaget hade ”svårt för apparaterna”. 

 

I det slutliga valet övergick totalt 16 personer till unilateral anpassning. 

Motiveringar var att man inte upplevde att hörseln förbättrades av två apparater, 

att man önskade volymkontroll, att ena hörselgången var trång och gav besvär, 

att priset för två apparater var för högt och att man hade besvärande 

ocklusionseffekt. 

 

Förteckningar över brukarnas slutliga val visas i Bilaga 2. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Studien var upplagd som en randomiserad enkelblind studie av typ ”cross-over”, 

vilket innebar att varje brukare prövade var och en av de två apparaterna. Detta 

gav en god möjlighet att ge ett tillförlitligt underlag för jämförelse mellan de två 

apparattyperna. Datainsamlingen skedde under 2002 och 2003. Även om en 

utveckling på området skett sedan dess både vad gäller tekniska prestanda och 

priser, har resultaten en allmängiltighet och är tillämpbara i dag. 

 

Studiepopulationen var förstagångsanvändare huvudsakligen i åldrarna 50 år till 

80 år. En viss selektion i rekrytering av brukare kan inte uteslutas; sannolikt 

finns en underrepresentation av yngre. 

 

Gruppens genomsnittliga hörselnedsättning är ganska typisk för kategorin 

förstagångsbrukare och skiljer sig inte signifikant från tidigare studier  [19]. Att 

män har en något större hörselnedsättning än kvinnor i diskanten är ett känt 

fenomen [20]. 

 

Studien visar att taluppfattning i brus skiljer sig signifikant mellan de två 

apparattyperna, enkel och avancerad apparat. Resultaten visar bättre 

taluppfattning med den avancerade apparaten. Resultat i samma riktning erhålles 

med två generiska instrument för brukarens problemlösningsförmåga, dock ej 

lika tydligt som för taluppfattningstestet. 

 

Hörapparatinterventionen, med de val brukarna gjort resulterande i att ungefär 

hälften föredrog enkel och hälften avancerad apparat, gav en kostnad per 

kvalitetsjusterat levnadsår av 80 000 kronor mätt med EQ-5D och 17 300 kronor 

mätt med HUI3 (ibland kallat ”Incremental Cost-Effectiveness Ratio” eller 

ICER). Värdet skall jämföras med att man i sjukvården ofta bedömer kostnader 

under 100 000 kronor per QALY som låga, och upp till 500 000 kronor per 

QALY som rimliga, även om det inte finns några fixa tröskelvärden. Resultaten 

i termer av kostnad per QALY överensstämmer väl med de som framkom i 

studierna redovisade av Boas et al. och Joore et al. [6, 7]. 

 

Med EQ-5D fås en signifikant skillnad mellan apparattyperna. Resultaten tyder 

på att livskvaliteten är högre vid den enkla apparaten. Livskvalitetsinstrumentet 

”Health Utilities Index (HUI3), som inkluderar specifika frågor om hörsel-

problem, ger dock ingen skillnad mellan apparaterna; däremot visar HUI3 en 

avsevärd effekt av hörapparat-förskrivningen generellt. Sannolikt är dessa 

generiska livskvalitetsinstrument inte särskilt känsliga för de tämligen subtila 

olikheterna mellan apparaterna. Dock tyder resultat från EQ-5D att skillnad 

mellan apparaterna erhålls i dimensionerna smärta/besvär och rädsla/ 

nedstämdhet. 
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En tänkbar förklaring till resultaten från livskvalitetsmätningarna vad avser 

distinktion mellan apparaterna kan vara, förutom mättekniskt låg känslighet, att 

subgrupper reagerar olika för de två apparattyperna. Exempelvis skulle brukare 

med god kognitiv förmåga kunna tänkas ha större acceptans för den avancerade 

apparaten. I så fall borde sådana subgrupper undersökas var för sig för att ge 

rättvisande resultat. Vi har inte inom studien haft möjlighet att pröva detta.  

 

Resultaten överensstämmer väl med studien av Wood och Lutman [16], som 

jämförde linjär analog och avancerad digital hörapparat med avseende på 

taluppfattningsförmåga och självskattad nytta. Förstagångs-användare (n=100) 

med måttlig sensorineural hörselskada undersöktes i en enkelblind randomiserad 

crossover-studie. Självskattad nytta mättes med två instrument, Abbreviated 

Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) och Glasgow Hearing Aid Benefit 

Profile (GHABP). Även livskvalitet och brukarpreferenser inkluderades. 

Taluppfattningsförmåga var signifikant bättre med digital apparat. Den digitala 

apparaten föredrogs av 61 brukare, den analoga av 26, dvs något färre än i vår 

studie, och 9 hade ingen uppfattning. Sammanfattningsvis uppvisade den 

digitala apparaten fördelar framför den analoga både vad gäller objektiva och 

subjektiva mått, även om skillnaderna är små. En reflektion var att vid 

blindprovning föredrar en grupp ändå den analoga apparaten, vilket kan tänkas 

ha en underliggande orsak. 

 

Jämförelse mellan resultat från EQ-5D och HUI3 visar att stora skillnader kan 

uppträda vid samtidig mätning med de två instrumenten. Vår bedömning är att 

resultat från dessa inte bör jämföras, utan ett och samma instrument användas 

för undersökning av en interventions effekter. Orsaken är skillnader i 

instrumentens konstruktion (se avsnittet om HUI3). 

