
SPØRGESKEMA: UDBYTTE AF HA – IOI-HA

1. Tænk på hvor meget du har brugt dit nuværende høreapparat i de seneste to uger. Hvor mange timer
brugte du dit høreapparat på en gennemsnitlig dag?

mindre end 1 1- 4 4 - 8 mere end 8
ingen time om dagen timer om dagen timer om dagen timer om dagen

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

2. Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre, før du fik dit nuværende
høreapparat. Hvor meget har dit høreapparat hjulpet dig i den situation i de seneste to uger?

slet ikke hjulpet hjulpet hjulpet hjulpet
hjulpet lidt moderat en hel del betydeligt

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

3. Forestil dig igen den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre. Hvor meget besvær har
du STADIG i den situation, når du bruger dit nuværende høreapparat?

betydeligt en hel del moderat lidt intet
besvær besvær besvær besvær besvær

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

4. Synes du alt taget i betragtning, at dit nuværende høreapparat er besværet værd?

slet ikke i mindre grad i moderat grad i overvejende grad i betydelig grad
besværet værd besværet værd besværet værd besværet værd besværet værd

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

5. Hvor meget har dine resterende høreproblemer med dit nuværende høreapparat begrænset dig i dit
daglige liv i de seneste to uger?

begrænset mig  begrænset mig    begrænset mig  begrænset mig   slet ikke
betydeligt en hel del moderat       lidt begrænset mig

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

6. Hvor meget tror du, andre mennesker har været besværet af dine høreproblemer i de
seneste to uger med dit nuværende høreapparat?

betydeligt en hel del moderat lidt slet ikke
besværet besværet besværet besværet besværet

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

7. Hvor meget har dit nuværende høreapparat alt taget i betragtning ændret din livsglæde?

ingen lidt en hel del betydeligt
til det værre ændring til det bedre til det bedre til det bedre

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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