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Resumé 

Baggrund  

At få høreapparater kan være en længere proces. Selvom HA ikke kan genskabe den normale hørelse, 

så er dette det mest benyttede hjælpemiddel til formålet. En hørenedsættelse gør det vanskeligt for 

den hørehæmmede at kunne interagere med andre. Ofte ses, at mange mennesker har svært ved at 

acceptere og erkende en hørenedsættelse. Det resulterer i, at de ikke bliver motiverede til at gå med 

HA. Nu om dage udviser mange mennesker manglende forståelse for deres HA, dvs. hvordan 

apparatet skal anvendes og, hvordan lyden er gennem HA. Der kan være flere faktorer, der har 

indflydelse på, hvorfor HA ikke benyttes optimalt. I en høreapparatbehandling er det nødvendigt, at 

der opnås en god forståelse mellem den professionelle og høreapparatbrugeren. Som audiolog er det 

essentielt at kunne imødekomme den hørehæmmede. For at give høreapparatbrugeren den bedste 

forudsætning for en god oplevelse af HA-udbytte, er det grundlæggende set vigtigt at give de 

nødvendige informationer, så høreapparatbrugeren dels er fortrolig med HA, dels har en forståelse 

for og viden om, hvordan HA fungerer. Ved at integrere en demonstration af HA’s funktionaliteter 

med underbyggende undervisning og instruktion i en høreapparatbehandling, får høreapparatbrugere 

en positiv udbytte af HA.  

Formål 

I de moderne og avancerede høreapparater findes der forskellige programmer og funktioner, hvilket 

er med til at forbedre brugerens behov og lyttesituationer. Hertil findes der f. eks retningsmikrofoner 

eller støjreduktionsalgoritmer. Mht. mikrofoner, så findes der både retningsmikrofoner og 

omnidirektionelle mikrofoner. Endvidere kan de avancerede HA skifte automatisk mellem 

programmerne, alt efter hvilket lyttemiljø høreapparatbrugeren befinder sig i. Men samtidig har de 

også selv mulighed for at skifte manuelt mellem programmerne. Men desværre er det ikke altid 

tilfældet, at høreapparatbrugere udviser forståelse og kendskab til deres HA. En af årsagerne kan 

være, at der ikke er givet tilstrækkelige informationer i klinikken omkring anvendelse af HA. Dette 

speciale har til formål at undersøge, hvordan en feature-demonstration samt undervisning og 

instruktion kan forbedre høreapparatbrugernes oplevelse af HA-udbytte, samt hvor stor en indflydelse 

feature-demonstration og undervisning har på brugernes præference for manuel eller automatisk 

kontrol af deres HA. Netop dette blev i specialets empiriske del undersøgt ved hjælp af en feature-

demonstration af retningsmikrofon, omnidirektionel mikrofon og støjreduktionsalgoritme, hvilket 

blev suppleret med undervisning/instruktion i brug af HA. Desuden blev der set på, om deltagernes 
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præferencer for manuel eller automatisk kontrol af apparatet ændres efter feature-demonstration og 

undervisning, samt om de opnår en forbedret oplevelse af HA-udbytte. Pga. omstændighederne og af 

visse årsager som gav begrænsninger for at inkludere flere participanter, var formålet med specialet 

at designe studiet, hvilket resulterede i at undersøgelsen blev udformet som et pilotprojekt.  

Metode 

For at undersøge effekten af feature-demonstration og undervisning/instruktion, blev der udført et 

kvalitativt studie med fænomenologisk tilgang. I alt 3 voksne erfarne høreapparatbrugere i alderen 

45-67 år var rekrutteret til undersøgelsen. Da projektet skrives i forbindelse med Widex, var det en 

forudsætning at participanterne skulle anvende Widex HA. Høreapparatbrugernes HA var alle ”high-

end” apparater. Således var det muligt at arbejde med de avancerede features. Studiet var således 

opbygget, at der var 2 medvirkende i forsøgsgruppen og 1 i kontrolgruppen. Participanter i 

forsøgsgruppen blev ved første besøg præsenteret for feature-demonstration og tilhørende 

undervisning/instruktion. Efter feature-demonstration var deres apparater tilpasset med to 

programmer efter eget ønske mht. retnings- eller omnidirektionel mikrofon, hvor det i et af 

programmerne var støjreduktion deaktiveret, og i det andet var den aktiveret. Herefter skulle der gå 

mindst to uger, før de kom til det opfølgende interview. Før og efter demonstration var der udleveret 

spørgeskema IOI-HA (The International Outcome Inventory for Hearing Aids) for at se før og efter 

effekten. I kontrolgruppen blev participanten kun interviewet omkring oplevelse af HA-udbytte.  

Resultater  

Resultaterne fra denne undersøgelse, viste en signifikant forbedring af participanternes oplevelse af 

HA-udbytte. Baseret på participanternes udtalelser samt resultater fra spørgeskemaet ses, hvor stor 

en positivt indflydelse feature-demonstration og undervisning har hos høreapparatbrugerne. Der 

udtrykkes generelt en positiv tilfredshed. Desuden foretrækker brugerne manuel kontrol af apparatet, 

hvor de efter feature-demonstration og undervisning er blevet mere bevidste omkring den manuelle 

kontrol af HA. Participanterne havde desuden også et foretrukken program efter feature-

demonstrationen, som de var mest glade for, hvilket de havde en ønske om at have på længere sigt. 

Participanterne giver udtryk for tilfredshed med både retningsmikrofon og omnidirektionel mikrofon, 

men der ses ingen effekt af støjreduktion. Det skyldes, at i de programmer, som participanterne var 

mest glade for, var støjreduktion netop deaktiveret. Hvis der har været et større antal participanter 

medvirkende i studiet, har det været muligt at sammenholde forsøgsgruppens resultater med 

kontrolgruppen. 
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Konklusion 

Resultaterne i denne undersøgelse viser en signifikant forbedring af partipanternes oplevelse af HA-

udbytte. Der ses også en signikant forståelse for anvendelse af de demonstrerede HA-features. 

Dermed viste undersøgelsen, at feature-demonstration og undervisning/instruktion havde en effekt på 

høreapparatbrugerenes udbytte af HA. Disse positive resultater viser feature-demonstrationens og 

undervisning/instruktionens potentiale for at kunne implementere det i fremtidige høreapparat-

behandlinger. Hensigten med undersøgelsen var at skabe en ny form for feature-demonstration og 

vurdere effekten af denne. Det kan derfor konkluderes, at feature-demonstration og 

undervisning/instruktion har haft en bemærkelsesværdig indflydelse på brugernes præference for 

valget mellem manuel eller automatisk kontrol af HA samt på oplevelsen af HA-udbytte. Endvidere 

lægger dette studie op til videre forskning indenfor dette område herunder undersøge specifikt 

effekten af støjreduktion.   
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Abstract 

Background 

To commence using hearing aid can prove itself to be a longer process. Even though a hearing aid 

can’t recreate a natural level of hearing, this is the most commonly used type of tool for the purpose. 

Being hearing impaired can make it difficult to interact with others. It is often seen, that many are 

having difficulties accepting and recognising a hearing loss, resulting in a lack of motivation for using 

hearing aids. Currently many people are seen not to understand their hearing aid; meaning how to use 

it and how the sound will be, coming through a hearing aid. There are many reasons as to why the 

hearing aid isn’t been used in the most optimised manners. During a hearing aid 

introduction/treatment, it’s necessary to build up a good understanding of between the professional 

and the user. As Audiologist, it’s fundamental to be able to meet the hearing impaired on their level. 

In order to give the user the best conditions for a good experience with the hearing aid equipment it 

is basically of greatest importance to give all necessary information, ensuring confidentiality with the 

hearing aid itself, and an understanding of its functionality. By integrating a demonstration of the 

hearing aids functionality with supplementary training and instructions during the hearing aid 

treatment, the use will get a positive and usable understanding of the hearing aid equipment.  

Purpose 

In modern and advanced hearing aids, there are several programs and functions improving hearing 

situations and making it possible to focus on the individual user’s needs. This includes for example 

microphones or noise reduction algorithm. In regards to microphones both directional microphones 

and omnidirectional microphones exists. The advanced hearing aids are furthermore automatically 

changing between programs according to which listening environment the use finds him in. It is at 

the same time possible to manually change between the programs. It is unfortunately not always that 

the user shows understanding and knowledge of their hearing aid. One of the reasons could be that 

the user hasn’t received sufficient information at the clinic regards the use of their hearing aid. This 

thesis is designed to examine how a feature-demonstration along with training and instructions can 

improve the user’s experience of their hearing aids benefit. It will show how much the feature-

demonstration will influence the user’s preference in regards to manual or automated control of their 

hearing aid. This was, in particular during the empirical part of the thesis studied through feature-

demonstration of directional microphones, omnidirectional microphones and noise reduction 

algorithm, which was supplemented, by training and instructions in the use of the hearing aid. It was 
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noted whether the participants’ preference for manual or automatic control of the equipment changed 

after the feature-demonstration and the training and whether they achieved an improved experience 

of the hearing aid use. Due to circumstances and certain limitations in including additional 

participants, the purpose of the thesis was to design the study, which resulted in the study was shaped 

as a pilot project. 

Method 

In order to study the effect of feature-demonstrations along with training and instructions a qualitative 

study was performed with phenomenological approach. A total of 3 adults, age 45-67, experienced 

hearing aid users were recruited in the study.  As the study was written in connection with Widex, it 

was prerequisite that all participants should use Widex hearing aid. All users hearing aids where 

“high-end” versions. Thereby it was possible to work with the advanced features. The study was set 

up with 2 participants in the test group and 1 participant in the control group. Both participants in the 

test group where initially introduced to the feature-demonstration and the training. After the feature-

demonstration, their hearing aid equipment was adapted according to users’ preference in regards to 

directional- or omnidirectional microphones. In one program, it had the noise –reduction deactivated 

and in the other, it was activated. 2 weeks were allowed before the participants returned for a follow 

up interview. Before and after the feature-demonstration a questionnaire were handed out to be able 

to see the effect before /and after. In the control group, the participant was only interviewed as to the 

person’s experience of the hearing aid features. 

Results 

The result showed a significant improvement in the hearing aid user’s experience of the equipment. 

Based on the participant’s statements as well as through the results seen in the questionnaire the 

feature-demonstration and the training have left the hearing aid users with a very positive experience. 

All participants appear very pleased. Furthermore do all the participants now prefer manual control 

now that they have a better understanding of it after focusing more on this option through the feature-

demonstration and training. The participants now additionally have a preferred program setting. 

Something, which they had prior expressed, that they wanted in the long term. The participants are 

expressing satisfaction with both the directional microphones and with the omnidirectional 

microphones although no effect was recorded of the noise reduction feature. This is because the 

programs, the participants were most pleased with, had the noise reduction function disabled. Had 
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there been a larger number of participants in the study it would have been possible to compare the 

control group with the results of the test group.   

Conclusion 

The results of this study shows a significant improvement of the participants experience in the use of 

their hearing aid equipment. There is also a significant understanding of using the demonstrated 

hearing aid features, thus, the study revealed that feature-demonstration and training had very positive 

effect on the hearing aid users experience with the hearing aid equipment. These positive results show 

the potential for the feature-demonstration and the training programs being implemented in future 

hearing aid treatments. It can therefore be concluded that the feature- demonstration and a training 

program/introduction program has had a remarkable impact on the user’s preference for the choice 

of manual or automated control of the hearing aid as well as the user’s hearing aid experience. This 

study also shows the need for further research in this area as well as re-evaluation of the noise 

reduction function.  
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Forord 

Dette specialeprojekt er med til at betegne afslutningen på min kandidatuddannelse i audiologi. 

Projektet er opbygget således, at det har sit fokus på, hvordan vi audiologer kan forbedre 

høreapparattilpasning. Formålet med dette speciale er at undersøge, hvilken effekt en feature-

demonstration og undervisning har hos voksne høreapparatbrugere. Da jeg har en interesse indenfor 

høreapparatteknikken, kontaktede jeg Widex for at høre, om det var muligt at skrive mit 

specialeprojekt i samarbejde med dem. Efter at jeg havde snakket med Widex, fik jeg tilbudt at skrive 

et projekt for dem omkring effekten af en feature-demonstration og undervisning. Da det fangede min 

interesse og var spændende, takkede jeg hurtigt pænt ja til at skrive projektet i samarbejde med Widex.  

Og efter en snak med Carsten Daugaard fra DELTA blev vi enige om, at mit specialeprojekt skulle 

omhandle feature-demonstration og undervisning/instruktion. Sammen med Erik Schmidt, som var 

projektansvarlig fra Widex, og min specialevejleder Carsten Daugaard, fik vi sammen snakket om 

udformningen af projektet. Desuden fik vi sammen designet, hvordan forløbet skulle være for mit 

specialeprojekt og ikke mindst, at det skulle danne grundlag for mit specialeprojekt.  

Jeg vil først og fremmest takke min vejleder Carsten Daugaard og den projektansvarlige Erik 

Schmidt, for at have vejledet og hjulpet mig igennem hele projektet fra start til slut. Desuden er jeg 

også taknemmelig for, at både Carsten Daugaard og Erik Schmidt har været hurtige til at give mig 

konstruktiv feedback på mine spørgsmål omkring specialet under hele skriveforløbet. Endvidere har 

de også været behjælpelige med opstilling af udstyr til feature-demonstration. Jeg ønsker også at sige 

en stor tak til DELTA for at give mig lov til at låne deres udstyr og lokale. Jeg vil også sige et stort 

tak til de 3 deltagere, som gjorde det muligt for mig at udføre min undersøgelse.  

 

 

 

 

 

Rajakumar Thanabalasingam, 

Juni 2016, Odense.  
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1. Indledning 
Hos mennesket spiller hørelsen en meget vigtig rolle. Når et menneske skal socialisere, kommunikere 

eller interagere med andre, benytter det høresansen. Denne evne påvirkes ved en hørenedsættelse, 

som begrænser mulighederne for at kunne høre og kommunikere med andre. Omkring 300.000 

personer i Danmark benytter sig af høreapparater (Høreforeningen, 2015). Et høretab kan være en 

stor omvæltning i ens liv, samtidig kan høretabet påvirke en psykisk og socialt.  Selvom høreapparater 

(HA) ikke genskaber den normale hørelse, er det stadig dem, der er den mest effektive behandling i 

dag. Mange mennesker udviser manglende forståelse for anvendelse af deres tilpassede 

høreapparater. Selvom de professionelle giver tilstrækkelige informationer med hensyn til, hvordan 

høreapparatet skal bruges, kræver det lige så meget af høreapparatbrugeren selv for at forstå, lære og 

tilvænne sig brugen af høreapparatet aktivt. Høreapparatet er med til at hjælpe mennesker med et 

høretab. For at opnå størst mulig udbytte af et høreapparat, er det først og fremmest essentielt at skabe 

en god forståelse mellem høreapparatbrugeren og audiologen, så audiologen kan formidle sin store 

viden og erfaring videre og instruere høreapparatbrugeren på et forståeligt og hensigtsmæssigt niveau. 

Samtidig kræver det tilvænning og forståelse af høreapparatbrugeren for at kunne anvende det 

tilpassede høreapparat. Det skulle gerne resultere i et positivt udbytte af høreapparatet. 

”Hearing aids are designed and fitted to lessen the specific problems faced by hearing-impaired 

people and so improve their life quality” (Dillon, 2012).   

I de moderne høreapparater findes der forskellige programmer og funktioner, som har til formål at 

indstille høreapparatet efter brugerens behov og lyttemiljøer. De forskellige høreapparatfirmaer har 

deres egne programmer og funktioner, som de ofte har beskrevet - f. eks på deres hjemmesider. Under 

en høreapparattilpasning kan der vælges forskellige programmer, som er nødvendige for 

høreapparatbrugeren, her indstilles apparatet, så det giver de bedste forudsætninger for brugerens 

lytteoplevelse. Nu til dags findes der adskillige programmer, som gør det muligt at tilpasse 

høreapparatet alt efter de forskellige lyttesituationer - bl.a. ved at anvende funktioner som 

retningsmikrofon eller støjreduktionsalgoritme. Samtidig kan de moderne høreapparater skifte 

automatisk mellem programmerne alt efter lyttemiljøerne. Der findes høreapparater, som er 

fuldautomatiske, men samtidig kan man selv manuelt skifte mellem programmerne. Desuden er 

apparaterne forsynet med manuelle betjeningsmuligheder, som en volumenkontrol eller en kontakt 

til at vælge imellem de forskellige lytteprogrammer. 
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Mange mennesker med en hørenedsættelse har svært ved at forstå tale i dårlige lyttesituationer, hvor 

baggrundsstøjen kan være meget dominerende. Sådanne lyttesituationer er typisk i større 

forsamlinger, hvor der er mange mennesker, der taler i baggrunden eller i situationer, hvor der er 

meget baggrundsstøj. Som høreapparatsbruger er dette et udtalt problem, så derfor er det ønskeligt, 

at høreapparaterne kan afhjælpe problemerne i disse situationer. Det betyder, at den generelle 

lydkvalitet skal forbedres gennem forstærkning af de frekvensområder, som er betydningsfulde for 

taleforståeligheden (Widex, 2007).  

Når en høreapparatbruger får tilpasset HA, er det ikke altid tilfældet, at de får nok kendskab til det 

tilpassede apparat. Derfor er det vigtigt, at de professionelle giver nøje informationer og instruktioner 

omkring anvendelse af HA. Endvidere i forbindelse med tilpasningen skal det også nævnes, at de har 

mulighed for at få en yderligere instruktion og undervisning mht. brugen af apparatet. Der udføres en 

efterkontrol ca. 1-3 måneder efter. Her får høreapparatbrugerne udleveret et spørgeskema for at 

vurdere høreapparatbehandlingen (Sundhedsstyrelsen, 2009).  

Når et menneske bliver ramt af en hørenedsættelse, giver det forhindringer i hverdagen. Personen kan 

opleve problemer i forskellige hverdagssituationer. Eksempler på dette er bl.a. at man ikke forstår, 

hvad andre siger, eller når man er ude, så er naturlyde ikke hørbare mere. Et udtalt problem bliver 

nemlig kommunikationen med andre mennesker. For den hørehæmmede vil det resultere i nedsat 

forståelse i en almindelig samtale f. eks i større forsamlinger, hvor der er mange mennesker, eller hvis 

der er meget baggrundsstøj. Samtidig kan det også gå hen og give problemer med at 

retningsbestemme en lyd. At kunne kommunikere med andre mennesker er vigtigt for mennesket. 