 

Våra iakttagelser vad gäller EQ-5D och HUI3 i denna studie stöds även av 

Grutters et al. [18] i en studie av nyttomåtten EQ-5D, HUI2 och HUI3, använda 

för patienter med hörselnedsättning. För en population (n=315) erhölls 

signifikanta skillnader mellan de tre instrumenten: med EQ-5D och engelsk 

tariff (“sociala vikter”) erhölls ett värde på 0.83, med HUI2 värdet 0.77 och med 

HUI3 värdet 0.61. Förändringen i livskvalitet efter hörapparatutprovning (n=70) 

var för HUI2 0.07 (signifikant förbättring), för HUI3 0.12 (signifikant 

förbättring) och för EQ-5D 0.01 (ej signifikant förändring). Baserat på detta och 

kostnadsdata var den inkrementella kostnadseffektivitetskvoten (ICER) för EQ-

5D EUR 647 209/QALY och för HUI3 EUR 15 811/QALY. Författarnas 

slutsats var att nyttomått och därmed ICER i hög grad beror av vilket instrument 

som används. Studien indikerar att HUI3, som uppvisar störst känslighet för 

hörselförändringar, bör väljas i första hand vid studier inom hörselområdet. 

Detta bör enligt vår mening ställas mot det faktum att EQ-5D är det instrument 
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som vanligen, i Europa, ligger till grund för kostnadseffektivitets-bedömningar 

och prioriterings-rekommendationer. 

 

Efter studiens sista mätpunkt, när brukaren prövat båda apparaterna, fick denne 

välja apparat. Härvid valde 62 procent den avancerade och 38 procent den enkla 

apparaten. I de län där hörapparatförskrivning var förenad med avsevärda 

egenavgifter om kostnaden översteg en viss nivå, gavs brukaren möjlighet att 

revidera sitt val efter information om kostnaderna. Härvid ändrade 13 brukare av 

100 sitt val till en billigare lösning. I huvudsak valde man då enkel i stället för 

avancerad apparat, i ett fall unilateral anpassning.  

 

Resultatet visade också att 43 brukare av de 54 som först valde avancerad 

apparat (bilateral anpassning) stod fast vid sitt val, trots en egenavgift av 

närmare 8 000 kronor. Detta ger en indikation på brukarens betalningsvilja för 

det mervärde den avancerade apparaten ger. 

 

Val av apparat var med kostnadskännedom tämligen lika i de tre länen. 

Hypoteser om dyrare förskrivningar i Kalmar med ”fri” förskrivning tycks det 

inte finnas fog för.  

 

I Kalmar län bibehöll man i stor utsträckning någon av de apparater man prövat i 

studien, ca 87 procent av brukarna gjorde så, medan i Östergötlands och 

Jönköpings län endast 25 procent respektive 34 procent bibehöll någon av 

försöksapparaterna. Ekonomiska hänsyn är en faktor som spelar roll i 

valsituationen. 

 

Viktigt är också att notera att för den övervägande majoriteten var bilateral 

anpassning, d.v.s hörapparater till båda öronen, det självklara valet. Utan 

kostnadskännedom valde 88% av försökspersonerna detta alternativ. Med 

kostnadskännedom övergick en person från dubbelsidig till enkelsidig 

anpassning av kostnadsskäl så att andelen dubbelsidiga anpassningar blev 87%.  

 

Sammanfattningsvis har studien klargjort olikheter mellan enkel och avancerad 

apparat vad avser såväl taluppfattning i brus som problemlösningsförmåga och 

livskvalitet. Det avslutande preferenstestet visade att en grupp brukare fördrog 

den enkla apparaten (ca 40 procent) och en grupp den avancerade (ca 60 

procent). En majoritet av sistnämnda gruppen var villig att betala ett belopp på 

ca 8 000 kronor för denna apparats mervärde. 

 

Instrumenten ”Tal i brus” och ”IPPA” har visat hög känslighet för 

interventionen i den studiedesign som använts. Nyttomått av typ ”EQ-5D” och 

”HUI3” är dock viktiga för att belysa kostnadseffektivitet. Erfarenheten från 

denna studie är att båda dessa instrument kan användas för att belysa 



 

 31 

hörapparatförskrivning som sådan. För att beskriva olikheter mellan 

apparattyperna tyder resultaten på att studiedesignen bör utvecklas till större 

studiepopulation och/eller speciella subgruppsanalyser. Det är, exempelvis, 

tänkbart att personer med god kognitiv förmåga i högre utsträckning föredrar 

den avancerade apparaten och de med sämre kognitiv förmåga föredrar den 

enklare (se Lunner [18]). Det är i så fall missvisande att redovisa 

livskvalitetsvinst för respektive apparat för totala populationen. 
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BILAGA 1 – EFFEKT AV ORDNINGSFÖLJD I TEST 

Ordningsföljdens betydelse i använd cross-over-design testades genom 

undersökning av ”period”- och ”carry over”-effekt, se Tabell 7. 

 

Härvid undersöktes om den grupp som började med avancerad apparat hade 

annorlunda totaleffekt än den grupp som började med enkel apparat. ”Carry 

over”-effekten är en interaktion mellan behandling och period, vilket innebär att 

det bara är en av apparaterna som kan "ärva" effekt från den andra. 

 

Tabell 7. ”Period”- och ”carry over”-effekt. 
 Period  Carry over 

 Effekt p=  Effekt p= 

Tal i brus -1,29 0,18  -1,18 0,67 

IPPA 0,37 0,08  -0,13 0,80 

PIRS 1,95 0,14  2,00 0,38 

EQ-5D -0,01 0,30  0,00 0,96 

HUI (HUI3) -0,02 0,14  -0,01 0,83 

 

 

Mycket måttliga, ej signifikanta, ”periodeffekter” uppträder i samtliga 

effektmått, och inga ”carry over”-effekter. De effektmått som redovisas i Tabell 

2 kan därför tolkas som apparatskillnader.  
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BILAGA 2 – SLUTLIGA APPARATVAL 

Tabell 8. Slutgiltigt valda apparater. Antal personer, ungefärligt pris samt typ 

(enkel/avancerad). BÖ: ”bakom örat”, IÖ: ”i örat”. 

 

 
Totalt 

 

 
Bi- 

lateral 
anpass-

ning 
 

 
Uni-

lateral 
anpass-

ning 
 

Ca pris per styck 
kronor 

 

Typ av 
apparat 

 

Adapto (försök) 32 32   6 800 Avancerad 
Adapto annan (IÖ, pow osv) 10 8 2 7600-8800 Avancerad 
Ergo (försök)  31 27 4 2 700 Enkel 
Ergo (IÖ) 1 1  2 805 Enkel 
      
Oticon Atlas  10 7 3 3000 Enkel 
Oticon Atlas (IÖ) 19 17 2 3300-3800 Enkel 
Oticon 410 2 2  2740 (BÖ) Enkel 
Oticon Gaia (IÖ)  2 1 1 5170 Avancerad 
      
Widex A4  5 4 1 3100 (BÖ) Enkel 
Widex B1  6 6  3000 (BÖ) Enkel 
Widex B2 10 9 1   3300 (BÖ)-3700 (IÖ) Enkel 
Widex P8 10 9 1 3700 (BÖ)-4350 (IÖ) Enkel 
Widex Diva  3 3  6237 (BÖ)-6617 (IÖ) Avancerad 
      
Phonak Claro 21/211 dAZ 3 3  5080-6036 Avancerad 
Phonak perseo 211 DAZ  1 1  7100 Avancerad 
Phonak perseo 23 DAZ (IÖ) 1 1  8500 Avancerad 
      
Rexton Gran D 4 3 1 2750-3000 Enkel 
      
canta 770-d  1 1   6596 (BÖ) Avancerad 
      
Annan, uppgift saknas 1 1    
Avvaktar  4     

Totalt 156 136 16   
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Tabell 9. Slutligt valda apparater. Antal personer, länsvis. IÖ: ”i örat”. 
  Antal    Andel, %  

 Jönköping Östergöt. Kalmar  Jönköping Östergöt. Kalmar 

Adapto (försök) 4 9 19  11 12 40 

Adapto annan 2 5 3  6 7 6 

Ergo (försök) 3 11 17  8 15 36 

Ergo (IÖ)     1    2 

Oticon Atlas 10      28   

Oticon Atlas, (IÖ) 6 13    17 18  

Oticon Gaia (IÖ)   2
5
     3  

Oticon 410   2     3  

Phonak Claro 21/211 dAZ   3     4  

Phonak Perseo 211 dAZ   1     1  

Phonak Perseo 23 dAZ   1     1  

Rexton Gran D   2 2   3 4 

Widex A4   5     7  

Widex Bravo B1   6     8  

Widex Bravo B2 4 6    11 8  

Widex Senso Diva 1 1 1  3 1 2 

Widex Senso P8 5 3 2  14 4 4 

Canta 770-d     1    2 

Annan, okänd     1    2 

Avvaktar 1 3    3 4  

Totalt antal svar 36 73 47  100 100 100 

 

 

 

Tabell 10. Slutligt valda apparater. Procentuell fördelning länsvis. 
 Jönköping Östergöt. Kalmar 

Adapto 17 19 48 
Ergo 8 15 39 

Summa försöksapp 25 34 87 
    
Annan avancerad 3 11 4 
Annan enkel++ 14 4 4 
Annan enkel 56 47 4 
Avvaktar 3 4  

Summa 100 100 100 

 

Brukare i Kalmar län behöll någon av försöksapparaterna i betydligt högre 

utsträckning än i övriga länen.  

 
 

                                           
5
 En av de personer som valde Gaia valde unilateral anpassning på grund av priset. 



 

 

 

 

CMT RAPPORTSERIE/CMT DISCUSSION PAPERS 
 
(Reports with titles in English in brackets are only available in Swedish) 
 
1986:1 P Carlsson, B Jönsson: Makroekonomisk utvärdering av medicinsk teknologi - En studie av 

introduktionen av cimetidin för behandling av magsår (Medical technology assessment in a 
macroeconomic perspective - A study of the introduction of cimetidine for treatment of ulcers) 
 

1986:2 L-Å Levin: Betablockerare som profylaktisk behandling efter akut hjärtinfarkt - en 
samhällsekonomisk analys (Beta-blockers as prophylaxis after acute myocardial infarction - a 
cost-effectiveness study) 

 
1986:3 B Jönsson: Prevention som medicinsk teknologi - hälsoekonomiska aspekter (Prevention as a 

medical technology - economic aspects) 
 
1986:4 B Jönsson: Economic aspects of health care provision - is there a current crisis?  
 