Det sætter en i stand til at socialisere og samarbejde med andre. Og netop tale er en vigtig del af 

kommunikationen, idet det er essentielt for den sociale udvikling. Derfor vil en hørenedsættelse få 

konsekvenser mht. den sociale udvikling (Elberling & Worsøe, 2005).  

Man tilstræber i den audiologiske praksis at kunne give den bedst mulige høreapparatbehandling til 

de hørehæmmede. Desuden testes samt vurderes de forskellige målemetoder, så der kan opnås en 

optimal høreapparattilpasning og størst muligt udbytte af høreapparater. For at høreapparatbrugeren 

får en positiv oplevelse og et godt udbytte af høreapparatet, er det vigtigt at tage hensyn til, hvordan 

vi som audiologer kan forbedre informationsgivning. Dvs. hvordan vi kan blive bedre til at give 

høreapparatbrugere en bedre forståelse og udnyttelse af høreapparatets funktionaliteter, samt hvordan 

apparatet hjælper i de forskellige lyttesituationer. Derfor finder jeg det relevant og interessant i mit 

speciale at undersøge, hvordan dette kan optimeres/forbedres.  
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1.1 Problemformulering 
Hensigten med specialet er at undersøge, hvordan man i den audiologiske praksis kan forbedre 

informationsgivning. Så ideen er at kunne finde ud af, hvordan man kan give høreapparatbrugeren en 

bedre forståelse og udnyttelse af apparatets funktioner/features i hverdagen. De moderne 

høreapparater er meget avancerede og indstiller sig selv adaptivt i forhold til brugerens omgivelser. 

Men ofte ser man, at brugerne ikke er bevidste om, hvordan apparatet hjælper dem, eller at de ikke 

får udnyttet alle muligheder fuldt ud. Netop derfor vil en feature-demonstration hjælpe 

høreapparatbrugere med at optimere deres udbytte af høreapparatet. Derfor er det mere et spørgsmål 

om at undersøge, hvordan vi audiologer kan blive bedre til at give høreapparatbrugeren viden om, 

hvordan apparatet hjælper i de forskellige lyttesituationer. Samtidig er det også ønskeligt at 

undersøge, hvorvidt feature-demonstrationen har en effekt på præferencen for, om 

høreapparatbrugeren foretrækker enten manuel eller automatisk indstilling af apparatet. Dette er 

netop interessant at undersøge, idet man muligvis kan danne sig et billede af, om der skal bruges mere 

tid på instruktion og demonstration af høreapparatet under et tilpasning af HA i klinikken. Ydermere 

kan det antages, at ved at give en instruktion og demonstration af HA features, kan 

høreapparatbrugere opnå en bedre forståelse samt en betydeligt bedre oplevelse af HA.  

Projektet tager afsæt i følgende problemformulering:  ”Hvordan kan en demonstration af 

høreapparatets features have indflydelse på præference for manuel eller automatisk kontrol af 

apparatet, samt hvilken effekt har det på brugerens udbytte af høreapparatet? ” 

Problemstillingen vil blive belyst ved en undersøgelse, hvor en række høreapparatbrugere med Widex 

høreapparater bliver undersøgt. Det sker på basis af en feature-demonstration af retningsmikrofoner 

og støjreduktionsalgoritmer, spørgeskema før og efter demonstrationen samt et opfølgende interview 

til sidst.  

I specialet redegøres der for teori omkring høreapparatets opbygning og funktionaliteter. Endvidere 

bliver der også gennemgået teorier mht. indlæring, undervisning/instruktion på baggrund af udvalgt 

litteratur. Og metodeafsnittet fortæller om opbygningen af feature-demonstration samt undervisning. 

I specialets empiriske del undersøges, hvilken effekt en feature-demonstration har på oplevelsen af 

høreapparatudbyttet, og hvilken indflydelse demonstrationen har på forsøgspersonernes præference 

for manuel eller automatisk indstilling af apparatet. Denne empiriske del baseres på den teori, som 

gennemgås i projektet. Resultaterne vil blive diskuteret i diskussionsafsnittet, og her vil jeg også 
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vurdere om projektets resultater viser en positiv effekt af feature-demonstration. I slutningen af 

projektet kommer konklusionen på undersøgelsen og ikke mindst forslag til videre forskning. 

Projektet er opbygget således, at det indeholder flere dele som fører hen til den undersøgelse, som jeg 

har udført. De udvalgte emner i teoriafsnittet er tilsammen relevante og vigtige for at kunne danne en 

forståelse for opbygningen af min undersøgelse. Det er netop grundlæggende at beskrive aspekter, 

som ligger til grund for dannelsen af projektet. Ved at beskrive først og fremmest processen med at 

få HA, hvorefter der gives en beskrivelse af, hvordan en tilpasning og instruktion danner 

udgangspunkt, for anvendelse af HA, skabes der et indblik i processen omkring, hvordan 

høreapparatbrugere går fra at være hørehæmmede til at begynde at gå med HA. I forlængelse af dette 

har jeg beskrevet opbygningen af HA herunder features som retningsmikrofon og støjreduktion, da 

jeg finder det relevant i forhold til projektets formål. Da projektet også har til formål at give 

undervisning og instruktion under feature-demonstration, er det vigtigt at have en viden omkring 

indlæring, idet det har en sammenhæng med, hvordan høreapparatbrugere lærer at anvende features 

i deres HA. Desuden har jeg også valgt at beskrive, hvordan man laver en opstilling mht. 

højttaleropsætning og hvor forsøgspersonen skal sidde, hvilket giver inspiration til min opstilling af 

feature-demonstration. Dermed leder de enkelte dele tilsammen frem til den undersøgelse, jeg har 

foretaget.  
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2. Teori 
Dette afsnit består af flere dele, som hver beskriver relevante teorier og metoder som dette projekt 

omhandler, hvilket leder frem til opbygning af min undersøgelse.  

2.1 At få høreapparater – en proces 
Mange mennesker udviser ikke altid forståelse for den hørehæmmedes situation. Det at få HA er en 

lang proces, som kræver tid og tilvænning og ikke mindst motivation. Når man skal have HA, er der 

mange faktorer, som bliver påvirket. Det kan f. eks være de personlige, sociale eller fysiske 

forhindringer. Derfor er det meget vigtigt, at høreapparatbrugerens omgivelser udviser forståelse samt 

tager hensyn til personen. Ligeledes kræves det af audiologer, at de imødekommer 

høreapparatbrugerens forventninger for at sikre en optimal og effektiv høreapparatbehandling. 

Der forefindes en klar problematik omkring HA. Der ses manglende forståelse for, at HA ikke er i 

stand til at genskabe den normale hørelse, men derimod forstærker den indkommende lyd og dermed 

giver en bedre lydopfattelse. Problemet ligger i, at selvom apparatet kan opfange lyde fra 

omgivelserne og sende dem videre ind til øret, så vil denne lyd passere den beskadigede del af 

hørebanen, inden den når frem til hjernen. Det gør, at den beskadigede del forårsager nogle 

blokeringer, når lyden skal passere dette område. Men med de avancerede HA er det muligt gennem 

de forskellige funktioner for høreapparatbrugeren at høre i besværlige lyttesituationer, selvom den 

normale hørelse ikke bliver genskabt. Her kan der nævnes retningsvirkende mikrofon eller 

støjreduktionsmetoder som hjælpefunktioner (Elberling & Worsøe, 2005).  

Ifølge Sundhedsstyrelsen ”Vejledning om høreapparatbehandling” har man fastlagt retningslinjer 

for at opnå den bedst mulige høreapparatbehandling. Inden personen får høreapparat, vurderer man 

personens tilstand. Her ses der bl.a på personens sociale situation, dvs. hvilke behov personen har. 

Desuden skal brugeren informeres om, at der er mulighed for hørepædagogisk opfølgning. Når en 

hørehæmmet skal have HA, har de oftest høje forventninger til, hvordan et HA skal fungere. Netop 

derfor er det vigtigt, at de professionelle forklarer den hørehæmmede, at et høreapparat ikke kan 

genskabe den normale hørelse. Når der opstår et høretab, bliver lydkvaliteten og sprogforståelsen 

påvirket og det har som resultat, at hørelsen med HA ikke bliver den samme som hørelsen hos en 

normalthørende person. En af de udtalte problematikker man møder hos høreapparatbrugere er, at 

deres HA ofte ender som ”skuffeapparater” dvs. at de ikke bliver anvendt. Det kan skyldes flere ting. 

Som nævnt før har den hørehæmmede store forventninger til udbyttet af høreapparatbehandlingen. 

Det kan også være, at der ikke er blevet givet fyldestgørende undervisning og instruktion i, hvordan 
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høreapparatet skal håndteres, samt hvordan det reelt set virker. Derfor er det meget vigtigt at give 

informationer til den hørehæmmede omkring HA, idet de ikke besidder tilstrækkelig viden om 

apparatet (Sundhedsstyrelsen, 2009). 

Når man som hørehæmmet først og fremmest skal have HA, er det vigtigt at se på ens egen indstilling 

og motivation for at gå med HA. Det nytter ikke noget, at man får HA, når man ikke selv gør en 

indsats for at anvende dette. Hvis motivationen hos den hørehæmmede ikke er til stede, så er der en 

stor risiko for, at apparaterne ender som de såkaldte ”skuffeapparater”. Så selv om de forskellige 

audiologiske målinger viser, at personen vil have gavn af HA, så er personens egen indstilling til brug 

af HA lige så vigtig (Bovin, 2008).  

Når der bliver tilpasset høreapparater, er det vigtigt at give den tid, det kræver at tilvænne sig lyd 

gennem et HA. Efter tilpasningen kommer man typisk til en efterkontrol, hvor det kan være 

nødvendigt med en efterjustering. Til en sådan efterjustering kan det være svært at vurdere, hvorledes 

apparatet skal justeres. Derfor skal man som høreapparatbruger anvende HA så meget som muligt i 

hverdagen og lytte i de forskellige lydmiljøer, hvorefter man har dannet sig et billede af, til hvilke 

situationer apparatet skal finjusteres. F. eks kan det nævnes, at nogle høreapparat-brugere føler, at 

diskantlyde er meget mere tydelige, eller man vil blot have, at lyden enten skal skrues op eller ned i 

apparatet. Nu om dage findes der i de fleste HA flere programmer, som kan anvendes i de forskellige 

lyttesituationer. I ethvert apparat er der altid mindst ét program – det såkaldte ”masterprogram”. Når 

apparatet tændes, er det altid dette program, der er aktivt (Bovin, 2008).   

Nogle høreapparatbrugere foretrækker blot at beholde et program, hvilket betyder, at man skal tænke 

på at skifte mellem programmerne i de enkelte lyttesituationer. Selve det såkaldte ”masterprogram” 

i HA gør, at det indstiller apparatet, så talesignalet bliver fremhævet, og samtidig dæmpes 

baggrundsstøjen. Som sagt kan ”masterprogram” godt stå alene i de nye digitale og i det mest 

avancerede HA. Apparatet kan i dette hovedprogram selv justere indstillingen, alt efter hvilket 

lyttemiljø personen befinder sig i. F.eks. hvis der er stille i brugerens omgivelser, så vil HA 

automatisk kunne skrue lidt op for lyden, så de svage lyde bliver mere hørbare. En anden måde, 

hvorpå apparatet også kan justeres automatisk, er, hvis høreapparatbrugeren befinder sig i en større 

forsamling, hvor der er mange mennesker, der snakker, og hvis der så sidder en foran 

høreapparatbrugeren og taler til vedkommende, vil apparatet faktisk automatisk justere på dens 

retnings-mikrofon, således at mikrofonen fokuserer på den, der taler foran personen. (Bovin, 2008).  
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Som nævnt i det ovenstående, så kan de avancerede HA have forskellige indstillingsmuligheder. 

Hertil findes der programmer, som arbejder med retningsbestemmelse af lyd. Her fungerer apparatet 

således, at der fokuseres på lyde eller tale, som kommer forfra i forhold til høreapparatbrugeren. 

Samtidig bliver bagfrakommende lyde dæmpet. Programmet er mest velegnet i de situationer, hvor 

brugeren befinder sig i større forsamlinger. For at få det optimale ud af programmet, er det også 

vigtigt, at brugeren vender ansigtet i den retning, hvor talen kommer fra. Udover at HA har 

retningsbestemmende mikrofon, så findes der også en omnidirektionel mikrofon. I stedet for at 

apparatets mikrofoner bliver retningsbestemte, hvor forfra kommende tale bliver tydeliggjorte, så vil 

en omnidirektionel mikrofon forstærke alle lyde omkring høreapparatbrugeren lige meget, uanset fra 

hvilken retning lyden kommer. Ud over programmer med retningsmikrofon, så findes der 

programmer, hvor der kan aktiveres støjreduktion. Det foregår således, at unødig baggrundsstøj bliver 

dæmpet. Dette vil være behageligt for høreapparatbrugere, når de f. eks færdes i støjende omgivelse 

som trafik eller på fabrikker med støjende maskiner. (Bovin, 2008). 

Det hele handler i bund og grund om at have tålmodighed og give sig tid til at vænne sig til 

høreapparatet. Lyden igennem ens høreapparat vil være anderledes. Det betyder, at når man får 

tilpasset sit nye HA, synes man, at lydene høres anderledes. Typisk er det de svage lyde, som man 

lægger mest mærke til. Dette skyldes enten, at disse nye lyde ikke har været tilgængelige før, eller 

det kræver tilvænning. Når der skal arbejdes med tilvænning til HA, indbefatter det både tilvænning 

i at kunne bruge og betjene apparaterne samt vænne sig til de nye lyde. Det kræver tid, som også 

betyder, at hjernen skal begynde at vænne sig til de nye lyde. Når der er en hørenedsættelse, vil 

hjernen også være tilpasset dette. Når man får et nyt HA, skal hjernen derfor også bruge tid på at 

tilpasse sig de nye lyde. HA hjælper en med at høre bedre, men det betyder ikke, at det genskaber den 

normale hørelse, som er gået tabt. For at få det bedste udbytte af HA, er ens egen indstilling afgørende. 

Det er ikke nok, at man bare sætter HA i øret, og så fungerer det bare. Sådan hænger det desværre 

ikke sammen. Hvis ikke man har en forståelse for, at HA kræver tid, tålmodighed og tilvænning samt 

træning, så får man dels ikke et positivt udbytte af dem, dels vil disse så ende som ”skuffeapparater”. 

Som sagt, så er lyde gennem HA anderledes, end de ville være, hvis man var normalthørende. Det 

betyder, at baggrundsstøjen også vil høres anderledes. De moderne HA kan analysere, hvad der er 

baggrundsstøj og dæmpe den uden at fjerne den helt. Ligesom man skal vænne sig til de nye lyde 

gennem HA, så skal man ligeledes vænne sig til baggrundsstøjen via HA. Når man er normalthørende, 

så har man gennem hele sit liv vænnet sig de uønskede lyde og lært ikke at tage notits af dem. Så 

ligeså snart man får tilpasset HA, betyder det også, at man skal lære at filtrere de unødige lyde fra. 
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Som høreapparatbruger skal man derfor have realistiske forventninger til de tilpassede HA og udvise 

tålmodighed (Bovin, 2008).  

Der forventes ikke kun tilvænning fra høreapparatbrugerens side, men der forventes også motivation. 

Og en manglende motivation hos høreapparatbrugeren resulterer i de såkaldte ”skuffeapparater”. Pr. 

definition er ”skuffeapparater” dem, som man vælger at lade ligge i skuffen. Man kan så undre sig 

over, hvorfor de ender i skuffen. Der kan være flere faktorer. Eksempler kan være at apparatet hyler 

eller lyden kan være generende. Man kan også have besværligheder med at betjene apparatet. Derfor 

kan der være mange forklaringer på, hvorfor apparaterne ender som ”skuffeapparater”. I sådanne 

situationer er det essentielt med ens egen indsats og motivation, for at HA bliver taget i brug. Det er 

vigtigt, at man 1. erkender sin hørenedsættelse og 2. erkender behovet for HA. Når disse to punkter 

er indset, så vil man få et meget større udbytte af HA. Selvom HA er den mest effektive behandling, 

så findes der stadig mennesker, som har fordomme om HA og anvendelsen af dem. Når man har et 

dårligt syn på HA, så er der en stor risiko for, at man starter med høreapparatbehandlingen meget 

sent. (Bovin, 2008).   

For at man kan opnå succes med HA, er det meget vigtigt med brugerens aktive deltagelse samt 

forståelse for, at lyden er anderledes gennem et HA. Når man som hørehæmmet skal have HA første 

gang, har man forventninger til, hvordan apparatet fungerer samt har en forhåbning om, at HA vil 

kunne afhjælpe ens hørenedsættelse. Det vil HA også gøre. Men det er vigtigt at have realistiske 

forventninger til HA. Nogle finder så stor glæde i at anvende HA, at de ligefrem ikke kan undvære 

dem, f. eks når apparaterne skal til reparation. Et af de store problemer, hørehæmmede møder, er, at 

de ofte har svært ved at forstå tale i større forsamlinger grundet baggrundsstøjen. I disse situationer 

har man en forventning om, at HA ville kunne afhjælpe dette problem. Inden de fik HA, har de måske 

ikke kunnet deltage i sociale arrangementer pga. deres hørenedsættelse. Når de så får et tilpasset HA, 

vil de ikke kun høre bedre, de vil også kunne være mere aktive i sociale arrangementer, hvilket 

resulterer i, at HA lever op til deres forventninger. Man vil opnå størst udbytte gennem realistiske 

forventninger, træning og tålmodighed (Bovin, 2008).  
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Selvom man får de mest avancerede HA, lægges der også meget ansvar hos høreapparatbrugeren selv 

omkring anvendelse af disse. En typisk tilvænningsperiode kan vare op til flere måneder. Det betyder, 

at jo mere aktiv man er fra starten, desto bedre vil det gavne i sidste ende. Det handler om at træne 

hjernen op forfra, når man har fået HA. Hjernen har brug for tid til at lære de nye lydbilleder på en 

anden måde via HA. Hjernen kan ikke bearbejde de nye oplysninger de første fem til seks uger efter 

en tilpasning, hvorefter den stille og roligt begynder at indarbejde de nye informationer. Tilvænning 

er meget afhængig af de fundamentale opfattelses-processer i høresystemet, så når der sker en 

ændring i dette område, vil det tage tid, før at man får maksimalt udbytte af de nye lyde gennem ens 

HA. Der beskrives, at for at finde ud af, hvor lang tid det vil tage for hjernen at benytte sig af de nye 

lyde gennem HA, foretog man nogle skelneprøver med ord på de nye høreapparatbrugere en gang om 

ugen. Netop her fandt man frem til, at skelne-prøvens resultater blev bedre og bedre efter seks uger. 