1986:5 B Jönsson: The economics of drug regulation  
 
1986:6 P Carlsson, H-G Tiselius: Utvärdering av alternativa teknologier för behandling av 

urinvägskonkrement - uppläggning av studien (Evaluation of alternative technologies for 
treatment of upper urinary tract calculi - study design) 

 
1986:7 S Björk, A Bonair: Att mäta livskvalitet (Quality of life measurements) 
 
1986:8 G Karlsson: Samhällsekonomisk utvärdering av käkbensförankrade broar - en förstudie 

(Economic evaluation of jaw-bone anchored bridges - a pilot study) 
 
1986:9 Verksamhetsberättelse 1985/86 och plan för 1986/87  
 
1986:10 P Carlsson, H-G Tiselius: Utvärdering av stötvågsbehandling av njursten - Redovisning av ett 

års verksamhet (Evaluation of extracorporeal shockwave lithotripsy treatment for upper urinary 
tract calculi - The first year experiences) 

 
1986:11 B Jönsson: Health Economics in the Nordic Countries: Prospects for the Future 
 
1986:12 B Jönsson: Cost Benefit Analysis of Hepatitis-B Vaccination 
 
1987:1 P Carlsson, B Jönsson: Assessment of Extracorporeal Lithotripsy in Sweden 
 
1987:2 P Carlsson, H Hjertberg, B Jönsson, E Varenhorst: The cost of prostatic cancer in a defined 

population  
 
1987:3 B Jönsson, S Björk, S Hofvendahl, J-E Levin: Quality of Life in Angina Pectoris. A Swedish 

Randomized Cross-Over Comparison between Transiderm-Nitro and Long-acting Oral Nitrates 
 
1987:4 Verksamhetsredovisning 1986/87 och plan för 1987/88  
 
1987:5 B Jönsson: Ekonomiska konsekvenser av de nya behandlingsriktlinjerna för hypertoni 

(Economic consequences of new guidelines of hypertension 
 
1987:6 B Jönsson, G Karlsson: Cost-Benefit of Anesthesia and Intensive Care 
 
1987:7 J Persson, L Borgquist & C Debourg: Medicinsk teknik i primärvården. En enkätstudie riktad 

till vårdcentraler och medicintekniska avdelningar ( Medical devices in primary health care) 
 
1988:1 J Persson (ed.): Innovation assessment in rehabilitation. Workshop proceedings 



 

 

 

 

 
1988:2 C Debourg, L Borgquist & J Persson: Fördelning av hjälpmedel och kostnad på sjukdomsgrupp 

(Aids for disabled and costs related to groups of diagnoses) 
 
1988:3 BJönsson, G Karlsson & R Maller: Ekonomisk utvärdering av antibiotika (Economic evaluation 

of antibiotics) 
 
1988:4 Carlsson, P: Stötvågsbehandling av gallsten (ESVL-G) En konsekvensanalys av att införa 

ESVL-G i den sydöstra sjukvårdsregionen (Extracorporeal shock Wave lithotripsy treatment of 
biliary stones - A consequence analysis of an introduction of the technology in the south-east 
health care region) 

 
1988:5 Carlsson, P: Extrakorporal stötvågslitotripsi vid behandling av njursten och gallsten 

(Extracorporeal shock wave lithotripsy in treatment of renal and biliary stones) 
 
1988:6 Andersson, F & Gerdtham, U: En studie av sjukvårds- utgifternas bestämningsfaktorer i ett 

internationellt och nationellt perspektiv (A Study of the Determinants of Health Expenditures in 
a National and International Perspective) 

 
1988:7 Bonair, A: Spridning av medicinsk teknologi - en internationell jämförelse (Diffusion of 

medical technology - an international comparison) 
 
1988:8 Andersson, F, Brodin, H & Stalfelt A-M: Kostnader för behandling av akut myeloisk leukemi - 

En analys av kostnadsvariationer över tiden (The Cost of Treating Acute Myeloid Leukemia - 
An Intertemporal Cost Analysis) 

 
1988:9 Gerdtham, U, Andersson, F, Sögaard, J & Jönsson, B: Econometric analysis of health care 

expenditures A cross-section study of the OECD-countries  
 
1989:1 Persson J: Ethical codes in biomedical and clinical engineering - an international comparison  
 
1989:2 Gerdtham U: Läkemedelsförsörjningen i Sverige (The Provision of Pharmaceuticals in Sweden) 
 
1989:3 Andersson, F: Effektiv patenttid för nya läkemedelssubstanser registrerade i Sverige 1965-1987 

(Effective Patent Life of New Chemical Entities Approved in Sweden between 1965 and 1987 
 
1989:4 Rehnberg, C, Westerberg, I & Carlsson, P: Hälso- och sjukvård i Kanada. En analys av 

organisation, styrning och finansiering (Health care in Canada - Organisation, Management and 
Financing) 

 
1989:5 Carlsson, P, Pedersen, K, Varenhorst, E: Ekonomisk utvärdering av prostatacancerscreening 

med dubbelpalpation - En pilotstudie på vårdcentraler i Norrköping (Economic evaluation of 
screening for prostate cancer with digital palpation) 

 
1989:6 Falk, J, Haglund, J, Hultberg, T & Persson, J: Blodtrycksmätning i primärvården (Indirect 

measurement of blood pressure in primary health care) 
 
1989:7 Jönsson, B & Karlsson, G: Neonatal intensivvård av barn med mycket låg födelsevikt 

(Economic aspects of neonatal intensive care of very-low-birth-weight infants) 
 
1989:8 Jönsson, B, Horisberger B, Bruguera, M & Matter:L: Cost-benefit analysis of hepatit-B 

vaccination. A Computerised decision model for Spain 
 
1989:9 Jönsson, B: Medicinsk teknologi - utveckling, utnyttjande och utvärdering (Medical technology 

- development, utilization and assessment) 
 



 

 

 

 