Men det var også på betingelse af, at apparaterne blev brugt i de vågne timer. Derfra kom man frem 

til den konklusion, at for at få det bedst mulige udbytte af høreapparaternes forstærkning, behøves 

der tid. For at det kan lykkes, er det vigtigt at bruge HA så meget som muligt, for at man bedre kan 

fastholde sin evne til at høre samt opfatte. Modsat, hvis ikke hørelsen bruges effektivt, siger det sig 

selv, at man mister den hurtigere. Som høreapparatbruger skal man forstå, at hjernen har brug for at 

lære at abstrahere fra baggrundsstøj samt andre forstyrrende lydkilder, der kan vanskeliggøre 

forståelsen af en samtale. (Gottlieb, 1999). 
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2.2 Tilpasning og instruktion i brug af høreapparatet samt dets funktionaliteter 
I dette afsnit gøres der rede for, hvordan der instrueres med henblik på featurevalg og 

funktionaliteter, samt den instruktion brugeren får. Når der skal tilpasses HA, er der mange faktorer 

at tage stilling til. Høreapparatbrugere er vidt forskellige, hvilket betyder, at man som professionel 

skal se brugerne som enkeltindivider. Desuden beskrives de psykologiske aspekter også.  

At få HA er ikke lige tilgængeligt for alle. Nogle vil ligefrem glæde sig til at få HA, da de føler, at de 

kommer til høre bedre igen. Så er der andre, som føler det som verdens undergang. At tage til lægen 

og få undersøgt noget, kan mange nok forholde sig til. Men at skulle igennem en 

høreapparatbehandling kan være uoverskueligt for mange. Når man snakker om en behandling af en 

evt. sygdom, så vil man naturligvis tænke, at en behandling vil helbrede en. I den virkelige verden 

hænger det bare ikke sammen på den måde. Der er en tendens til, at mange mennesker vil tænke 

sådan mht. HA. Reelt set er HA blot et hjælpemiddel mod hørenedsættelse. Formålet er i bund og 

grund at kunne høre bedre igen. Når det så er sagt, så er HA med til at hjælpe den enkelte 

hørehæmmede med at kunne høre igen, selvom det ikke genskaber den normale hørelse. Endvidere 

er det ikke ensbetydende med, at blot man får tilpasset HA, så er man godt hørende. Det er en længere 

proces. En proces, hvor den professionelle har sin del af ansvaret for at give den bedste forudsætning 

for høreapparatbrugeren. Når der skal vælges HA, tager den professionelle udgangspunkt i den givne 

hørekurve. Den danner grundlag for, hvordan høreapparatbehandlingen skal forløbe. Men dette 

indebærer kun en del af bedømmelsen. Resten handler om gennem samtale at nå frem til, bl.a. hvordan 

man skelner samt generelt, hvordan de forskellige lyde opfattes. Dette er også en væsentlig del af den 

samlede vurdering af den pågældende høreapparatbehandling. Mange af de avancerede HA, som 

findes i dag, kan indstilles fuldstændigt individuelt mht. høreapparatbrugerens høre-nedsættelse. 

Ydermere findes der forskellige funktionaliteter, som kan slås til og fra, alt efter brugerens behov 

samt give en optimal lydopfattelse. I den audiologiske praksis er det afgørende at have en tilstrækkelig 

viden omkring den hørehæmmedes lyttebehov/lyttemiljøer, om de er erhvervsaktive, eller om 

personen ofte er sammen med flere mennesker for at komme frem til det rigtige HA. Det handler om 

at finde ud af, hvilken brugerprofil personen tilhører. Det er blot nogle af faktorerne, men disse er 

med til at kunne levere en succesfuld høreapparatbehandling. For den professionelle er det vigtigt at 

danne sig et billede og få et kendskab til den hørehæmmede for at give en optimal behandling samt 

opfylde den hørehæmmedes behov og forventninger. For den professionelle er det svært at finde ud, 

hvordan lyden er med HA hos høreapparatbrugeren, samt hvordan apparatet fungerer for den enkelte. 

Det betyder, at for at lyden i apparaterne er tilpas for brugeren, skal personen selv tage ansvar og 
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deltage aktivt under hele tilpasningen og beskrive lydopfattelsen med apparaterne så præcist som 

muligt. Som beskrevet før, kan HA ikke give den normale hørelse igen, samtidig vil lydene også blive 

anderledes med HA på. Konsekvensen af dette er, at man skal have realistiske forventninger, både 

hvad angår HA, men også til selve høreapparatbehandlingen (Rømer, 2006).  

At kunne beskrive de forskellige aspekter af en hørenedsættelse samt høreapparater er essentielt i 

høreapparatbehandlingen. Det er vigtigt, at høreapparatbrugeren har en viden omkring, hvordan 

apparatet fungerer, og hvordan man skal gebærde sig i de forskellige lyttesituationer. For at brugeren 

kan opnå en optimal høreapparatbehandling forudsættes en tilstrækkelig og forståelig rådgivning. 

Inden for audiologiområdet er man blevet mere bevidst om anvendelsen af ordet ”patient education”. 

Dette indebærer, hvordan man giver informationsrådgivning om det pågældende hjælpemiddel. 

Rådgivning har til formål at ændre patientens overbevisninger, følelser eller adfærd. For at opnå en 

bedst muligt høreapparatbehandling findes der en række aspekter, der bør tages stilling til mht. 

rådgivning og instruktion af høreapparatbrugeren. Som også nævnt tidligere i opgaven, er det først 

og fremmest fundamentalt, at brugeren har en forståelse for vedkommendes hørenedsættelse og 

konsekvensen af denne, samt de behandlingsmuligheder, der er tilgængelig i forhold til HA-valg og 

procedurer (Dillon, 2012). 

Rådgivning af høreapparatbrugere er med til at forlænge brugstiden af deres HA. Der ses en tendens 

til, at høreapparatbrugere hurtigere ender med at stoppe med at bruge deres apparater, hvis de ikke 

har fået tilstrækkelig rådgivning. Dette er i forlængelse af, at de ikke får fyldestgørende vejledning i, 

hvordan apparatet virker, eller hvordan det skal bruges. At give informationer, ikke blot om HA, men 

også omkring høretabet, høretaktikker og kommunikationsstrategier, kan resultere i, at 

høreapparatbrugere oplever deres hørenedsættelse mere håndgribelig i forhold til brugere, som kun 

modtager rådgivning omkring HA. Når der skal instrueres omkring HA til høreapparatbrugere, der er 

over 80 år, kan det forventes, at der skal bruges mere tid på dem. Som det ses, har stort set alle 

høreapparatbrugere et stort behov for en bedre taleforståelse i støjende omgivelser. Og for at opnå 

dette, er det mest oplagt at anvende funktionen retningsmikrofon, der vil forbedre taleforståelsen i 

støj. I forlængelse af dette er det nødvendigt at instruere brugerne i, hvordan denne funktion skal 

benyttes. Først og fremmest skal de vide, hvordan funktion aktiveres, f.eks. er der lagt et bestemt 

program til dette formål, medmindre apparatet er fuldautomatisk, hvor det selv kan finde ud af, 

hvornår funktionen skal aktiveres. Ydermere skal de også vide, i hvilke lyttesituationer funktionen er 

mest effektiv. F.eks. i situationer, hvor taleren er placeret foran og tæt på, samt hvor støjen ligger bag 

høreapparatbrugeren. Denne viden er essentiel, da brugerne vil være i stand til at kunne opfylde 
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mindst et af disse krav. Hvis ikke brugerne tilegner sig denne viden gennem høreapparat-

behandlingen, så vil de højst sandsynligt ikke kunne drage fordel af retningsmikrofon. Det betyder, 

at høreapparatbrugere sandsynligvis ikke vil lære dette baseret på deres erfaringer, hvis ikke de kan 

skifte mellem retningsbestemte og omnidirektionel mikrofon (Dillon, 2012). 

Når høreapparatbrugere får tilpasset HA, så vil de kunne høre mange nye højfrekvente lyde, som de 

ikke er vant til at høre. For at gøre denne proces mere behagelig, kan de professionelle give 

informationer om, at de kan opbygge deres lytteerfaringer gradvist. Det betyder, at høreapparat-

brugere først skal begynde med at anvende apparaterne i rolige lyttesituationer i kort tid hver dag. 

Formålet med en gradvis opbygning af lytteerfaringer er, at det ofte medfører, at patienterne bliver 

mere motivererede og dermed vil starte med at få positive erfaringer med HA. Endvidere bliver de 

mere og mere fortrolige med apparatet, og samtidig vænner sig til at høre de nye lyde. Ved at opbygge 

lytteerfaringerne gradvist, vil holdningen til brugen af HA blive positivt påvirket, hvis 

høreapparatbrugeren forpligter sig til at følge et bestemt lytteprogram, hvilket i sig selv er et 

psykologisk princip, hvor adfærden kan påvirke overbevisninger. Dermed vil de kunne indse, at 

benyttelsen af HA er det hele værd. Denne rådgivningsteknik kan være medvirkende til at hjælpe 

høreapparatbrugere til at få det bedst mulige udbytte af deres HA. Endvidere vil dette gøre det umuligt 

at generalisere HA´s effekt, f. eks hvis apparatet ikke virker optimalt i en bestemt lyttesituation, vil 

der være en tendens til at tro, at apparatet ikke er godt nok i alle lyttesituationer. Tidspunktet, for at 

se på fordelen ved en gradvis opbygning af lytteerfaringer samt for at diskutere det mellem den 

professionelle og høreapparatbrugeren, er bedst, når der er gået en til to uger efter ibrugtagningen af 

HA (Dillon, 2012).  
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2.3 Psykologisk teori om Indlæring 
I dette afsnit tages der udgangspunkt i indlæringsteori - herunder psykologien bag denne. Dette er 

netop relevant for at forstå, hvordan individet bearbejder informationer. Desuden skaber det også en 

sammenhæng og viden i forhold til den audiologiske praksis.  

Når der snakkes om læring inden for psykologien, så har dette fænomen erstattet begrebet indlæring. 

Man arbejder med læring, hvor man prøver at undersøge, hvordan mennesker lærer med hensyn til 

følelsesliv, erkendemåder, tænkning og handlinger (Koester & Frandsen , 2011).  

Det forklares, at de ydre hændelser eller påvirkninger, som ikke før havde en sammenhæng, nu bliver 

opfattet sammenhængende i et nyt mønster. Det betyder, at formålet med læring er at kunne skabe en 

sammenhæng, hvilket er det fundamentale i indlæringspsykologien. Dette nævnes også som 

behaviorisme. Læringen handler om at forstå principperne og dermed skabe en forståelse for 

sammenhængen. Så læring er en proces, hvor personen og situationen tilsammen danner en helhed. 

Menneskets læring forekommer altid i konkrete sammenhænge, hvor der skal læres noget bestemt i 

den pågældende situation. Den udvikling, der følger af læringen i de bestemte situationer, skaber 

netop den forandringsproces. Behaviorisme, som er adfærdspsykologi, arbejder med, at det 

essentielle i indlæringen er, at der sker en sammenhæng af noget nyt med det, der er givet i forvejen. 

Læring skal anses for at være en længere proces. For at kunne beskrive lærings-processen, er det 

bedst at tage udgangspunkt i bestemte situationer. Indlæring har en sammenknytning til den kognitive 

opfattelse af indlæringen, hvilket ses som en mental proces. Mennesket opbygger mentale mønstre, 

hvilket medvirker til at kunne styre en given situation. Grundlæggende for indlæringen er at opbygge 

mønstre mellem begreber og situationer (Koester & Frandsen , 2011). 

2.3.1 Læring og undervisning 
I en behandling handler det i bund og grund om i fællesskab at nå et mål. Med behandlingen prøver 

man på at ændre personens adfærd. Inden for psykologiens område, når der arbejdes med 

læringspsykologien, arbejder man som tidligere nævnt med behaviorismen. Det handler om de 

psykologiske processer, som er med til at opfylde et bestemt mål. Man prøver at undersøge de 

psykiske processer, der sker i bestemte situationer. Et eksempel er, når et lille barn ser på ild og så 

stikker fingeren ind i den. Efterfølgende trækker barnet hurtigt fingeren tilbage. Her ses en 

læringsproces, fordi barnet opfatter ilden på en anden måde nu, end da barnet stak fingeren ind i ilden. 

Det betyder, at barnets adfærd ændrer sig i forhold til den pågældende situation. Inden for 

psykologiområdet er der en tæt sammenhæng mellem læring og kognition. Det, at mennesker lærer 
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noget nyt, afhænger af forestillinger om, hvordan tænkningen skabes samt struktureringen af denne. 

I forlængelse af dette vil en undervisning nemlig have sin tænkning i den kognitive psykologi. I bogen 

beskriver Jean Piagets (1896) teorien om læring og kognition. Grundlæggende for hans teori var, at 

han tog udgangspunkt i hverdagssituationer og så på sammenhængen i menneskets handlinger i en 

bestemt situation, og hvorfor de gjorde, som de gjorde. Derigennem ville han kunne se, om der kunne 

skabes en forståelse for sammenhængen. Hans fundamentale tanker bygger på strukturalisme og 

konstruktivisme. Når der snakkes om strukturalisme, handler det om, hvordan det er muligt at danne 

bestemte kognitive strukturer. Inden for læring handler det ikke kun om, at der trinvis bygges viden 

og erfaringer. Ikke mindst handler det ligeså meget om at kunne integrere de nye erfaringer med de 

erfaringer, man har i forvejen, som medvirker til at danne en bedre strukturering. Endvidere ser Piaget 

også en sammenhæng mellem det strukturalistiske og hans stadieteori. Her beskrives, hvordan 

menneskets tænkning udvikles i en bestemt rækkefølge baseret på bestemte stadier. Menneskets 

kognitive strukturer skal svare til det pågældende stadie, inden man kommer til næste stadie. De 

kognitive strukturer vil dermed tilpasse sig det nye stadie. Det betyder så, at de gamle strukturer 

integreres i de nye, hvilket resulterer i, at strukturerne forandrer sig i denne proces. Mht. til Piagets 

konstruktivisme indebærer den, at kognition ikke udvikler sig af sig selv, men derimod sker via 

handling, hvor handlingen bliver til en tanke. Det kan derfor sammenfattes, at konstruktivisme i 

forhold til læring er, at det sker, når der handles aktivt i livet, idet man bearbejder et materiale, og 

dermed benytter sine egne forskellige metoder til at løse et bestemt problem. Desuden lærer man 

bedst ved at handle aktivt. Læring kan også ses som en adaptation. En tilpasning til omgivelserne 

eller erfaringer til de kognitive strukturer kan ske vha. adaptation. Adaptation bygger på de forskellige 

måder, man lærer tingene på. Hertil opstår der to begreber - nemlig assimilation og akkomodation, 

hvilket er to forskellige måder at lære på. Ved assimilation tilpasses de nye erfaringer de kognitive 

strukturer, som man allerede har. Og ved akkomodation foregår der en ændring af de kognitive 

strukturer, så de kan indeholde de nye erfaringer. I forhold til læring er assimilation og akkomodation 

væsentlige processer (Ritchie, 2007). Undervisning og læring er to forskellige systemer, hvor der er 

tale om det sociale systems kommunikation samt det psykiske systems processer. Når der er tale om 

undervisning, så er det i bund og grund en form for kommunikation, hvor læring omhandler den 

enkeltes videnstilegnelse og kognitive selvforandringer. Den, som underviser, kommunikerer og 

tilrettelægger kommunikationsformen. Det er vigtigt at forstå, at kommunikationen, som skaber 

sammenhængen mellem undervisning og læring, ikke blot er en viden, som sendes fra individ til 

individ. Læring kan defineres som en proces, hvor individet opbygger viden. Det er en proces, hvor 
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personen enten bliver psykisk eller socialt påvirket, hvilket betyder, at der sker en forandring af før 

og efter billedet (Ritchie, 2007).  

2.3.2 Barriere for indlæringen 
Selvom der findes mange faktorer, som er med til påvirke indlæringen i positiv retning, så findes der 

også faktorer, som påvirker indlæringen i negativ retning. Der findes en nedre grænse mht. tilegnelse 

af informationer. Denne grænse når man netop i de tilfælde, hvor der er mangel på påvirkning eller 

for få oplysninger. Det betyder, at ved manglende stimuli eller påvirkning, kan det give tendens til, 

at mennesket udviser manglende interesse eller opmærksomhed. Resultatet af dette vil være, at 

menneskets forståelse bliver dannet på grundlag af usammenhængende oplysninger. Og samtidig 

bliver det svært at opfatte en sammenhæng. Hvorimod, hvis der bliver givet for mange informationer 

som til den øvre grænse, så vil man have en tendens til at udvælge det, som man selv synes er 

betydningsfuldt. Det betyder også, at når der er flere oplysninger på samme tid, vil det give anledning 

til koncentrationsbesvær (Koester & Frandsen , 2011). 
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2.4 Overordnet beskrivelse af signalets vej igennem HA 
I dette afsnit vil høreapparatet overordnet set blive beskrevet. Herunder vil jeg komme ind på de 

vigtige dele af HA dvs. apparatets forstærker, kanaler og varierende gain afhængig af frekvens og 

input-niveau. Ligeledes de avancerede features, hvis effekt ligger udover grundforstærkningen i 

apparatet, dvs. retningsmikrofon og støjreduktion – som skal hjælpe brugeren med komfort og bedre 

taleforståelighed i støjende omgivelser, vil blive beskrevet.   

Generelt set har høreapparatet til formål, 1. omsætning af lyd til elektriske signaler, 2. 

signalbehandling af de elektriske signaler og 3. omsætning af de elektriske signaler tilbage til lyd. 

Det betyder, at mikrofonen, som sidder i HA, opfanger lyde fra brugerens omgivelser og omsætter 

dem til elektriske signaler. Derefter sendes signalerne fra mikrofonen til høreapparatets forstærker. I 

de moderne digitale HA anvender man avancerede signalbehandlingssystemer som f. eks 

retningsmikrofoner eller kompressionsalgoritmer. Disse signalbehandlingssystemer er med til at 

forbedre de enkelte brugeres lydkvalitet og taleforståelighed. Det betyder, at når der eksempelvis 

anvendes retningsmikrofoner, er dette med til at tydeliggøre talesignalet, hvorved baggrundsstøjen 

bliver dæmpet. Det gør, at talesignalet bliver fremhævet, og det identificerede støjsignal automatisk 

bliver dæmpet (Widex, 2007).   

Normalt har apparatets mikrofon samme følsomhed for lyde, som kommer fra forskellige retninger, 

men som nævnt før, kan mikrofonerne også retningsbestemme og samtidig være baggrunds-

dæmpende. I situationer, hvor mikrofonen er retningsvirkende, bliver talesignalet, som f. eks. 

kommer forfra i forhold til høreapparatbrugeren, kraftigere end lydene som kommer fra de andre 

retninger. Det betyder, at brugeren opfatter talesignalet bedre, samtidig med at baggrundsstøjen føles 

mindre generende. Typisk vil en retningsmikrofon bestå af to mikrofoner. Når forstærkeren i HA skal 

behandle to mikrofonsignaler på en bestemt måde, vil signalbehandlingen i forstærkeren være sådan, 

at retningsvirkningen bliver automatisk. Det betyder, at apparatet automatisk bliver retningsvirkende, 

så snart der forekommer en fremhævet lydkilde, og dermed bliver denne lydkilde lokaliseret 

automatisk (Elberling & Worsøe, 2005).  
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2.4.1 Høreapparatets mikrofoner 
Mange mennesker med nedsat hørelse har vanskeligheder med at registrere lydens retning. Dette er 

en vigtig egenskab hos mennesket, da det er væsentligt at kunne identificere og lokalisere lyden. Som 

tidligere beskrevet, har høreapparatets mikrofon til formål at opfange lydene fra brugerens 

omgivelser. (Elberling & Worsøe, 2005). 

Som sagt har de fleste mennesker med en hørenedsættelse besværligheder med at forstå tale i svære 

lyttesituationer, hvor der kan forekomme baggrundsstøj af forskellig art. I disse lyttesituationer er det 

netop, at høreapparatbrugere har en forventning om at kunne høre bedre. HA skal ikke kunne nøjes 

med bare at forstærke alle lyde, men tværtimod give forstærkning i de frekvensområder, hvor det er 

vigtigt for taleforståeligheden, og hvor baggrundsstøjen dæmpes. Høreapparatets mikrofon er 

hovedkomponenten i forhold til at opfange lyden. Det fundamentale i mikrofonen er stort set en 

membran, som omformer den akustiske energi til et elektriske signal. Når membranen bliver sat i 

svingninger, opstår der et elektrisk signal. I HA´s forstærker bliver det elektriske signal forstærket, 

før det bliver sendt videre i HA´s elektriske kredsløb. Selvom HA´s mikrofon er følsom for den 

akustiske energi, så bliver den også påvirket af de mekaniske vibrationer, hvilket kan resultere i, at 

der bliver genereret uønskede elektriske signaler. Man er efterhånden begyndt at filtrere signalet i 

stedet for at indstille på frekvensresponset. Denne metode gør, at det også er muligt at reducere noget 

af mikrofonstøjen i signalet. Endvidere kan man med filtrering også fjerne unødvendig støj og 

samtidig forbedre forstærkningen ved de enkelte frekvenser. Man kan dermed som høreapparat-

bruger opnå en bedre lydopfattelse. Når vi snakker om mikrofoner i høreapparater, så findes der 

omnidirektionel mikrofon og retningsmikrofon. Retningsmikrofonen kan overordnet set 

karakteriseres således: 1. retningsmikrofon med en fast retningskarakteristik med to lydindgange og 

en membran og 2. retningsmikrofon med to mikrofoner, som har en adaptiv retningskarakteristik. 

Desuden kan retningsvirkningen af en mikrofon ses på et retningsdiagram vha. en polarplot, som 

afbilder mikrofonernes lydfølsomhed som en funktion af lydens retning. Baseret på polarplot, hvor 

retningsmikrofon måles i FF1, ses der, at mikrofonfølsomheden er størst ved lydindgangsvinkler fra 

ca. 290 til 70 grader. Når der måles på HA mikrofonfølsomhed i FF ses, at kurverne næsten er 

symmetriske. Men så snart HA bliver anbragt på et øre, bliver mikrofonfølsomheden anderledes 

grundet hovedets skyggeeffekt. Dermed opstår der asymmetri. Selvom karakteristikken af en 

retningsmikrofon er afhængig af, om HA måles i FF, eller om de sidder ved øret, så vil mikrofonen 

                                                 
1 FF = Frit felt 



Rajakumar Thanabalasingam 

Specialeafhandling, Juni 2016 

 28 

stadig have en højere følsomhed for lydsignaler, som kommer forfra end fra bagfrakommende lyde  

(Widex, 2007).  

2.4.2 Omnidirektionel mikrofon 
Ved omnidirektionel mikrofon er følsomheden ensartet overfor lyde fra alle retninger. Denne type 

mikrofon er også den mest anvendte i høreapparater. Selve mikrofonen har netop en cirkulær 

retningskarakteristik. Det betyder, at jo større afstanden er fra personen, desto svagere bliver 

inputsignalet til høreapparatets mikrofon. I retningsmikrofon med en fast retningskarakteristik 

påvirker lyden fra forreste og bageste mikrofon hver sin side af mikrofonens membran. Ved den 

bageste mikrofonindgang er der sat et akustisk filter, hvilket er med til at forsinke lyden. Når det 

akustiske filter giver tidsforsinkelsen, som svarer til den tid, det tager for lyden at bevæge sig fra den 

bageste indgang til den forreste indgang, så vil lyden, som kommer direkte bagfra således ikke have 

nogen effekt. Dette medfører, at membranen ikke bevæger sig, og der skabes ingen elektriske output. 

Dette skyldes, at når lydtrykket på begge sider af membranen er det samme, bliver det effektivt 

undertrykt. Derfor kan man ved at modificere på tidsforsinkelsen i den bageste indgang ændre 

mikrofonens minimale retningsfølsomhed (Widex, 2007).  

2.4.3 Retningsmikrofon 
Traditionelt set er der egentlig to måder at øge taleforståeligheden på i baggrundsstøj. Den første er 

at flytte HA´s mikrofon tættere på lydkilden. Det betyder, at det direkte lydniveau øges i forhold til 

efterklangslyden og baggrundsstøjen. Ulempen er, at det ikke altid er praktisk for høreapparat-

brugeren at være tættere på kilden. Den andet løsning er at anvende retningsmikrofon. Enten kan der 

bruges en enkelt mikrofon, men med to lydindgange, eller også kan man benytte flere mikrofoner 

(Dillon, 2012).  

Formålet med retningsmikrofon er at kunne opnå en bedre taleforståelighed med omgivende støj. I 

dagligdagen oplever høreapparatbrugere meget uønsket støj i forskellige former. Støjsignalet kan 

forekomme fra en eller flere lydkilder. Typisk når høreapparatbrugeren står tæt på den person, der 

taler, vil det pågældende talesignal komme direkte forfra i forhold til høreapparatbrugeren. Her vil en 

retningsmikrofon have maksimal følsomhed for lydsignaler forfra, hvorimod mikrofonen har lav 

følsomhed for uønskede signaler fra andre retninger. I situationer, hvor høreapparatbrugeren har et 

behov for at høre folk tale bagfra, er det mest optimalt at bruge retningsbestemte mikrofoner. Til dette 

kan man benytte sig af både en retningsbestemt mikrofon og samtidig anvende en omnidirektionel 

mikrofon, hvorefter brugeren selv vælger den mikrofon, som er mest hensigtsmæssig i den givne 
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lyttesituation. Man kan således indrette mikrofonerne, så de er retningsuafhængige af hinanden med 

hver deres indgang, og samtidig er der en tidsforsinkelse. Grundlæggende set er det vigtigt for 

høreapparatbrugeren at have muligheden for at skifte mellem en retningsbestemt og en 

omnidirektionel mikrofon (Dillon, 2012).  

Retningsmikrofon med en varierende følsomhed er afhængig af, hvor lyden kommer fra. Når man 

anvender retningsmikrofon, forbedres signal/støj forholdet for lyd, som kommer forfra i forhold til 

brugeren. I modsætning til omnidirektionel mikrofon, så er følsomheden mindre ved lave frekvenser 

hos retningsmikrofon. I de lyttemiljøer, hvor der er meget efterklang, bliver den positive effekt af 

retningsmikrofon formindsket. Endvidere er retningsmikrofonens konstruktion med til at gøre 

følsomheden ved de lave frekvenser mindre end gældende for omnidirektionel mikrofon. Når 

afstanden bliver større til den talende person, vil inputsignalet til høreapparatets retningsmikrofon 

blive svagere. Mht. retningsmikrofon med to mikrofoner har denne en fordel i forhold til egenstøj og 

stabilitet. Samtidig har den også en begrænsning. I forhold til retningsvirkningen, så kan denne ikke 

ændres i situationer, hvor der sker ændringer i lydmiljøet eller af støjkildens placering. Derfor er 

fordelen ved at sammensætte signalet fra to eller flere omnidirektionelle mikrofoner en elektrisk 

forsinkelse, der kan det gå hen og give en justerbar retningsvirkning. Baseret på tidsforsinkelsen, er 

det muligt at ændre på mikrofonens retningskarakteristik. Endvidere kan man via båndopdeling 

sammen med retningssystemet drage fordel af frekvensafhængig retningssystem. Når man anvender 

digital signalbehandling, giver det muligheden for at opnå en bedre effekt af retningssystemet i 

forskellige lyttemiljøer. I retningssystemer med to mikrofoner er det meget vigtigt, at følsomheden i 

de enkelte mikrofoner er ens. I forlængelse af dette er det desuden også essentielt at matche i 

amplitude og fase i et retningssystem med flere mikrofoner, dermed fås en bedre retningsvirkning. I 

retningssystemer anvender man typisk digital signalbehandling. Med dette opnås en adaptiv 

signal/støjoptimering, hvilket dæmper vindstøj og egenstøj fra mikrofonerne. Når signalerne fra de 

to mikrofoner sammenlignes, så er det muligt at identificere, om støjen befinder sig i selve lydkilden 

fra brugerens omgivelser, eller om det f. eks er vindstøj (Widex, 2007).  

Det ses blandt høreapparatbrugere, at effekten af baggrundsstøj er det mest forstyrrende element. 

Derfor er det særlig vigtigt at have retningsmikrofon i apparaterne, da det er den eneste signal-

behandling, som kan forbedre signal-støj forhold, så taleforståeligheden bliver optimeret. Fordelen 

ved retningsbestemt mikrofon er mest optimal, når målet enten er tale eller når den dominerende 

støjkilde bagfra er tæt på høreapparatbrugeren. Der ses også ulemper ved retningsvirkende mikrofon. 

Eksempelvis vil mikrofonen ikke være følsom overfor ønskede lyde, som kommer fra siderne eller 
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bagfra. Det gør, at i stille omgivelser kan intern støj fra apparatet være mere fremherskende. 

Endvidere vil der også være en øget følsomhed overfor vindstøj. Lokaliseringsnøjagtigheden vil også 

blive formindsket, hvis ikke HA bliver koordineret på rigtig vis. For at forbedre disse 

problemstillinger, kan man aktivt skifte enten automatisk eller manuelt de forskellige 

mikrofonindstillinger alt efter lyttesituationen og baggrundsstøjen (Dillon, 2012).  

For at kunne drage fordel af en retningsbestemt mikrofon, er man afhængig af retningsvirkning af 

HA, efterklangen i de forskellige lyttemiljøer og afstanden til den talende og støjkilder. Det betyder, 

at man ikke blot kan vurdere effekten af retningsmikrofon baseret på f. eks. talematerialer. Endvidere 

afhænger effekten af retningsmikrofon bl.a. også af tilpasning af apparatet, forstærkningen, og om 

HA er i øret eller bag øret. Mht. signal-støjforhold er det som udgangspunkt den retningsbestemte 

mikrofon, som kan forbedre disse. Når man skal evaluere retningsmikrofon i klinikken, tager man 

typisk udgangspunkt i en enkelt støjkilde, som vil være placeret et sted bag personen, og talesignalet 

kommer direkte forfra, samtidig er de to lydkilder placeret med omkring 1 meters afstand til personen 

i et rum med meget lav efterklangstid. Her vil retningsmikrofon have en positiv effekt i sådanne 

testsituationer. Samtidig er det helt normalt, at det giver et signal-støjforhold et sted mellem 5 til 10 

dB. I den virkelige verden er det desværre sjældent sådanne situationer, høreapparatbrugere møder. 

Eksempelvis er mange af hverdagssituationerne situationer, hvor både talesignalet og støjsignalet har 

samme retning eller afstand til høreapparatbrugeren, eller hvor der er flere støjkilder til stede på 

samme tid. Generelt set kommer en retningsbestemt mikrofon høreapparatbrugeren til gode i ca. en 

tredjedel af dagligdagens lyttesituationer. Selvom nogle høreapparatbrugere har rapporteret 

vanskeligheder trods fordele i mange lyttesituationer, ser man stadig en positiv anvendelse af 

retningsmikrofon i det virkelig liv (Dillon, 2012). 

Som tidligere nævnt findes der en række ulemper ved retningsmikrofon. Mange af ulemperne gør, at 

de fordele, der opleves med retningsmikrofon, bliver tilsidesat. Problemer opstår med lydkilder, som 

kommer bagfra eller fra siden i forhold til høreapparatbrugeren. Problemet ligger i, at den 

fremadfokuserede retningsmikrofon dæmper for lyde fra siderne og bagfra. Hvis 

høreapparatbrugerens ønske er at høre disse lyde, vil retningsbestemt mikrofon ikke være til fordel 

sammenlignet med omnidirektionel mikrofon. Hvis der samtidig er baggrundsstøj i lytteomgivelsen, 

vil retningsmikrofonen reducere signal-støjforhold. En anden problematik er øget intern støj pga. 

lavfrekvent filter. Dette kan tydeligt høres i rolige lytteomgivelser med lave støjniveauer. En tredje 

problematik er formindsket lokalisering hos høreapparatbrugeren. Apparatets retningsmikrofon 

forringer venstre-højre lokaliseringsnøjagtighed. Endvidere findes der også en fjerde ulempe mht. 
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vindstøj. Retningsmikrofoner er meget mere følsomme for vindstøj end omnidirektionelle mikrofoner 

(Dillon, 2012).  

Desuden påvirker øreproppens ventilation effekten af den retningsbestemte mikrofon. Venten har 

nemlig en negativ påvirkning på retningsvirkningen. Lavfrekvente lyde såsom baggrundsstøj vil i en 

øreprop med en stor vent derfor passere igennem uden at blive forstærket. Tidligere undersøgelser 

har også vist, at effekten af retningsmikrofoner formindskes med stigende vent-størrelse. Derfor er 

det vigtigt, at venten er så lille som muligt for at kunne opnå effekt af retningsmikrofonen (Taylor & 

Mueller, 2011). Ikke nok med at retningsvirkningen påvirkes af for stor vent, så vil støjreduktionen i 

HA også være påvirket, da støjen passerer direkte gennem øreproppens store vent dvs. udenom HA’s 

støjreduktion (Widex, 2007).  

2.4.4 Øreprop - ventens betydning 
Mange HA fås typisk med en øreprop. Disse propper er tilpasset individuelt til den enkelte 

høreapparatbrugers ører. Det grundlæggende formål med øreproppens vent er at lindre okklusion hos 

brugeren, udover at give luftventilation til øregangen. Desuden laves der ventilationskanaler i 

forskellige diametre alt efter størrelsen af høretabet. Venten har til formål at kunne balancere 

luftforholdene og udluftningen af øregangen. Som nævnt tidligere, så har ventens størrelse betydning 

for effektiviteten af retningsmikrofon, adaptiv støjreduktion samt kompression. De retningsbestemte 

mikrofoner har et retningsbestemt mønster over hele HA´s båndbredde. Denne retningsbestemmelse 

vil derfor kun være til fordel for høreapparatbrugeren ved de frekvenser, hvor den forstærkede lyd er 

kraftigere end lyden, som passerer gennem venten. Det betyder, at for at få det optimale ud af en 

retningsmikrofon, skal den forstærkede lyd have så lav frekvens som muligt, hvilket betyder, at 

venten skal være så lille som muligt. Selvom den forstærkede lyd, som leveres af HA, er 10 dB mere 

intens end den transmitterede lyd via venten, så kan den transmitterede lyd via venten ændre 

retningen, hvor den maksimale følsomhed er og dermed øge reaktionen på bagfrakommende lyd. Da 

det dynamiske kompressionsområde gør, at forstærkningen sænkes i takt med, at inputtet stiger, så 

vil den forstærkede lyd dominere over den transmitterede lyd via venten i et bredere frekvensområde 

ved de lavere inputniveauer end ved de højere inputniveauer. Dermed vil ventilationskanaler og åbne 

tilpasninger nedsætte virkningen af retningsbestemt mikrofon. Endvidere er adaptiv støjreduktion 

afhængig af elektronisk dæmpning af inputlyde ved bestemte frekvenser, som kun bliver forstærket 

af HA. De lyde, som transmitteres via venten, kan ikke dæmpes, uanset hvor dårligt signal-

støjforholdet er. Og derfor kan de åbne tilpasninger reducere virkningen af adaptiv støjreduktion 

(Dillon, 2012). 
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Disse ulemper taget i betragtning, så er det heller ikke hensigtsmæssigt, at HA konstant er enten på 

retningsbestemt mikrofon eller omnidirektionel mikrofon. Den mest oplagte løsning på dette er at 

skifte mellem henholdsvis retningsbestemt og omnidirektionel mikrofon enten vha. automatisk eller 

manuelt skift eller en kombination af de to. Automatisk skift mellem features kan være en 

nødvendighed for den befolkningsdel, som ikke er i stand til at skifte manuelt mellem de enkelte 

mikrofoner i forhold til de forskellige lyttesituationer. (Dillon, 2012). 