1990:1 Johannesson, M, Borgquist, L, Elenstål, A, Jönsson, B, Tilling, B: Läkemedels- och 
konsultationskostnad för hypertoni vid en vårdcentral (Hypertension treatment in an out-patient 
setting: the costs of drugs and physician visits) 

 
1990:2 Johannesson, M, Jönsson, B, & Gerdtham, U-G: Kostnads-effektanalys av behandling mot högt 

blodtryck - en metodstudie (Cost-effectiveness analysis of hypertension treatment - 
methodological issues) 

 
1990:3 Gerdtham, U-G: Den förändrade åldersstrukturens effekt på sjukvårdskostnaderna (Implications 

of the changing age structure on the health care costs) 
 
1990:4 Jönsson, B: The cost of diabetes and the cost-effectiveness of interventions 
 
1990:5 Johannesson, M & Jönsson, B: Cost-effectiveness analysis of hypertension treatment - 

methodological issues 
 
1990:6 Persson, J, Fagnani, F, Hutton, J, Jorgensen, T & Saranummi, N: Survey of Health Care 

Systems and Potential of Information Technology 
 
1990:7 Johannesson, M, Borgquist, L, Jönsson, B & Råstam, L: Kostnaderna för behandling av 

hypertoni i Sverige - en analys av olika interventionsgränser och behandlingsmix (The costs of 
hypertension treatment in Sweden - an analysis of various intervention strategies and mix of 
treatment) 

 
1990:8 Jönsson, B, Brorsson, B, Carlsson, P & Karlsson, G: Assisterad befruktning vid ofrivillig 

barnlöshet. Hälsoekonomiska aspekter. (Artificial fertilization in case of unwanted childlessness 
- economic aspects) 

 
1991:1 Ekberg, K, Lindén, M & Persson, J: Medicinsk teknik och arbetsmiljö. Del I: Effekter på hälsa, 

vårdkvalitet och säkerhet. Del II: Klinikvis redovisning. (Medical technique and working 
environment Part I: Effect on health, quality of care and security. Part II: A record of 
performance on clinic level) 

 
 
1991:2 Garpenby, P: Ny organisation för psykiatrin i Östergötland - en studie av implementering inom 

ett landsting. (A new organization of psyciatric care in Östergötland - a study of implementation 
in a County Council) 

 
1991:3 Johannesson, M, Hedbrant, J & Jönsson, B: A computer simulation model for cost-effectiveness 

analysis of cardiovascular disease prevention 
 
1991:4 Nordenfelt, L: Quality of Life and Health Promotion. Two Essays in the Theory of Health Care 
 
1991:5 Carlsson, P, Garpenby, P, Bonair, A: Kan sjukvården styras? En rapport om spridning och 

kontroll av medicinsk teknologi. (Is control of health care possible? A report on the diffusion 
and control of medical technology.) 

 
1991:6 Brodin, H: Köer till vård - Myt och verklighet. 
 (Queues in health care - myth and reality) 
 
1991:7 Carlsson, P, Tiselius, H-G, Borch, K: Some aspects of extracorporeal shock wave lithotripsy for 

renal and biliary stone treatment 
 
1991:8 Rehnberg, C: Primärvård i privat entreprenad - En sammanfattning av ett års verksamhet i 

Norrköping. (Primary Care on contract - a summary of the first year in Norrköping) 
 



 

 

 

 

1992:1 Carlsson, P, Jönsson, B, Ahlstrand, C: Prevalence and costs of benign prostatic hyperplasia in 
Sweden 

 
1992:2 Persson, J (ed.): Advancing the role of biomedical engineering in health care technology 

assessment. Proceedings of a joint session organized by IFMBE (International Federation for 
Medical and Biological Engineering) and ISTAHC (International Society of Technology 
Assessment in Health Care), at the ISTAHC Eighth Annual Meeting, Vancouver, June 14-20, 
1992 

 
1992:3 Jonsson, D, Zethraeus, N, Mansfield, M, Wålinder, J: Hälsoekonomisk analys av 

klozapinbehandling vid farmakoterapifraktär scizofreni - en pilotstudie 
 
1992:4 Bonair, A, Persson J: Innovation and technology transfer in health care. COMETT-ASSESS 

General Overview 
 
1992:5 Carlsson, P, Varenhorst, E, Pedersen, K: Assessment of screening for carcinoma of the prostate 

- An introduction 
 
1992:6 Carlsson, P, Ahlstrand, C, Jönsson, B. Surgical treatment of benign prostatic hyperplasia - 

Manifestations, complications and costs 
 
1992:7 Chowdhury, S, Persson, J. Videophones for Surgeon - Pathologist Consultations: A Pre-

implementation Study 
 
1993:1 Johannesson M, Jönsson B. Ekonomisk utvärdering av osteoporos prevention 
 
1993:2 Carlsson P, Hedbrant J, Pedersen K, Varenhorst E, Gray D. An evaluation of prostate cancer 

screening using a decision analytic model 
 
1993:3 Hass U, Persson J, Brodin H, Andersson A. Utvärdering av datorbaserade 

hjälpmedelsteknologier - effekter och kostnader. En utvärdering initierad av REDAH-projektet 
 
1993:4 Karlsson G. Att mäta behandlingsresultat inom sjukvården. En teoretisk jämförelse mellan 

QALYs och HYEs. Arbetsrapport 
 
1994:1 Garpenby P. Introduktion av metoder inom psykiatrin i Blekinge, Västmanland och 