Baseret på fordele og ulemper af retningsmikrofon kan man drage den konklusion, at 

retningsbestemte mikrofoner har fordele i lyttesituationer, samtidig med at de også har en del ulemper 

i mange andre situationer. Det betyder, at ud fra en enkelt adfærdsmæssig vurdering, er det ikke 

muligt at bedømme fordelene ved retningsmikrofoner. Selvom forskellige vurderinger og målinger i 

klinikken indikerer en stor fordel ved retningsmikrofon, så vil det slet ikke kunne komme tæt nok til 

den virkelige hverdagssituation. Spørgsmålet er så, hvordan man ellers skal evaluere 

retningsmikrofonens effektivitet? Det anbefales at sikre sig, at den retningsbestemte mikrofon 

fungerer som forventet, ifølge diverse testsituationer i klinikken. Det kan derfor siges, at det faktisk 

er mere vigtigt at kunne rådgive patienten omkring, hvornår det er optimalt at skifte til 

retningsbestemt mikrofon, hvis apparatet skiftes manuelt. Samtidig er det også væsentligt at rådgive 

patienten om, hvordan de kan kontrollere de forskellige lyttesituationer, som de befinder sig i, 

hvormed der opnås bedst muligt udbytte af retningsbestemmelsen. Hvis høreapparatbrugeren har et 

behov for overbevisning om, hvorvidt retningsbestemt mikrofon kan hjælpe, så kan der udføres en 

demonstration med en taletest, hvor der kommer støj fra en enkelt højttaler, der er placeret bag ved 

brugeren. Denne demonstration bør dermed give en overbevisning om, at retningsmikrofon har en 

effekt (Dillon, 2012).  
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2.5 Støjreduktionsalgoritme 
Nu til dags benytter man støjreduktionsmetoder meget for at kunne give den optimale 

taleforståelighed i støjfyldte omgivelser. Samtidig bliver det også mere behageligt for 

høreapparatbrugeren at høre i støjende omgivelser. Generelt set kan støj forekomme på mange 

forskellige måder, bl.a. baggrundsstøj i form af mennesketale i større forsamlinger, støjende maskiner 

på en arbejdsplads eller forskellige teknologiske apparater som computere osv. I avancerede digitale 

HA er det muligt at reducere støjen, så det giver høreapparatbrugeren en bedre lyttekomfort. Formålet 

med adaptiv støjreduktion er, så vidt det er muligt, at give mindre forstærkning af støj end af tale. Det 

gøres ved at identificere de frekvensområder, hvor støjen er særlig kraftig i forhold til talen og dermed 

anvende mindre forstærkning i de frekvensområder end de andre områder, hvor signal-støjforholdet 

er bedre. Hvis dette kan opnås, bliver det højst sandsynligt mindre støjgenerende for 

høreapparatbrugeren, samtidig vil taleforståeligheden ikke blive øget eller mindsket. Ved at 

formindske støjniveauet i frekvensområder med dominerende støj, vil det med stor sandsynlighed 

minimere maskering af talekomponenter i de andre frekvensområder. Når man dæmper for 

forstærkningen i frekvensområder, vil det samtidig også reducere niveauet for både tale og støj i det 

pågældende frekvensområde, og det gør også, at signal-støjforholdet forbliver uændret. HA skal 

kunne detektere talesignalet, finde ud af tale- og støjniveauet i frekvensområder og dermed bestemme, 

hvor meget reduktionen for hvert frekvensområde skal være. Dette er vigtigt for at muliggøre en 

støjreduktion (Dillon, 2012). 

Det beskrives, at høreapparatbrugere foretrækker formindskelse af den lavfrekvente HA- 

forstærkning i lyttemiljøer med meget baggrundsstøj. Typisk ligger baggrundsstøjen i omgivelser i 

det lavfrekvente område. Det betyder, at når der under finjustering af HA dæmpes for den 

lavfrekvente forstærkning, vil der også blive dæmpet for støjen. Med anvendelse af retnings-mikrofon 

i HA, kan man formindske støjen, så taleforståeligheden bliver optimal. Med digital signalbehandling, 

kan HA ved hjælp af en analysering af brugerens lytteomgivelser skelne mellem tale og støj, således 

at forstærkningen bliver minimeret i tilfælde, hvor der kun er støj til stede. Derved opnår 

høreapparatbrugeren bedre lyttekomfort. Sådanne situationer er f. eks bilkørsel eller på støjende 

arbejdspladser, hvor der ofte ikke er behov for kommunikation. Et HA kan skelne tale fra støj. Det 

foregår sådan, at talesignalet indeholder varierede lydelementer, som kommer lige efter hinanden 

med korte tidsintervaller. Når lydvariationerne bliver opfanget, kan det ses, at talesignalet består af 

større variationer end støjen gør. Støjreduktionsalgoritmer har flere fordele for høreapparatbrugere. 

For mange brugere med aktiveret støjreduktion i deres HA, giver det en meget forbedret lyttekomfort 
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i længere tid i støjende lytteomgivelser. Desuden ses i laboratorieforsøg, at den hørehæmmedes 

taleforståelighed bliver optimeret i støj. En ulempe ses i anvendelse af støjreduktionsmetoder, hvor 

det afhænger af, hvordan støjen er. Hvis støjen ligner talesignalet meget, så opnås der ikke en optimal 

effekt af støjreduktionen (Widex, 2007). 

Generelt kan det forventes, at adaptive støjreduktionssystemer forbedrer signal-støjforholdet, når 

niveauet af talesignalet og støjen måles ved HA´s output. Men det betyder desværre ikke, at det 

forbedrede signal-støjforhold resulterer i en bedre taleforståelighed. Det er et problem, hvis et HA 

kun en har en enkelt mikrofonindgang, så vil der, når der både indkommer et talesignal og et støjsignal 

på samme tid og på samme frekvens, opstå problemer, der findes nemlig ikke en metode til at kunne 

adskille signalerne. Når støjen bliver begrænset til et smalt frekvensområde, så kan det medføre, at 

den adaptive støjreduktion giver en betydelig øget taleforståelighed. Typisk kan høreapparatbrugere 

acceptere en stigning i dB af baggrundsstøj ved indgangen til HA, når den adaptive støjreduktion er 

aktiveret. Samtidig sker der også et fald i signal-støjforhold ved inputtet, hvilket indikerer, at 

støjreduktionsbehandling virkelig formindsker oplevelsen af støj i forhold til talesignaler. 

Støjreduktionsmetoder har også vist, at det muliggør forbedring af andre handlinger. Eksempelvis at 

høreapparatbrugerens ydeevne i forskellige situationer bliver forbedret i form af at huske og reagere 

hurtigt på en bestemt hændelse, imens der lyttes til tale i støjende omgivelser. I HA har man udviklet 

adaptiv støjreduktionsalgoritme og mikrofoner, som uafhængige separate algoritmer. Men 

efterhånden har man gjort dem interaktive. Når disse to features arbejder sammen, er fordelen, at de 

begge kan vurdere, hvor meget af det signal, som bliver opfanget af mikrofonen, der faktisk er støj. 

Samtidig kan de begge være med til at vurdere, hvordan lyden bliver behandlet (Dillon, 2012). 
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2.6 Undersøgelser af effekten af retningsmikrofon og støjreduktion 
I dette afsnit bliver tidligere studier og undersøgelser omkring retningsmikrofon og støjreduktions-

algoritme beskrevet.  

2.6.1 Metoder til vurdering og verificering af høreapparaternes funktioner 
I det følgende bliver der taget udgangspunkt i studiet ”Evaluating the Performance of Digital Hearing 

Aid Features: A Real-World Approach” af Brown (2008). I denne artikel har man vurderet HA´s 

forskellige funktioner og features. Efterhånden som man er gået fra analog til digital signal-

behandling, så er der åbnet op for en række muligheder i form af avancerede digitale funktioner, som 

eksempelvis dæmpning af støjen og samtidig forbedre taleforståelsen. Mange høreapparatproducenter 

går ind for at undervise og forklare deres nyeste teknologier. Men selvom der bliver givet 

informationer om de nyeste teknologier inden for HA-teknikken, og selvom de forskellige HA 

funktioner er effektive på hver deres måde, findes der stadigvæk et behov og en vigtighed i at kunne 

vurdere betydningen for effekten af det enkelte HA´s funktioner. Desuden er det også essentielt at 

kontrollere HA´s ydeevne, når høreapparatbrugeren har dem på. Med de moderne apparater kan det 

stadig være vanskeligt grundet avanceret signalbehandling og deres indbyrdes kommunikation. Med 

de tilgængelige testudstyr og testsignaler er det muligt både at verificere og objektivt evaluere de 

digitale funktionaliteter. I forlængelse af dette at kunne teste HA´s funktioner objektivt med 

anvendelse af 2cc coupler og sondemikrofoner. Når der så udføres testmålinger på de forskellige 

digitale funktioner, skal disse være aktiverede, samtidig med at HA er indstillet til brugerindstilling, 

da man herved kan få en mere præcis vurdering af effekten af funktionen. Med Real-Ear testmålinger 

kan man få en jævn vurdering af HA´s funktion som f. eks multi-kanal støjreduktion, multi-mikrofon 

direktionel mønstre og multi-hukommelse. Det betyder, at det er muligt at kunne verificere de 

forskellige HA´s funktioner med objektive målemetoder i form af Real-Ear tests. Desuden er det 

muligt at afprøve HA´s funktioner under kontrollerede laboratorieforhold og dermed se på de 

eksperimentelle resultater. Fordelen ved denne metode er, at det har stor klinisk anvendelighed. En 

alternativ metode er at anvende de allerede foreliggende værktøjer i klinikken. Her man kan så se på 

effektiviteten af de enkelte funktioner. Mht. dette formål er der udviklet forskellige testsignaler, som 

er tilgængelige. De mange avancerede HA- funktioner kan evalueres, så længe testprotokollerne 

bliver tilpasset disse funktioner. Der er udarbejdet en liste over de avancerede HA-funktioner, hvilket 

er fælles for mange HA-producenter. Disse er følgende: “multi-memory feature, noise reduction 

feature, multi-channel compression, temporal characteristics (including processing time and noise 
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reduction onset time), occlusion management, digital feedback management, multi-channel 

processing, fixed or adaptive multi-microphone directionality” (Brown, 2008). 

På nuværende tidspunkt med hensyn til audiologisk praksis er de oplagte værktøjer til undersøgelser 

af HA´s funktioner en inkludering af både 2cc coupler og Real-Ear målinger med passende 

testsignaler. Desuden foretages der rutinemæssigt kontrol af HA samt ydeevne af de avancerede 

funktioner, for at kunne forbedre nøjagtigheden af tilpasningen af HA i klinikken. Mht. 2cc coupler 

og Real-Ear målinger, så er HA - producenternes software-baserede forudsigelser af 2cc coupler og 

Real-Ear målinger mindre nøjagtige end de aktuelle 2cc coupler og Real-Ear målinger. Den vigtigste 

årsag til regelmæssig kontrol er, at HA - producenternes software er baseret på gennemsnitsværdier 

snarere end de individuelle 2cc coupler og Real-Ear målinger. Når der måles på ulineære HA, så kan 

dette være en udfordring, da den målte respons vil kunne variere meget, da den er afhængig af 

testsignalet. Typisk vil testsignaler i form af tale kunne forbedre pålideligheden af testmålingerne fra 

flerkanalsapparater. Endvidere er der blevet set på tidligere eksperimenter, som har vist, at de 

moderne støjreduktionsalgoritmer generelt er gode til at identificere tale præcist og dermed 

videregive talesignalerne uden dæmpning. Eksempelvis vil ikke-talelyde som hvid støj og musik 

dæmpes i forskellige grader. Det betyder, at nogle af HA´s støjreduktionsalgoritme vil kunne dæmpe 

f.eks. musik med 20 dB, mens andre ikke dæmper det overhovedet. Når der skal måles på 

effektiviteten af en støjreduktionsalgoritme, så bør der ikke være påvirkning fra retningsbestemt 

mikrofon og HA´s kompression. Derfor skal retningsmikrofon være deaktiveret. Dernæst, når 

effekten af støjreduktion skal vurderes, skal det præsenterede testsignals varighed have en vis længde, 

således at det er i stand til at kunne aktivere støjreduktion. Varigheden skal typisk ligge mellem fem 

til tredive sekunders konstant signal. Effekten af HA med flere mikrofoner er med til at give maksimal 

forstærkning. Med retningsbestemt mikrofon antages det, at talesignalet kommer målrettet forfra. I 

forhold til nulpunktet på den polære plot er dette afhængigt af den interne forsinkelse mellem de to 

mikrofoner. I teksten af Brown (2008), er man kommet frem til en række konklusioner på 

testresultaterne. Mht. støjreduktion og retningsmikrofoner er det muligt med aktivering af 

støjreduktionsalgoritme at identificere talesignalet, som ikke bliver dæmpet, men umiddelbart bliver 

signalet dæmpet, hvis det kommer bagfra i forhold til høreapparatbrugeren i retningsbestemt program. 

Desuden kan det tage op til tyve sekunder for den fulde aktivering af støjreduktionen og dermed den 

maksimale dæmpning. Samtidig ses forbedret dæmpning, når der anvendes retningsmikrofon. Alt i 

alt bliver HA mere og mere komplekse og samtidigt teknisk udfordrende. Og fremtidens HA kommer 

til at indebære digital trådløs teknologi, brug af Bluetooth, øre-til-øre tilslutning for binaural 



Rajakumar Thanabalasingam 

Specialeafhandling, Juni 2016 

 37 

behandling, forbedret signalbehandlingsalgoritme, intelligente teknologier og auditive strategier. 

Endvidere når effekten af retningsmikrofon skal verificeres, så kan dette gøres ved anvendelse af 

Real-Ear målinger. Men samtidig kan verificering af HA-modeller, som anvender intelligente 

systemer, være udfordrende, da resultaterne kun vil være brugbare for en enkelt specifik testsituation. 

For at kunne hjælpe med denne proces, kan HA-producenterne levere testindstillingsmålinger for 

hver af de vigtigste lyttesituationer som f. eks. tale i støj, musiklytning osv. Denne form for praksis 

vil kunne tillade de professionelle at kontrollere og verificere de ændringer, der sker med HA´s 

ydeevne i de forskellige lyttemiljøer. Ved at man gør det, giver det også mulighed for at identificere 

hvert enkelt apparats unikke egenskaber. Gennem objektive tests bør man i klinikken udføre 

rutinemæssig kontrol og samtidig vurdere de avancerede HA - funktioner. Det betyder, at tests, som 

anvender 2cc coupler og Real-Ear testmålinger, giver de mest pålidelige oplysninger i forhold til 

vurdering og kontrol af HA´s funktioner og ydeevne (Brown, 2008).  

Ud fra denne artikel ses vigtigheden af verificering og kontrol af de forskellige HA´s avancerede 

funktioner. Samtidig vil de professionelle kunne opnå en større forståelse og anvendelse af de enkelte 

HA-funktioner, som resulterer i en bedre tilpasning, samt opfylder brugerens lyttebehov optimalt. 

2.6.2 Undersøgelse af tidligere studier omkring effekten af retningsmikrofoner og 

støjreduktion 
I artiklen”Effectiveness of Directional Microphones and Noise reduction Schemes in Hearing Aids: 

A Systematic Review of the Evidence” af Bentler (2005), gives der en systematisk gennemgang af de 

tidligere udførte undersøgelser af effektiviteten af retningsmikrofoner og støjreduktion i den virkelige 

verden. I alt ni studier ser på effekten af retningsmikrofoner (Boymans & Dreschler (2000); Cord et 

al., (2002); Gnewikow & Ricketts (2005); Palmer et al., (2005); Preves et al., (1999); Ricketts et al., 

(2003); Surr et al., (2002); Walden et al., (2000); Yueh et al., (2001), og to studier undersøger effekten 

af støjreduktion (Boymans & Dreschler (2000); Walden et al., (2000). Det siges i artiklen, at som 

HA-teknologien løbende gør fremskridt, ses der samtidig en tendens til, at anvendelsen af apparaterne 

samt tilfredsheden med disse ikke har en signifikant forbedring, hvilket kan ses på resultaterne fra de 

undersøgte studier. Blandt høreapparatbrugerne er der en udbredt holdning omkring, at det er 

besværligt at forstå tale i støjende omgivelser. I den audiologiske praksis arbejdes der med forskellige 

strategier og metoder til at forbedre taleforståelsen, hvor der bl.a. gøres brug af retningsmikrofon og 

støjreduktion. Endvidere er det fortsat svært at gennemskue, hvorvidt høreapparatbrugere har en 

positiv oplevelse af anvendelse af retningsmikrofon. I de studier, som undersøger effekten af 

retningsmikrofon, prøver man netop at undersøge dette baseret på problemstillingen omkring de 
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erfarne høreapparatbrugeres rapporteringer af forbedringer med retningsmikrofon end gældende for 

brugere uden retningsmikrofon. Overordnet ses af undersøgelserne, at der en fordel ved anvendelse 

af retningsbestemt mikrofon, dog var der enkelte, som ikke havde gavn af dem. Desuden viste det 

sig, at fire af de seks undersøgelser, som benyttede sig af APHAB2, viste reducerede kommunikations-

problemer eller en signifikant forbedring i anvendelse af retningsmikrofon. Mht. brugstiden af enten 

retningsbestemt eller omnidirektionel mikrofon, var der et studie, som så på dette. Her blev der 

opstillet to grupper, hvor den ene gruppe anvendte retningsbestemt mikrofon og den anden 

omnidirektionel mikrofon. Og det resulterede i, at høreapparatbrugere med retningsbestemt mikrofon 

brugte denne i gennemsnit 8,8 timer om dagen til sammenligning med gruppen med omnidirektionel 

mikrofon, som havde en gennemsnitstid på 6,9 timer om dagen. I forlængelse af dette har participanter 

i et andet studie brugt omnidirektionel mikrofon i 77,7% af tiden, hvorimod retningsbestemt mikrofon 

kun blev brugt 22,3% af tiden. Dette kan derfor vanskeliggøre effektiviteten af de enkelte mikrofoner. 

Men samtidig ses der blandt flere af undersøgelserne en fordel i anvendelse af retningsmikrofon 

(Bentler R. A., 2005).  

Mht. støjreduktion så har dette til formål at øge taleforståelsen i støjfyldte omgivelser samt give en 

behagelig lyttekomfort. Hertil var der to studier i denne artikel, som undersøgte effekten af 

støjreduktionen, samtidig blev der set på, om denne funktion havde en virkning hos høreapparat-

brugere. Man tog udgangspunkt i problemstillingen om, hvorvidt brugere med adaptiv støjreduktion 

opfattede bedre forstærkning end brugere med HA uden støjreduktion. I den ene af de to 

undersøgelser havde man seksten participanter, som skulle anvende både retningsmikrofon og 

støjreduktion. Disse seksten personer benyttede sig af APHAB efter fire ugers brug af 

retningsmikrofon program og fire uger med aktivering af støjreduktion. Undersøgelsen resulterede i, 

at der ikke var en signifikant virkning af støjreduktion. I det andet studie kunne man konkludere, at 

ved en kombination af retningsmikrofon og støjreduktion opnåede man bedre resultater. Da studiets 

resultater er baseret på både anvendelse af retningsmikrofon og støjreduktion, kan det på grundlaget 

af resultaterne ikke konkluderes om støjreduktionen har en effekt alene (Bentler R. A., 2005).  

Baseret på resultaterne af de forskellige studier i artiklen, ses der en positiv fordel ved anvendelse af 

retningsmikrofon, samtidig er resultaterne ikke valide nok til at kunne konkludere effekten af 

støjreduktion. Endvidere fortælles der også, at det ikke nødvendigvis giver et bedre udbytte af HA at 

kombinere retningsmikrofon med støjreduktion i forhold til retningsmikrofon alene. Retnings-

                                                 
2 APHAB = Selvvurderingsskema af kommunikationsproblemer i hverdagen 
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mikrofon i laboratorieforsøg kan forbedre taleforståelsen, men det betyder også, at der kræves mere 

forskning, der kan understøtte og relatere denne evne til den virkelige verden. Selvom der ses en 

fordel ved anvendelse af retningsmikrofon, ser man også en vigtighed i at kunne instruere og 

undervise i brugen af funktionen for optimeringen af effektiviteten. Desuden er der behov for flere 

studier, som specifikt undersøger effekten af støjreduktionen (Bentler R. A., 2005).   

2.6.3 Evaluering af retningsmikrofon og støjreduktions betydning i HINT 
I artiklen af Nordrum et al., (2006) undersøger man talegenkendelsen i støj ved anvendelse af 

retningsmikrofon og støjreduktion både hver for sig, men også i en kombination. Som sagt, så er den 

hyppigste årsag til problemer, der nævnes af høreapparatbrugere, taleforståelsen i baggrundsstøj. Den 

mest anvendte strategi er derfor retningsmikrofon, der dermed forbedrer signal-støj forholdet, 

samtidig anvendes også støjreduktion til dette formål. Funktionen af støjreduktion giver en bedre 

lyttekomfort, hvilket nødvendigvis ikke giver en forbedret taleopfattelse i støj. Med dette studie 

vurderes effekten af disse to funktioner til talegenkendelse i støj. I studiet bliver i alt 16 erfarne 

brugere undersøgt, hvor der ses på deres talegenkendelse i støj, samtidig med at de to funktioner 

aktiveres først uafhængigt af hinanden og derefter aktiveres samtidig. Det fortælles, at ældre 

mennesker opfatter lyden anderledes end yngre. Dette kan relatere til, hvordan de fysiologiske 

ændringer sker i det auditive system samt i det centrale nervesystem. Med alderen ændres 

lydbehandlingen i cochlear. Det betyder, at der ses en sammenhæng med, at der opstår vanskeligheder 

mht. taleforståelsen, hvilket ældre mennesker har problemer med. Mange høreapparatbrugere har 

behov for et optimalt signal-støj forhold i de forskellige lyttemiljøer, før de kan opnå en optimal 

taleforståelse. Nu om dage ses en fordel i anvendelse af retningsbestemt mikrofon til sammenligning 

med omnidirektionel mikrofon (Nordrum et al., 2006).  

I studiet blev 16 participanter i alderen mellem 58 til 90 år undersøgt. De var alle erfarne brugere med 

mindst 12 måneders erfaring i brug af HA. Der var 8 ud af de 16 deltagere, som brugte HA med 

retningsmikrofon. I undersøgelsen blev der anvendt en revideret udgave af HINT3 for at måle på 

talegenkendelsen i støj. Der blev anvendt 4 forskellige BTE4-apparater. Mht. til de anvendte apparater 

i studiet, så kunne de alle skifte manuelt mellem retningsbestemt og omnidirektionel mikrofon. 

Endvidere havde disse apparaters støjreduktionsalgoritme stort set den samme ydeevne. De HA, som 

blev anvendt i studiet, var programmerede med 4 forskellige lytteprogrammer. Disse omfatter 1. 

Omnidirektionel mikrofon, 2. Retningsbestemt mikrofon, 3. Digital støjreduktion og 4. retnings-

                                                 
3 HINT = Hearing in Noise Test 
4 BTE = Behind-the-ear 
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mikrofon og støjreduktion. Endvidere var de automatiske funktioner som støjreduktion deaktiveret, 

og apparaterne blev tilpasset med individuelle ørepropper med 1-2 mm vent. Studiets målinger blev 

udført i lyddødt rum med højttalere. Højttaleropstillingen var således, at der var en højttaler med 

talesignal samt tre med støjkilder. Sætningerne blev præsenteret med 12 sek. pauser mellem hver 

sætning og støjen kørte konstant. Der var én meters afstand mellem foranliggende højttaler og lytteren 

(Nordrum et al., 2006). 

Der ses en signifikant forbedring ved testning af taleopfattelsen i støj med retningsmikrofon. Samtidig 

er det også påvist, at digital støjreduktion øger lyttekomforten. Desværre ses der ingen signifikant 

effekt af digital støjreduktion til taleforståelse, når denne funktion benyttes alene eller i kombination 

med retningsmikrofon. Det betyder, at støjreduktionsalgoritme og deres effekt bør evalueres specifikt 

i fremtiden. Når der samlet set ses på studiets resultater, så ses hos 50% af deltagerne en betydelig 

forbedring, når digital støjreduktion er aktiveret med retningsmikrofon. Desuden er undersøgelsens 

resultater i overensstemmelse med de tidligere undersøgelser i forhold til fordelen ved 

retningsbestemte mikrofoner. De resterende 50% af undersøgelsens participanter havde gode 

resultater, når retningsmikrofon blev anvendt alene. Det kan derfor siges, at studiets participanter 

viser forbedringer, når apparaterne står på retningsmikrofon samt i en kombination af retnings-

mikrofon og støjreduktion, fremfor når støjreduktion alene er aktiveret (Nordrum et al., 2006).   

Baseret på studiets resultater, bør man i fremtiden forske mere mht. evaluering af talegenkendelse i 

støj for den enkelte høreapparatbruger, hvor retningsmikrofon er aktiveret alene, men også i en 

kombination med støjreduktion. Fremover skal der også tages kritisk stilling til effekten af HA´s 

teknologier, når de evalueres både i naturlige omgivelser, men ikke mindst i konstruerede test-miljøer. 

Baseret på studiets resultater konkluderes, at der er en betydelig større effektivitet med retnings-

mikrofon alene, men også i kombination med støjreduktion i forhold til omnidirektionel mikrofon og 

støjreduktion, men at der ikke er en signifikant forskel på, om der anvendes en kombination af 

retningsmikrofon og støjreduktion, eller der blot anvendes retningsmikrofon alene (Nordrum et al., 

2006).  

Også i artiklen af Ricketts & Henry (2002) har man evalueret effekten af adaptiv retningsmikrofon, 

fast retningsmikrofon samt omnidirektionel mikrofon. Når effekten af retningsmikrofon måles i 

konstruerede testmiljøer, kan det delvist være forudsigeligt at finde ud af retningsmikrofonens 

mønster. Hvorimod det kan forventes, at man i visse lyttemiljøer ikke kan drage fordel af retnings-

mikrofon. Sådanne situationer kan eksempelvis være, hvor afstanden fra taleren til lytteren kan være 
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stor, eller efterklangstiden bliver lang. Der er stadig nogen tvivl om, hvorvidt effektiviteten af 

retningsbestemt mikrofon formindskes med stigende afstand i efterklangsmiljøer. Typisk betragtes 

den kritiske afstand i alle rum som den afstand, der måles, hvor det direkte og det reflekterende 

lydtryk er lig med intensiteten. Den kritiske afstand stiger generelt med rummets øgede størrelse samt 

lydkildens direktivitet, hvor det samtidig er omvendt proportionalt med størrelsen af efterklangstiden. 

Derfor forventes det, at retningsmikrofon er mest optimal, når afstanden fra lydkilden til lytteren er 

så kort som mulig, og hvor efterklangstiden er minimal (Ricketts & Henry, 2002).  

I studiet blev talegenkendelsen undersøgt vha. omnidirektionel mikrofon og retningsmikrofon, 

herunder blev der anvendt fire forskellige støjsignaler. I alt 20 voksne høreapparatbrugere var 

inkluderet i undersøgelsen. Endvidere blev funktionen støjreduktion deaktiveret. I dette studie blev 

der også anvendt individuelle ørepropper med en 1mm vent. I HA blev der isat program 1. 

omnidirektionel og program 2. retningsbestemt mikrofon. Her blev også HINT- testen benyttet. Mht. 

testmiljøet, så blev rummet konstrueret således, at efterklangstiden var tilpasset, idet det kunne 

relateres til efterklangstiden i en almindelig stue. Dermed kunne der opnås en mere virkelighedsnær 

opfattelse af retningsmikrofon. På grundlag af studiets resultater ses der en signifikant dårligere 

talegenkendelse med omnidirektionel mikrofon end med retningsmikrofon. Selvom der blev anvendt 

forskellige typer støjkilder, var der stadig en signifikant fordel ved retningsbestemt mikrofon. Når der 

vurderes på studiets resultater, så ses det, at retningsmikrofon har en betydeligt større talegenkendelse 

i støj. Men samtidig kan det også være svært at vurdere, hvorvidt disse resultater kan relateres til den 

virkelige verdens lyttemiljøer. Det kan konkluderes i denne undersøgelse, at participanterne havde en 

signifikant bedre taleforståelse i baggrundsstøj med retningsmikrofon til sammenligning med 

omnidirektionel mikrofon. Der kunne netop drages mest fordel af retningsmikrofon, hvor støjen blev 

præsenteret fra siderne i forhold til lytteren. Det betyder også, at disse resultater skal vurderes 

omhyggeligt uden at generaliseres, idet retningsmikrofonen blev vurderet og evalueret i få 

lyttemiljøer (Ricketts & Henry, 2002). 

Gnewikow et al., (2009) har undersøgt fordelen af retningsbestemt mikrofon i en treårig undersøgelse. 

I studiet blev i alt 94 participanter undersøgt, og disse blev opdelt i 3 grupper alt efter deres 

hørenedsættelse. Desuden havde deltagerne tidligere været brugere af omnidirektionel mikrofon. Som 

også tidligere nævnt, så er signal-støj forholdet en essentiel faktor, hvilket påvirker taleforståelsen i 

støj. Det betyder, at signal-støj forholdet skal forbedres for høreapparatbrugeren for at få en optimalt 

taleforståelse i støj. Det fortælles i artiklen, at omnidirektionel mikrofon ikke forbedrer signal-støj 

forholdet til sammenligning med det ikke tilpassede øre (Gnewikow et al., 2009).  
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I undersøgelsens begyndelse var der i alt 105 deltagere, men pga. visse årsager var dette antal 

skrumpet til i alt 94 deltagere i sidste del af undersøgelsen. For at teste taleforståelsen, blev der 

anvendt CST5 og HINT.  

Mht. højttaleropstillingen, så sad den enkelte 

deltager i centrum af rummet, hvor der var 8 

højttalere rundt om personen til at præsentere 

både tale- støjsignaler. Selve talesignalet blev 

præsenteret fra en fronthøjttaler i forhold til 

testpersonen, samt der blev sendt ukorrelerede 

støjsignaler fra de 7 andre højttalere 

(Gnewikow et al., 2009).  

Fig. 1.1 Gnewikow et al., (2009) 

På figur 1, ses højttaleropstillingen i denne undersøgelse, hvor man her kan se en højttaler med 

talesignalets position samt højttalere med støjsignalers positioner. For at få de bedst mulige resultater, 

blev der indsamlet både objektive og subjektive resultater, og de subjektive resultater var også baseret 

på et spørgeskema. Undersøgelsen forløb over 4 sessioner. Ved det første besøg blev der foretaget en 

høretest i form af tale i støj uden HA og herefter målinger med deres HA på. I deres andet besøg blev 

de subjektive målinger med og uden HA færdiggjort. Herefter blev participanternes HA tilpasset med 

enten retningsbestemt/omnidirektionel mikrofon eller omnidirektionel mikrofon alene, hvor de 

efterfølgende skulle gå med den pågældende indstilling i en måned, inden de kom tilbage. Ved det 

tredje besøg, skulle de igen igennem målinger af tale i støj med og uden HA samt udfylde 

spørgeskema. Derefter blev apparaterne igen tilpasset med enten retningsbestemt/omnidirektionel 

mikrofon eller omnidirektionel mikrofon alene alt efter hvilken mikrofonindstilling, der blev tilpasset 

først. Ved det sidste besøg blev målingerne fuldført samt spørgeskemaerne indsamlet. 

Forsøgspersonerne blev instruerede i brugen af de enkelte tilpassede programmer - henholdsvis 

retningsbestemt og omnidirektionel mikrofonprogram. Samtidig fik deltagerne også at vide, hvordan 

de skulle positionere i støjende lytteomgivelser, så de kunne opnå optimalt udbytte af 

mikrofonindstillingen. Endvidere blev de også bedt om at anvende apparaterne så meget som muligt 

i de vågne timer, samtidig skulle de notere det antal timer, apparaterne blev brugt dagligt. Dermed 

kunne anvendelsestiden verificeres. Det kan konkluderes af studiet, at generelt set så vil HA forbedre 

                                                 
5 CST = En test af taleforståelse af hverdagstale præsenteret ved en fast signal-støj forhold 
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taleforståelsen. Samtidigt ses en signifikant forbedring af taleforståelsen med retningsbestemt 

mikrofon. Der kan desuden også drages den konklusion, at høreapparatbrugere med forskellige grader 

af hørenedsættelse vil have gavn af retningsbestemte mikrofoner (Gnewikow et al., 2009). 

2.6.4 Effekten af støjreduktionsalgoritme 
I undersøgelsen af Peeters et al., (2009) er effekten af støjreduktionsalgoritme blevet undersøgt. Der 

blev målt på den subjektive og objektive forbedring af taleforståelsen i støj. De anvendte apparater 

var på fuld adaptiv retningsbestemt mikrofon og støjreduktion. Målinger skete på basis af 

testmaterialer HINT og ANL6. Det fortælles, at generelt set benyttes der både retningsmikrofon og 

støjreduktionsalgoritme for at forbedre taleforståelsen i støj (Peeters et al., 2009).  

Undersøgelsen inkluderede i alt 18 voksne forsøgspersoner i alderen 44-89 år. Blandt de 18 deltagere 

var der 7, som ikke havde erfaringer med HA og 11, som havde 1-43 års erfaring. Der var anvendt 

Widex-apparater med 15 kanaler i undersøgelsen. Endvidere blev retningsmikrofon aktiveret i dennes 

fulde funktion. Der blev anvendt Widex egen støjreduktionsalgoritme ”speech enhancer”. Endvidere 

var højttaleropstillingen i denne undersøgelse således, at testmaterialet HINT blev præsenteret fra en 

fronthøjttaler, samtidig med at det konstante støjsignal blev leveret via 3 højttalere. Støjsignalet blev 

aktiveret et minut før talesignalet blev præsenteret, idet støjreduktionsalgoritmen så ville være fuldt 

aktiveret. Endvidere blev testmaterialerne HINT og ANL testet ved fire HA- indstillinger: 1. 

omnidirektionel, 2. omnidirektionel + Speech Enhancer, 3. retningsbestemt og 4. retningsbestemt + 

Speech Enhancer. Participanter blev testet to gange over to uger. Resultaterne fra det første besøg 

blev ikke inkluderet i databehandlingen, hvorimod resultaterne fra andet besøg blev analyseret 

(Peeters et al., 2009). 

Det kan konkluderes, at studiets resultater viser en signifikant forbedring af signal-støj forhold i begge 

HA- programmer dvs. både i retningsmikrofon samt støjreduktion. Det ses også på de subjektive og 

objektive målinger. Man ser også på den objektive måling med HINT, at selvom retningsmikrofon 

giver et forbedret signal-støj forhold, så ses der en større forbedring af signal-støj forholdet med 

retningsmikrofon og støjreduktion. Ved den subjektive måling med ANL ses også en betydelig 

forbedring af signal-støj forholdet. Desuden ses der på studiets resultater en korrelation mellem de 

subjektive ANL og objektive HINT målinger, hvilket er med til at vurdere effekten af 

støjreduktionsalgoritme. I fremtiden bør der foretages undersøgelser, hvor der præsenteres forskellige 

støjsignaler både forfra og bagfra, hvilket kan give oplysninger omkring brugen af subjektive 

                                                 
6 ANL = Acceptable Noise Level task 



Rajakumar Thanabalasingam 

Specialeafhandling, Juni 2016 

 44 

målinger med støjreduktion, samtidig med at retningsmikrofonen er aktiveret. En kombination af 

støjreduktion ”Speech Enhancer” og retningsmikrofon giver en signifikant forbedring af 

taleforståelse i støj samt giver det mest optimale signal-støj forhold. Det kan også udledes, at enten 

HINT eller ANL kan anvendes til at evaluere effekten af støjreduktionsalgoritme (Peeters et al., 

2009).  