Östergötland - en jämförande studie 
 
1994:2 Garpenby P, Carlsson P. Utvärdering och förslag till organisation av nationella register för 

kvalitetskontroll inom hälso- och sjukvården 
 
1994:3 Skargren E, Carlsson P, Gade M, Rosenbaum A, Tropp H, Öberg B, Ödman UM. En jämförelse 

av två behandlingsstrategier - kiropraktik och sjukgymnastik - vid rygg/nackbesvär 
 
1994:4 Lindvall P, Karlsson G. Primärvård under kommunalt huvudmannaskap. En första bild av 

försöksverksamheten i Katrineholms kommun  
 
1994:5 Rahmqvist M, Carlsson P. Ålder och andra faktorers betydelse för ohälsa och vårdutnyttjande 
 
1994:6 Karlsson G, Lindvall P. Kommunal primärvård i Katrineholm. Vårdutnyttjande 1990-1992 
 
1995:1 Lundh U. De äldre östgötarnas levnadsförhållanden, hälsa och erfarenheter av hälso- och 

sjukvård 
 
1995:2 Hass U, Karlsson G. Sambandet mellan kostnader för hjälpmedel och andra insatser för 

personer med funktionsnedsättningar 
 



 

 

 

 

1995:3 Lindvall P, Karlsson G, Rosén I. Primärvårdsförsöket i Katrineholm. En lägesbild av 
verksamheten utifrån ett personalperspektiv 

 
1995:4 Andersson A, Brodin H. Rehabilitering/habilitering av döva och dövblinda med ytterligare 

funktionsnedsättningar - en ekonomisk pilotstudie 
 
1995:5 Karlsson G, Andersson A. Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning - en 

hälsoekonomisk analys 
 
1995:6 Hass U, Persson J, Brodin H, Andersson A. Brukarinflytande och hjälpmedelsval - betydelse för 

hjälpmedelsförskrivning, livskvalitet och kostnader 
 
1995:7 Karlsson G, Lindvall P, Rosen I. Kommunal primärvård i Katrineholm. Vårdutnyttjande, 

vårdkvalitet och hälsa utifrån ett befolkningsperspektiv 
 
1995:8 Jonsson D, Husberg M. Hälsoekonomisk utvärdering av rehabilitering för personer sjukskrivna 

mer än 30 dagar. En jämförande studie i Östergötland 
 
1995:9 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska aspekter på reumatisk sjukdom 
 
1995:10 Holmberg H, Carlsson P. Primärvård i privat och offentlig regi - En uppföljning av 

primärvårdsverksamheten i Norrköping 
 
1995:11 Bäckman K, Jonsson D. Utvärdering av den särskilda ersättningen för rehabiliterings- och 

behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården (Dagmar 485) i Östergötland åren 1991-1994 
 
1995:12 Skargren E, Carlsson P, Gade M, Rosenbaum A, Tropp H, Öberg B, Ödman UM. Kostnads- 

och effektanalys av behandling med kiropraktik eller sjukgymnastik vid rygg-/nackbesvär - 
Uppföljning efter 6 månader 

 
1996:1 Varenhorst E, Carlsson P, Hagström I, Holmberg H, Lindahl T, Löfman O, Noorlind Brage H, 

Pedersen K, Wågermark J. Sex års erfarenhet med screening för prostatacancer - en pilotstudie 
på vårdcentraler i Norrköping 

 
1996:2 Ardeby O, Persson J, Borgquist L. Medicinsk teknik i primärvården - utveckling 1986-1995 
 
1996:3 Rahmqvist M, Bäckman K. Landstingsenkät -95. Östgötarnas erfarenheter av primärvård, 

sjukhusvård och tandvård 
 
1996:4 Garpenby P. Att omsätta psykiatrireformen i handling - en första redovisning från Östergötland 
 
1996:5 Konsensusuttalande. God strokevård i Östergötland. Landstinget i Östergötland i samarbete 

med Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
 
1996:6 Hass U, Jonsson D. Uppföljning av kostnaderna för lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade under 1994 (LSS 1992/93) 
 
1996:7 Garpenby P, Carlsson P. Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården - en 

uppföljande studie 
 
1996:8 Lindvall P. Introduktion av nya teknologier vid behandling av schizofreni under perioden 1935 

- 1990 
 
1996:9 Bäckman K, Brodin H. Äldres färdtjänstutnyttjande - bakgrundsfaktorer med exempel från 

Norrköping 
 
1996:10 Rahmqvist M, Bäckman K. Östgötarnas hälsa, levnadsvanor och läkemedelsförbrukning 



 

 

 

 

1996:11 Ardeby O, Ausmeel H, Persson J. Internet som verktyg för hälso- och sjukvården - handledning 
och exempel 

 
1996:12 Persson J, Brodin H. Prototype tool for assistive technology cost and utility evaluation 
 
1996:13 Holmberg H, Carlsson P, Varenhorst E, Kalman D. Ekonomiska konsekvenser av nya 

medicinska metoder i vården av prostatacancer. - En beräkning av sjukvårdskostnader under 
hela vårdperioden 

 
1997:1 Jonsson D, Husberg M. Utvärdering av olika vårdalternativ inom mödrahälsovården i 

Östergötland - Kostnader, vårdkonsumtion och vårdkvalitet 
 
1997:2 Jonsson D, Husberg M. Uppföljning av kostnaderna för lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade under 1995 (LSS 1992/93) 
 
1997:3 Rahmqvist M, Garpenby P. Kommunal primärvård i Katrineholm. Vårdutnyttjande, vårdkvalitet 

och hälsa - en jämförelse mellan 1993 och 1996 
 
1997:4 Larsson SA, Garpenby P, Lindvall P. Kommunal primärvård i Katrineholm. Perspektiv på 

utveckling och samverkan 
 
1997:5 Garpenby P, Lindvall P. Primärvård under kommunalt huvudmannaskap. CMTs analys av 

försöket i Katrineholm 
 
1997:6 Jonsson D, Rahmqvist M, Husberg M. Psykiska besvär bland långtidssjukskrivna i Östergötland 
 
1997:7 Lindvall P. Interna budgetöverenskommelser vid Lasarettet i Motala - Rationell styrning eller 

mode? 
 