I undersøgelsen af Neher et al., (2015), har man undersøgt de individuelle høreapparatbrugeres 

præferencer for støjreduktionsindstilling. Det ses, at med de moderne avancerede HA findes 

forskellige signalbehandlingsalgoritmer til bl.a. forbedring af taleforståelse i støj. Desuden opfatter 

høreapparatbrugere disse algoritmer forskelligt. Derfor finder man det interessant at undersøge de 

individuelle præferencer. I to tidligere undersøgelser (Neher, (2014); Neher et al., (2015)), har man 

undersøgt den individuelle taleforståelse samt præferencer med forskellige typer støjreduktioner. 

Resultaterne fra disse to studier påviste, at der var en stor variation, som skyldtes de individuelle 

forskelle i høretab og kognitiv funktion. Bl.a. kunne det ses, at participanter med et større høretab og 

dårlig kognitiv funktion havde en stærkere præference for en aktiv støjreduktion end participanter 

med et mindre høretab og bedre kognitiv funktion. Derfor er formålet med dette studie at se på, om 

de tidligere to studiers resultater har en sammenhæng med individuelle forskelle i tolerance over for 

støj samt følsomheden af forvrængning (Neher et al., 2015). 

Der blev valgt i alt 27 deltagere i alderen 61-81 år. Disse personer har været med i de to tidligere 

undersøgelser samt er erfarne brugere. 13 af de 27 deltagere havde præference for inaktiv 

støjreduktion, hvorimod de resterende 14 deltagere havde præference for aktiv støjreduktion. Mht. 

talesignalet blev det valgt fra Oldenburg sentence test (Wagener et al., (1999); Wagener & Brand, 

(2005)). Og støjsignalet blev optaget i en kantine for at give en virkelighedsnær lyttesituation. For at 

måle på tolerance af støj, blev dette målt på ”The acceptable noise level” (ANL) test (Nabelek et al., 

1991). Endvidere blev tolerance af støj samt følsomhed af forvrængning målt med den nye type af 

personligt lydkarakteriseringsspørgeskema, som fortæller om de individuelle lydpræferencer. Ud fra 

undersøgelsen kan det konkluderes, at høreapparatbrugere, som foretrækker støjreduktion, ser en 

større fordel ved anvendelse af dette end brugere uden støjreduktion. Resultaterne viser overordnet 

set forskellige faktorer, der har en betydning i præference til støjreduktion. Fremadrettet bør der bl.a. 

forskes i sammenhængen mellem den foretrukne styrke af støjreduktion og ANL, overvejelser 

omkring andre støjreduktionstyper og anvendelse af det nye personlige lydkarakteriserings-

spørgeskema (Neher et al., 2015).  
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Under Widex’s tilpasningssoftware er det muligt at vælge forskellige niveauer af støjreduktions-

algoritme. Omkring Widex’s forskellige niveauer af støjreduktion, vil disse blive omtalt i det 

nedenstående afsnit.  

2.6.5 Widex støjreduktionsalgoritme 
Det fortælles i teksten af Morris et al., (2010), hvordan Widex’s nyeste støjreduktionsteknologi 

analyserer og arbejder med reduktion af støj og forbedret taleforståelse. Og mht. ”Speech Enhancer”, 

så arbejder denne form for maksimal støjreduktion med SII-indeks7. Dette udtrykker målingen af den 

samlede taleinformation som er mulig for lytteren i et givent lyttemiljø. Endvidere beregnes SII som 

et tal mellem 0 og 1. Når SII er 1, så er alle taleinformationer forståelige, hvorimod hvis SII er 0 er 

taleinformationen ikke tilgængelig. Det betyder, at ”Speech Enhancer” tager SII-indekset i 

betragtning, når den dæmper forstærkningen i de frekvensbånd, hvor den umodulerede støj 

forekommer. Dermed prøver den at dæmpe forstærkningen mindre i de frekvensområder, hvor SII-

indekset forudsiger, at der er vigtigt taleinformation. Desuden gives de modulerede talelyde et 

kortvarigt ”gain-boost” når de foreligger i de pågældende frekvensområde (Morris, 2010). Endvidere 

fortælles der også i en anden artikel af Widex om de tidligere typer af støjreduktion herunder ”Noise 

reduction comfort”. Dette er en ældre form for støjreduktion som også bliver omtalt ”Widex classic 

noise reduction” indeholder ikke en analyse af talesignalet på samme måde som ”Speech Enhancer”. 

I ”Noise reduction comfort” dæmpes forstærkningen mere ud fra et fastsat skema mht. hvor meget 

moduleret og umoduleret støj, der findes samtidigt i et bestemt frekvensområde. Desuden gives der 

ikke noget ”gain-boost” til talelydene, når disse optræder ligesom i støjreduktion ”Speech 

Enhancer”. Det betyder, at denne form for støjreduktion primært henvender sig til de 

høreapparatbrugere, som ønsker lyttekomfort i støjende omgivelser (News from Audiological 

Research and Communication). Det kan hermed ses i det beskrevne, hvordan støjreduktions-

algoritmer arbejder og analyserer på talesignal og støj. 

  

                                                 
7 Taleforståelighedsindekset 
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2.7 Opstilling, demonstration og verificering af retningsmikrofon og 

støjreduktion i klinikken 
I dette afsnit beskrives, hvordan man kan lave en opstilling til feature-demonstration. Desuden 

beskrives der også, hvordan det er muligt at verificere de avancerede features. Da jeg i dette projekt 

primært arbejder med feature-demonstration, er det derfor relevant at få et indblik i, hvordan det 

anbefales at lave en opstilling til dette formål.  

Når der skal laves en demonstration eller en opstilling til dette formål, kan der tages udgangspunkt i 

”Deltas frit felts (FF) vejledning (1999) ”. Denne vejledning giver oprindeligt information samt 

vejledning til opstilling og kalibrering af udstyr til frit felts audiometri. Desuden er vejledning baseret 

på relevante IEC og ISO standarder. Mht. højttaleropstillingen er der blevet beskrevet, hvordan den 

kan opstilles. På fig. 1 ses højttalere-opstilling mht. frit felt.  

Fig. 1.2 Frit felts højttalere-opstilling (DELTA, 1999) 

Vejledningen fortæller, at selve testpersonen skal 

placeres på aksen for den højttaler, hvor testsignalet 

udsendes. Der placeres to højttalere symmetrisk i 45 

graders vinkel på hver side af testpersonen, hvor disse 

højttalere udsender støjsignalet. Ved evt. plads-

mangel, kan der anvendes en alternativ opstilling, 

hvor centerhøjttaleren placeres i et hjørne og 

sidehøjttalerne ved væggene (DELTA, 1999) 

Det er muligt at verificere virkningen af 

retningsmikrofon i klinikken typisk i en testboks, hvor 

HA først skal være orienteret mod og derefter væk fra 

højttaleren. Det er også muligt at foretage 

verificeringen uden en testboks. Her kan der udføres 

en simpel lyttetest ved hjælp af en stetoclip.  Her 

placeres HA tæt på en højttaler, som udsender vedvarende støj eller et talesignal, hvor der er flere 

mennesker, som taler. Herefter skal HA først vende mod højttaleren og derefter væk fra højttaleren, 

hvilket resulterer i, at støjen bør være højere, når apparatet vender mod højttaleren. Mere enkelt kan 

det også gøres ved, at den professionelle siger ”shh” ind i HA, imens man roterer HA foran munden. 

En mere tidskrævende verifikation kan også udføres, men kan samtidig hjælpe med rådgivningen af 
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høreapparatbrugeren, hvilket også er blevet beskrevet tidligere i opgaven. Her skal man udføre en 

tale-i-støj test, hvor talen bliver præsenteret forfra, og støj bliver præsenteret bagfra (Dillon, 2012). 

Man kan endvidere også verificere adaptiv støjreduktion. Dette kan nemlig vurderes ud fra målingen 

af forstærkningsresponset af det konstante umodulerede støjsignal og med et moduleret signal, som 

indeholder spektrale egenskaber, der er svarer til det umoduleret støjsignal. Derfor vil det være oplagt 

med talesignal. Når så adaptiv støjreduktion aktiveres, bør der være en lavere forstærkning af det høje 

umodulerede støjniveau end for det modulerede talesignal på samme tid. Denne formindskede 

forstærkning kan måles i en testboks i klinikken, eller kan også bedømmes af den professionelle ved 

at lytte til HA´s output via et stetoclip. Det er desuden også værd at bemærke, at HA kan være fra få 

til flere sekunder om at aktivere den adaptive støjreduktion efter identificering af støjen, hvilket 

betyder, at reducering af forstærkningen sker gradvist med tiden. Det betyder, at målingen i 

testboksen eller den professionelles egen vurdering omkring ændringer i loudness, først bør ske efter, 

at støjreduktion er fuldt aktiveret (Dillon, 2012). 
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2.8 Interview og udformning af spørgsmål samt valg af spørgeskema 
I det følgende afsnit beskrives teorien bag udformning af interviewspørgsmål herunder interview-

guide samt valg af spørgeskema.  

2.8.1 Interview og interviewspørgsmål 
Når der skal udføres et interview, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan spørgsmålene skal 

udformes, samt hvad spørgsmålene skal give svar på. Ved at anvende det kvalitative forsknings-

interview sættes der fokus på det enkelte individs syn på livet og forståelsen af dette. Formålet med 

interviewet er at opnå en viden i forhold til den enkelte. Der opbygges en viden mellem intervieweren 

og den interviewede. Bogen fortæller: ”... et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af 

den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. ” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det semistrukturerede livsverdensinterview, som hører under 

forskningsinterview, tager udgangspunkt i fænomenologien. Med den fænomenologiske tilgang 

prøver man at få et indsigt i og fremstiller, hvordan individet oplever fænomener i deres livsverden. 

Når der interviewes, sker der en aktiv proces, hvor man gennem relation skaber en viden, som bliver 

konstrueret vha. interviewet. Når der foretages et kvalitativt forskningsinterview, så har dette til 

formål at forstå temaer fra den oplevede dagligdag baseret på interviewpersonens egne perspektiver 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Fænomenologisk tilgang er at forstå menneskets livsverden og forstå de sociale fænomener. Som 

tidligere nævnt, så vil det semistrukturerede livsverdensinterview beskæftige sig med at opnå en 

forståelse af temaer, dvs. man prøver at få en beskrivelse af interviewpersonernes livsverden, 

hvorefter man fortolker betydningen af denne. Denne type interview lægger meget op til en 

hverdagssamtale, men har samtidig et formål og en bestemt tilgang og teknik. Det betyder, at et 

semistruktureret interview hverken er en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. Hertil 

benytter man typisk en interviewguide, som understøtter bestemte emner og forslag til spørgsmål 

inden for de enkelte emner (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Når vi har med forskningsinterviews at gøre, så har etik og moral en essentiel betydning, idet det er 

vigtigt at tage stilling til de etiske regler. Når man foretager en interviewundersøgelse, er både 

moralske og etiske spørgsmål en forudsætning. Grunden til, at der forekommer etiske overvejelser i 

et kvalitativt forskningsinterview, er, at det netop afhænger af at kunne undersøge et menneskets 

private liv. Netop derfor er det meget vigtigt at have etiske overvejelser med i en kvalitativ 

undersøgelse i form af, at man indhenter interviewpersoners informerede samtykke til at deltage i 
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undersøgelsen. Målet med informeret samtykke er, at interviewpersonener informeres omkring 

undersøgelsens overordnede formål. Endvidere giver det samtidig intervieweren mulighed for at sikre 

sig, at deltagerne deltager frivilligt, samt at de bliver informerede om, at de til enhver tid kan trække 

sig fra undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Når der skal udføres et interview, så benyttes ofte en interviewguide, som overordnet set er en oversigt 

over strukturen af interviewet samt et hjælperedskab til intervieweren. Interviewguiden vil indeholde 

en oversigt over de emner og/eller spørgsmål, som intervieweren kommer igennem under samtalen. 

Selve interviewspørgsmålene skal være med til give informationer til produktion af viden. 

Spørgsmålene skal så vidt som muligt relateres til forskningsemnet samt til den efterfølgende analyse 

af interviewet. De spørgsmål skal i sig selv være på et letforståeligt sprog og ikke være for akademisk. 

Når spørgsmålene skal konstrueres, bør ”hvorfor” og ”hvad” spørgsmålene stilles, før spørgsmålene 

med ”hvordan” stilles. Men når det kommer til selve interviewsituationen, kan rækkefølgen være 

anderledes. Som sagt, så bør interviewspørgsmål være korte og enkle. Og når interviewet skal 

indledes, kan det indledende spørgsmål handle om en konkret situation. Bogen fortæller, at åbne 

spørgsmål kan give de mest fuldstændige svar. F.eks. kan et indledende spørgsmål lyde sådan: ”Kan 

du fortælle mig noget om...? Kan du huske en situation, hvor...? Vil du forsøge at give en så detaljeret 

beskrivelse som muligt af en situation, hvor du lærte noget? ” (Kvale & Brinkmann, 2009). Ved at 

anvende denne type indledende spørgsmål, kan det resultere i detaljerede beskrivelser, hvor 

interviewpersonen giver en dybdegående fortælling af det undersøgte fænomen. Man kan endvidere 

også stille opfølgende spørgsmål i tilfælde, hvor der skal spørges direkte ind til det, der lige er blevet 

fortalt. Så findes der specificerende spørgsmål, hvor intervieweren kan følge op på et svar f.eks. ved 

at spørge ind til, hvad personen gjorde i den pågældende situation. Formålet med strukturerende 

spørgsmål er, at intervieweren på en høflig måde kan afbryde lange svar, hvis de virker irrelevante 

for undersøgelsesemnet f.eks. ved at sige: ”Nu vil jeg gerne præsentere et andet emne... ” (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Ofte kan det være en fordel at gøre nogle pauser under interviewet i form af 

tavshed. Ved at anvende pauser under samtalen giver intervieweren interviewpersonen god tid til 

reflektere, hvilket medfører, at de selv afbryder pausen og samtidig kommer med betydningsfulde 

informationer. Mht. fortolkende spørgsmål så omformulerer man et givet svar eller prøver på at få en 

afklaring f. eks: ”Du mener altså, at...? Er det rigtigt, at du føler, at...? ” (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I et interview kan man som også nævnt tidligere ofte stille opfølgende spørgsmål for at sikre sig, at 

svaret er forstået korrekt. Opfølgende spørgsmål indebærer også aktiv lytning. Dvs. interviewerens 

evne til lytte aktivt og være engageret under samtalen. Intervieweren skal være særlig opmærksom 
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på at lytte til, hvad der bliver sagt, samt måden det bliver sagt på. Afslutningsvis er det meget vigtigt 

at være særligt opmærksom på den sproglige formulering af spørgsmålene, samt at de skal være 

tilpasset emnet og formålet med interviewundersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.8.2 Spørgeskema 
For selvvurdering af HA-udbyttet findes der forskellige spørgeskemaer. Hertil findes spørgeskema 

IOI-HA8. Spørgeskemaet har til formål at afdække en række faktorer som bl.a. brugen af HA, fordel, 

aktivitetsbegrænsning, tilfredshed, begrænsning af deltagelse og forandringer i livskvalitet. 

Endvidere inkluderer spørgeskemaet syv spørgsmål og er blevet oversat til mindst 21 sprog. 

Spørgeskemaet er opbygget kort dvs. - et spørgsmål inden for hver kategori. Dette gør, at skemaet 

bliver mere tilgængeligt og vil blive taget i brug hyppigere. Typisk anvendes IOI-HA til at vurdere 

effekten af HA. Mht. spørgsmålene, så bliver de vurderet og har 5 svarmuligheder på en skala fra 1 

til 5, hvoraf 5 angiver bedst mulig HA-udbytte. Resultatet af spørgeskemaet kan blive påvirket af 

forskellige faktorer såsom størrelsen af høretabet, alder eller om man førstegangsbruger eller erfaren 

bruger (Dillon, 2012). Ved at anvende spørgeskema i praksis, bliver det muligt for den professionelle 

at finde ud af patientens anvendelse af HA, og hvor meget de får dem brugt, samtidig fås et bedre 

udbytte af tilpasningen. Det gør det også lettere at identificere eventuelle komplikationer i forhold til 

HA. Desuden fås en vurdering fra høreapparatbrugerens perspektiv ved at anvende spørgeskemaet 

(Dillon, 2012).  

  

                                                 
8 The International Outcome Inventory for Hearing Aids 
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3. Undersøgelse 
I dette afsnit vil de metodiske overvejelser blive beskrevet, herunder valgte metoder, til at designe og 

opbygge undersøgelsen. Endvidere overvejelser omkring kriterie/udvælgelse af participanter, data-

indsamling og databehandling.  

3.1 Formål 
Det skal først og fremmest nævnes, at det egentlige formål med undersøgelsen var at undersøge, om 

en demonstration af HA- features, herunder retningsmikrofoner og støjreduktion, gør, at 

høreapparatbrugerne får et bedre udbytte af deres apparater. Og i forbindelse med at HA har 

automatiske feature-indstillinger, så vil der være nogle høreapparatbrugere, som foretrækker at 

apparatet indstiller sig automatisk og andre, som foretrækker selv at styre indstillingen manuelt. 

Derfor er det interessant at finde ud af, om den instruktion og demonstration, som brugere får af 

høreapparatet, har indflydelse på, om de foretrækker det ene eller det andet, samt om brugerne får en 

bedre oplevelse af HA-udbyttet. Men pga. for få deltagere, samt at flere af de adspurgte offentlige og 

private klinikker desværre ikke kunne hjælpe med en forespørgsel omkring frivillige 

høreapparatbrugere til at medvirke i undersøgelsen, blev det nødvendigt at ændre formålet med 

undersøgelsen. Tanken var, at der skulle undersøges to grupper af brugere. Her ville det således være 

sådan, at den ene gruppe modtog instruktion og demonstration af de nævnte features, og den anden 

gruppe ikke modtog nogen demonstration og instruktion. Desuden kunne disse to grupper yderligere 

inddeles i erfarne og uerfarne brugere. Herefter var det tanken at undersøge det individuelle udbytte. 

Da det ikke var muligt at fremskaffe førstegangsbrugere inden for tidsgrænsen, er det derfor kun 

medtaget erfarne brugere.  