1997:8 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska aspekter på användning av neuroleptika 
 
1997:9 Rahmqvist M, Jonsson D. Psykisk ohälsa och vårdutnyttjande i Östergötland 1991 - 1995 
 
1998:1 Lundh U, Sandberg J. De äldre östgötarnas levnadsförhållanden, hälsa och erfarenheter av 

hälso- och sjukvård 
 
1998:2 Hass U, Persson J, Brodin H, Andersson A. Utvärdering av datorbaserade 

hjälpmedelsteknologier. En utvärdering initierad av REDAH-projektet. Slutrapport mars 1998 
 
1998:3 Byrsjö J, Persson J. Information för hälso- och sjukvården vid Internet och CD-ROM - en 

annoterad förteckning 
 
1998:4 Andersson A, Levin L-Å. Sjukvård i hemmet - en litteraturgenomgång 
 
1998:5 Sennfält K. Kostnadsnyttoanalys av behandlingar vid kronisk njursvikt. En pilotstudie 
 
1998:6 Vimarlund V, Timpka T, Ferraz Nunez J, Jonsson, D. Utvärdering av yrkesrehabilitering 
 
1998:7 Jonsson D, Husberg M, Foldemo A. Hälsoekonomisk utvärdering av psykiatrireformen i 

Östergötland 
 
1998:8 Garpenby P, Larsson SA. Att genomföra psykiatrireformen i vardagen - en uppföljande studie 

från Östergötland 
 
1998:9 Garpenby P, Byrsjö J. Den medicinska faktadatabasen MARS inom Socialstyrelsen - en 

utvärdering 
 



 

 

 

 

1998:10 Ceder M, Garpenby P. Patientinformation avseende bröstcancer och diabetes - en utvärdering 
 
1998:11 Öberg B, Funkesson K. En beskrivning av rehabiliteringskedjan mellan kommun och landsting 

i Östergötland. Patienters, anhörigas och personalens perspektiv 
 
1998:12 Löfström L. Riskfaktorer och Resultat inom Hjärtkirurgin - från data till information och 

åtgärder. En introduktion till litteratur och metoder 
 
1999:1 Rahmqvist M, Johansson G. Patienttillfredsställelse i öppen och sluten sjukhusvård i 

Östergötland 1997 
 
1999:2 Hass U, Persson J. Utvärdering av ortoser och ortopedteknisk verksamhet 
 
1999:3 Garpenby P, Larsson SA. Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och 

ungdomspsykiatrin – en lägesrapport från Östergötland 
 
1999:4 Jonsson D, Husberg M. Hälsoekonomisk utvärdering av Rehabhuset von Platen – EU-projekt: 

Socialfond mål 3 
 
1999:5 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar 
 
1999:6 Garpenby P, Larsson SA. Hälsoinformation via Internet, bibliotek och 

patientinformationscentraler – en systematisk litteraturgranskning 
 
1999:7 Sennfält K, Carlsson P, Magnusson M. Kostnadsnyttoanalys vid behandling av kronisk 

njursvikt, med fokus på hämodialys och peritonealdialys 
 
1999:8 Rahmqvist M, Lindgren I, Larsson S. Hörselstudien 1998: Nytta av hörapparat och erfarenheter 

av hörselvården i Östergötland 
 
2000:1 Larsson SA, Schmidt A, Persson J. Dövblindas upplevelser och erfarenheter av projektet ”Nya 

möjligheter i arbetslivet”. Delprojekt för dövblinda inom EU-projektet Horizon 
 
2000:2 Bäckman K, Schmidt A, Carlsson P, Karlsson E. Hjärtsjukdomars samhällskostnader 
 
2000:3 Garpenby P, Husberg M. Hälsoinformation idag och i morgon. Östgötarnas användning av och 

förtroende för olika informationskällor 
 
2000:4 Jonsson D, Husberg M. Samhällsekonomiska kostnader för reumatoid artrit och fibromyalgi 
 
2000:5 Larsson SA, Jonsson D. Utvärdering av Dagmarmedel i Östergötland 1995-1999 
 
2001:1 Lundh U. Äldres hälsa. En studie av befolkningen i Östergötland och Kalmar län 
 
2001:2 Hellbom G, Samuelsson K, Jonsson D, Persson J. Instrument för resultatmätning vid 

hjälpmedelsbaserad rehabilitering 
 
2001:3 Bäckman K, Carlsson P, Karlsson E, Schmidt A. Cost of heart disease in Sweden 
 
2002:1 Henriksson M, Carlsson P. Att mäta hälsorelaterad livskvalitet – en beskrivning av instrumentet 

EQ-5D 
 
2002:2 Götherström U-C, Persson J, Jonsson Dick. Samhällsekonomisk utvärdering av post- och 

teletjänster för funktionshindrade – modellutveckling och tillämpning 
 
2002:3 Rahmqvist M. Nytta av hörapparat och erfarenheter av hörselvården i Östergötland 
 



 

 

 

 

2002:4 Husberg M, Larsson SA, Jonsson D, Persson J. Hälsoekonomisk utvärdering av rehabilitering 
vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 

 
2003:1 Roback K, Persson J, Hass U. Spridning och implementering av medicintekniska produkter. 

Bakgrundsrapport 
 
2003:2 Liss P-E. Metoder för bedömning och rangordning av vårdbehov – En översikt 
 
2003:3 Götherström U-C, Persson J. Instrumentet IPPA för resultatmätning vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering 
 
2003:4 Bernfort L, Nordfeldt S. AD/HD och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar. Epidemiologi, 

behandling och hälsoeffekter i Sverige, Norge och Danmark samt situationen i Östergötland 
 
2003:5 Schmidt A, Husberg M, Bernfort L. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar 
 
2003:6 Henriksson M, Carlsson P. Att läsa och kvalitetsgranska hälsoekonomiska modellstudier 
 
2003:7 Garpenby P, Götherström U-C, Larsson, SA. Inställningen till vårdprogram bland personal 

inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland 
 
2004:1 Andersson A, Carlsson P, Lundborg M, Gunnarson A. Ohälsans kostnader. Kartläggning av 

vårdutnyttjande för olika sjukdomsgrupper i Östergötland 
 
2004:2 Bernfort L, Persson J. Bredbandstjänster för funktionshindrade - utvärdering av brukarnyttan 
 
2004:3 Rahmqvist M. Kvalitet i vården ur patientens perspektiv: Variationer i betyg mellan olika 

patientgrupper och vårdenheter 
 
2004:4 Henriksson M, Lundgren F. Screening för pulsåderbråck i buken - en hälsoekonomisk 

utvärdering 
 
2005:1 Bernfort L, Persson J. Mobil videokommunikation för döva. Utvärdering av brukarnyttan 
 
2005:2 Garpenby P, Husberg M. Hälsoinformation i vår tid. Östgötarnas användning av nya och gamla 

informationskällor 
 
2005:3 Bernfort L, Nordfeldt S. AD / HD i ett samhällsekonomiskt perspektiv 
 
2005:4 Bernfort L, Fernell E. Hur påverkas vardagslivet av ADHD och närliggande 

funktionsnedsättningar? Analys och sammanfattning av en enkätstudie riktad till riksförbundet 
Attentions medlemmar 

 
2006:1 Bartha E, Kalman S, Carlsson P. Postoperativ smärtlindring - till vilket pris? En 

hälsoekonomisk modellanalys av två smärtlindringsmetoder 
 
2006:2 Nordfeldt S, Arvidsson E, Bernfort L. Sjukvårdens och skolans insatser för barn med AD/HD - 

föräldrars erfarenheter. En intervjustudie 
 
2006:3 Mårtensson J, Carlsson P, Arvidsson E, Frank L, Lindström K, Borgquist L. Erfarenhet, 

kunskap och inställning till prioriteringar - En intervjustudie med personal i primärvården 
 
2006:4 Garpenby P. Procedurrättvisa och praktisk prioritering - tre fall från svensk hälso- och sjukvård 
 
2006:5 Davidson T, Levin L-Å. Kostnaden för förmaksflimmer i Östergötland 
 



 

 

 

 

2007:1 Garpenby P. Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i 
Östergötland - en kompletterande intervjustudie 

 
2007:2 Jacobsson F. Monetära ersättningsprinciper i hälso- och sjukvård 
 
2007:3 Persson J, Husberg M, Hellbom G, Fries A. Kostnader och effekter vid förskrivning av 

rollatorer 
 
2007:4 Rahmqvist M. Befolkningens hälsa och samhällets kostnader för vård och produktionsbortfall - 

Resultat från ULF-studien 1996 och 2005 
 
2007:5 Tinghög G, Carlsson P, Synnerstad I, Rosdahl I. Samhällskostnader för hudcancer samt en 

jämförelse med kostnaderna för vägtrafikolyckor 
 
2007:6 Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K. Så resonerar läkare och 

sjuksköterskor vid prioriteringar av patienter i primärvård 
 
2007:7 Hallert, E, Husberg M, Schmidt A, Jonsson D. Sjukdomsförlopp, kostnader och livskvalitet vid 

nydebuterad reumatoid artrit 
 
2007:8 Heintz E. The cost-effectiveness of foetal monitoring with ST analysis (Master’s Thesis, IEI) 
 
2008:1 Bistoletti P, Sennfält K. En hälsoekonomisk modellstudie av primärscreening mot 

livmoderhalscancer med cellprov- och HPV DNA-test 
 
2008:2 Schmidt A, Andersson A. Östgötars samhällskostnader för ohälsa fördelat på sjukdomsgrupper 

- 2006 
 
2008:3 Alwin J, Persson J, Krevers B. Teknik för personer med demens. En utvärderingsstudie av 

teknikintervention för personer med demenssjukdom och deras närstående 
 
2008:4 Davidson T, Levin L-Å. Närståendes konsekvenser – Hur kan de inkluderas i den 

hälsoekonomiska analysen? 
 
2008:5 Persson J, Arlinger S, Husberg M. Kostnader och effekter vid förskrivning av hörapparat 
 
Rapporterna kan beställas från CMT till en kostnad av 150 kronor exklusive moms. Kontakta vår 
administratör på tel: 013–22 49 90. Vid beställningar av mer än 10 ex ges rabatt. 