Pga. disse omstændigheder og begrænsninger til udførelse af undersøgelsen er formålet med 

undersøgelsen og projektet at kunne designe studiet og udføre det og redegøre for teorien, som ligger 

til grund for dette. Derfor blev projektet udformet som et pilotprojekt. Det blev derfor undersøgt, hvor 

stor en effekt demonstration har på brugernes oplevelse af HA- udbyttet. Endvidere er det interessant 

at finde ud af, om det har en indflydelse på deres præference for manuel eller automatisk indstilling 

af apparater. Dette understøttes af teorien. Så ved at undersøge feature-demonstrationens effekt, kan 

man undersøge og konkludere, hvorvidt demonstrationen forbedrer høreapparatbrugerens oplevelse 

af HA. Det betyder, at resultaterne er baseret på høreapparat-brugernes subjektive oplevelser af 

demonstrationen og instruktionen. Målingen af effekten af demonstrationen blev undersøgt baseret 

på spørgeskema og et interview to uger efter demonstrationen for at se langtidseffekten. Derfor skulle 

der gå mindst to uger efter demonstrationen, før der blev foretaget interview.  
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Undersøgelsen er udformet mht. fænomenologisk tilgang. Via den fænomenologiske tilgang, forsøger 

man at forstå, hvordan et eller flere individer oplever et bestemt fænomen, baseret på individets eget 

perspektiv. Det har til formål at få et indblik i individets livshistorie og holdning til fænomenet 

(Johnson & Christensen, 2012). Dermed kan det beskrives, hvordan høreapparatbrugere oplever 

feature-demonstrationen, hvilket er formålet med dette projekt. Derfor er undersøgelsen designet med 

udgangspunkt i den kvalitative fænomenologiske forskningsmetode. Årsagen til at den kvantitative 

form fravælges er, at der i undersøgelsen fokuseres på høreapparatbrugernes personlige oplevelser af 

feature-demonstrationen. Ved hjælp af den kvalitative forskningsmetode, interview og supplerende 

spørgeskema (IOI-HA), er det muligt at undersøge og afdække individets oplevelse af HA- udbytte 

før og efter feature-demonstrationen. Derfor er der tale om en kvalitativ fænomenologisk 

undersøgelse. Selvom de adspurgte klinikker ikke kunne være behjælpelige med indsamling af 

participanter, lykkedes det derimod via Høreforeningen9 samt private kontakter at fremskaffe tre 

forsøgspersoner til undersøgelsen. Disse forsøgspersoner omtales i undersøgelsen henholdsvis som 

forsøgsperson 1 (FP1) osv. I det følgende afsnit beskrives undersøgelsens metode og anvendte 

apparatur til at designe studiet. Efterfølgende afsnit omhandler undersøgelsens måleprocedure. 

Endvidere kommer afsnittet om databehandling af undersøgelsens resultater i forlængelse af afsnittet 

om undersøgelsens måleprocedure.  

3.2 Metode 

3.2.1 Participanter 

Til at starte med blev flere private og offentlige klinikker kontaktet med henblik på at indsamle 

forsøgspersoner. Men dette blev problematisk af forskellige årsager. Som nævnt tidligere, deltog 

derfor i alt 3 høreapparatbrugere, hvoraf to var mænd og en var kvinde. Da det ikke var muligt at 

skaffe flere deltagere, blev der netop ikke sat for mange kriterier. Følgende kriterier skulle deltagerne 

opfylde: 

o Deltagerne skal have Widex HA herunder high-end apparater 

o Deltagerne skal være erhvervsaktive  

o Deltagerne skal være erfarne brugere 

o Alderskrav minimum 30 år 

                                                 
9 Høreforeningen er en handicaporganisation, som arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat 

hørelse, tinnitus og meniére samt for døvblevne og CI-opererede  
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De fundne forsøgspersoner opfyldte de overstående kriterier. Som sagt, så arbejdedes der med to 

grupper af brugere. Den ene gruppe, som var forsøgsgruppen, modtog demonstration af 

retningsmikrofon og støjreduktionsfeatures. Og den anden gruppe var kontrolgruppen, som ikke 

modtog nogen demonstration. Høreapparatbrugerne i kontrolgruppen blev bedt om at udfylde 

spørgeskema samt blev interviewet omkring deres oplevelse af HA-udbyttet. Hvorimod brugerne i 

forsøgsgruppen også skulle udfylde spørgeskema før og efter demonstrationen og blev interviewet 

nogen tid efter demonstrationen. Grunden til at forsøgspersonerne blev bedt om at udfylde 

spørgeskema før og efter demonstrationen var for at se på før og efter effekten. De medvirkende i 

undersøgelsen blev således fordelt, at der var to i forsøgsgruppen og en i kontrolgruppen. Mht. 

kriteriet om at brugerne skal have Widex high-end apparater, skyldes det, at projektet skrives i 

samarbejde med Widex, og med high-end apparater er det muligt at arbejde og aktivere med flere 

funktioner, da de er mere avancerede. Deltagerne skal være erfarne brugere, idet de i forvejen er 

fortrolige med deres tilpassede HA. Alderskriteriet er sat til 30 år for at sikre, at høreapparatbrugere 

er erhvervsaktive, og således færdes i flere lyttemiljøer og derfor kan anvende og afprøve de 

demonstrerede features i de forskellige lyttemiljøer og dermed høre de demonstrerede features effekt. 

Det blev således, at FP1 er 45 år gammel og har haft HA i 10-11 år. Desuden har FP1 gået med de 

nuværende apparater i omkring et års tid. FP2 er 66 år gammel. Vedkommende har gået med HA 

siden 2011, og de nuværende apparater fik personen i starten af 2016. FP3 i kontrolgruppen er 

omkring 67 år. Denne bruger har anvendt HA i mere end 30 år, samtidig skifter denne person jævnligt 

apparater af bestemte årsager.  

3.2.2 Anvendt apparatur 

Forud for feature-demonstration blev der under planlægningen af demonstrationen anvendt Widex 

Unique HA af modellen U-FS 440. Det anvendte måleapparatur i denne undersøgelse samt 

forsøgspersonernes HA er blevet fotograferet og dokumenteret på bilag 1 og 2. Til demonstrationen 

blev følgende udstyr anvendt: højttalere, computer, Widex USB link og høreapparatbrugernes egne 

HA (FP1: Widex Clear 440 C4-9, FP2: Widex Dream D-FA 330). Til at sende lyd igennem blev der 

anvendt i alt tre højttalere af modellen FOSTEX 6301 B3X Personal Monitor i demonstrationen. 

Desuden blev lyden afspillet på en stationær computer. En bærbar computer blev også taget i brug, 

idet Widex tilpasningssoftware var installeret på denne computer. Derfor var det også på denne 

computer alt foregik i forhold til indstillinger - herunder aktivering og deaktivering af features samt 

tilpasning af forsøgspersonernes HA. Tilpasning af brugernes HA foregik både på Widex nye og 



Rajakumar Thanabalasingam 

Specialeafhandling, Juni 2016 

 54 

gamle tilpasningssoftware dvs. både Compass GPS og Compass V5, idet en enkelt høreapparatbruger 

havde en lidt ældre HA- model.  

3.3 Måleprocedure – design af studiet 

3.3.1 Præsentation og indledning 

Undersøgelsen forløb over to sessioner med varigheder mellem 30 og 60 minutter. For 

kontrolgruppen var det kun én session, idet deltagere i kontrolgruppen kun blev interviewet og derfor 

ikke modtog instruktion og demonstration. Det skal også oplyses, at FP3 i kontrolgruppen er mere 

”oplyst” omkring HA i forhold til, hvad man kunne forvente af en ”almindelig” bruger. 

Forsøgspersonerne var desuden blevet informeret omkring undersøgelsens formål, samt hvad de 

skulle medvirke i. Både for forsøgsgruppen og kontrolgruppen begyndte jeg indledningsvis med at 

præsentere mig kort. Dernæst blev der fortalt kort omkring undersøgelsens formål, og hvordan 

projektet muligvis kan være med til at forbedre den audiologiske praksis. Her blev det også nævnt til 

de to deltagere i forsøgsgruppen, at der bliver tilføjet to programmer i deres HA, hvilket kun er 

midlertidigt, dvs. når de kommer tilbage, bliver de tilføjede programmer slettet. Ved hver 

forsøgsperson blev det noteret, hvilke indstillinger de har fået. I bilag 4, ses forløbet af undersøgelsen 

dels for forsøgsgruppen men også for kontrolgruppen. 

3.3.2 Forsøgsopstilling 

Undersøgelsen blev udført ved DELTA, som er beliggende på Edisonsvej i Odense. I lokalet blev 

bordene omrokeret således, at lokalet blev tilpasset til demonstrationen. Opstillingen til 

demonstrationen var således, at stolen, hvor deltageren skulle sidde, blev sat nogenlunde i centrum, 

hvor der så var placeret et bord foran og bagved. På bordet, som var placeret foran stolen, blev der 

sat en fronthøjttaler, samt blev der placeret en højttaler på hver side skråt bagved i forhold til 

deltagerens position. Det tilhørende udstyr, som blev anvendt under undersøgelsen, lå på bordene bag 

ved stolen. Forsøgspersonerne blev bedt om at sidde således, at de skulle kigge mod fronthøjttaleren, 

så positionen netop svarede til 0 grader. Mht. til afstanden til fronthøjttaleren var den ca. 1m, og til 

de to bagerste højttalere var afstanden omkring 2m.  Billedet af forsøgsopstillingen ses nedenfor: 
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Fig. 1.3 Forsøgsopstillingen  

I forhold til featuredemonstra-

tionen, blev den baseret på teorien 

og planlagt med to forskellige 

setups. Det ene setup foregår med 

den traditionelle opstilling i 

henhold til teorien. Her sidder 

forsøgspersonen i midten. I denne 

opstilling placeres to højttalere 

skråt bagud til begge sidder og en 

højttaler foran forsøgspersonen. 

Og i dette setup blev der afspillet Dantale i kantinestøj. Det andet setup er mere en fri opstilling. Her 

blev der afspillet noget støj i baggrunden i form af bymiljøstøj. Samtidig førte jeg en almindelig 

hverdagssamtale med forsøgspersonen. I dette setup sad forsøgspersonen ikke i en fast position, som 

i det første setup. Det betyder, at forsøgspersonen kan danne sig et mere virkelighedsnært billede af 

de demonstrerede features. Typen af støjsignaler, som blev udvalgt til demonstrationen, var valgt på 

grund af, at det skulle være noget, som høreapparat-brugere hyppigt støder på og bliver udsat for i 

dagligdagen.  

3.3.3 Demonstration og instruktion 

Til demonstration af de valgte features i denne undersøgelse blev der udvalgt to lydfiler. Den ene var 

Dantale i kantinestøj samt trafikstøj udendørs alene. Dantale i kantinestøj blev præsenteret således, 

at talesignalet kom fra en fronthøjttaler, og støjsignalet blev afspillet via de to bagerste højttalere.  

Som sagt, blev der til at starte med fortalt kort om undersøgelsens formål. Herefter skulle 

forsøgspersonen dels udfylde informeret samtykke dels samtykkeerklæring. Da undersøgelsen også 

har til formål at give instruktion og informationer mht. retningsmikrofoner og støjreduktions-features, 

blev dette gjort inden demonstrationens start. De enkelte features blev forklaret undervejs, sådan at 

forsøgspersonen fik en opfattelse af, hvordan de enkelte indstillinger fungerede. Instruktionen blev 

givet i letforståeligt sprog uden at anvende for mange fagspecifikke begreber. Samtidig blev der ved 

hver af de demonstrerede features fortalt, at de så vidt muligt skal prøve at visualisere lyttesituationen, 

så de dermed opnår bedst mulig effekt af feature-demonstrationen. Eksempelvis når der skulle høres 

tale i kantinestøj, skulle de prøve at forestille sig at være i denne situation. Når der skulle gives 

instruktioner omkring de enkelte feature-indstillinger, blev det samtidig også suppleret med nogle 
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eksempler på anvendelse, og i hvilke lyttemiljøer det vil være optimalt at stille HA om til den 

pågældende feature. I det nedenstående bliver det overordnet ridset op, hvordan instruktionen blev 

givet ved de enkelte features. Ved mikrofonindstillinger blev der først fortalt generelt omkring HA- 

mikrofoners formål og herefter mere specifikt. Instruktioner og informationer er som følgende: 

Mikrofonindstillinger 

o Høreapparatets mikrofoner har til formål at opfange lyde 

o Mikrofonerne kan både være ensartet følsomme over for lyde, der kommer fra alle retninger, 

men kan også være retningsvirkende f.eks. kan et talesignal, som kommer forfra, være 

kraftigere, hvorimod lyde, som kommer fra siden og bagfra, bliver dæmpet 

o Der findes omnidirektionel og retningsmikrofon 

o Retningsmikrofoner anvendes typisk til at forbedre taleforståeligheden i støjende omgivelser 

o Hd locator med digital Pinna (Retningsmikrofon): 

o Optimere lydlokalisering 

o Formålet er at opnå bedre taleforståelighed og evne til at skelne lyde i både rolige og 

støjende situationer f.eks. i større selskaber 

o I situationer, hvor man skal forstå talen forfra, er det optimalt at skifte til 

retningsbestemt mikrofon 

o Omnidirektionel: 

o Her forstærker HA lyde fra alle retninger omkring brugeren ensartet 

o F.eks. kan det anvendes, når man lytter til musik i omgivelser uden tale 

o Desuden kan det være en fordel at anvende omnidirektionel mikrofon i situationer, 

hvor man f. eks går ud på gaden med en person ved siden af. Hvis HA er indstillet til 

retningsbestemt mikrofon, så vil høreapparatbrugeren ikke høre personen ved siden 

af. Det skyldes, at når apparatet bliver retningsbestemt, så fanger det tale fra de 

forangående, hvilket betyder, at apparatet dæmper for talesignalet, som kommer fra 

personen ved siden af. Netop i denne situation vil det være en fordel at skifte over til 

omnidirektionel, som forstærker alle lyde ligeligt, uanset fra hvilken retning lyden 

kommer.  

Endvidere blev mikrofonernes virkning skitseret på papir, så forsøgspersonerne kunne danne sig et 

billede af, hvordan de enkelte mikrofoner forstærker (bilag 5). I forhold til støjreduktionsindstillinger 

er det herunder kort ridset op, hvordan instruktioner og informationer blev givet: 
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Støjreduktionsindstillinger 

o Formålet med støjreduktion er at dæmpe unødig baggrundsstøj 

o Det gøres ved, at forstærkningen reduceres for baggrundsstøj og samtidig øger forstærkningen 

for talelyde 

o Fra: 

o Når støjreduktionen er er slået fra, så er støjhåndtering deaktiveret 

o F.eks. foretrækker man denne indstilling, hvis man ikke har erfaring med 

talefremhævelse og støjreduktion 

o RT Speech Enhancer 

o Dette er fuld aktiveret støjreduktion 

o Her vil taleforståeligheden i støjende miljøer optimeres 

o Denne indstilling anvendes, hvis man ønsker bedst muligt fokus på tale i større 

gruppesammenhænge f.eks. på restauranter, caféer og i større selskaber   

De ovenstående instruktioner og informationer er blot en kort opridsning af, hvordan instruktionen 

forløb under feature-demonstrationen.  

Feature-demonstrationen forløb således, at der først og fremmest blev valgt to features til 

demonstrationen. Disse var retningsmikrofoner og støjreduktionsalgoritmer. Forsøgspersonernes HA 

blev tilpasset med to programmer. Men inden HA blev tilpasset med de endelige to programmer, blev 

de enkelte features effekt først demonstreret. I det første program blev virkningen af 

retningsmikrofoner demonstreret, hvor der ikke er noget form for støjreduktion. Her vises så 

forskellen mellem retningsmikrofon og omnidirektionel mikrofon. I det andet program demonstreres 

ligeledes forskellen mellem retningsmikrofon og omnidirektionel mikrofon, men hvor 

støjreduktionen samtidig var aktiveret. Det betyder, at der blev demonstreret fire forskellige 

featureindstillinger. Disse fire indstillinger blev henholdsvis demonstreret i setup 1 og 2. Og i begge 

setups blev støjsignalet og testsignalet kørt i en varighed mellem 20-25 sekunder, idet støjreduktion 

først bliver fuldstændig aktiveret efter nogle sekunder, og dermed kan forsøgspersonerne først høre 

effekten af støjreduktion efter nogle sekunder. Efterfølgende blev der lagt to programmer i 

høreapparatbrugernes HA. Forsøgspersonerne fik selv lov til at vælge i begge programmer, om de 

foretrak retningsmikrofon eller omnidirektionel mikrofon. Det betyder, at i program 1, valgte 

forsøgsperson om de ville have retningsmikrofon eller omnidirektionel mikrofon. Og i program 2 
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hvor støjreduktion er aktiveret, kunne de også selv vælge mellem de to typer mikrofonindstillinger. 

Det betyder, at forsøgspersonerne efter feature-demonstrationen fik følgende programmer: 

FP1: 

- Program 1: 

o Retningsbestemt mikrofon 

o Støjreduktion deaktiveret 

- Program 2: 

o Omnidirektionel mikrofon 

o Støjreduktion aktiveret 

FP2: 

- Program 1: 

o Retningsbestemt mikrofon 

o Støjreduktion aktiveret 

- Program 2: 

o Omnidirektionel mikrofon 

o Støjreduktion deaktiveret 

3.3.4 Interview, etiske overvejelser og spørgeskema 

Da forsøgspersonerne kom to uger efter demonstration blev effekten af denne demonstration 

undersøgt dels med spørgeskema dels med interview. I forhold til at få undersøgt, hvilke oplevelser 

det enkelte individ havde med feature-demonstrationen, er der valgt at gøre brug af det kvalitative 

interview, eftersom denne dataindsamlingsmetode er velegnet til at få undersøgt oplevelsen af HA-

udbytte og feature-demonstration fra høreapparatbrugernes perspektiv, som det også er beskrevet i 

teoriafsnittet. Desuden i en undersøgelse med den fænomenologiske tilgang vælges det oftest 

interviews til dataindsamlingen (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Interviewet blev planlagt på baggrund af en udarbejdet interviewguide. Dette skulle sikre, at 

interviewet kom til at handle om undersøgelsens formål. Interviewguiden er opdelt i temaer. Det 

betyder, at interviewguiden blev konstrueret ud fra bestemte temaer, hvor det første tema var 

præsentation med det formål at fortælle om mig selv og forklare baggrunden for projektet. Desuden 

blev der fortalt, hvordan interviewet ville komme til at forløbe, herunder hvilke temaer jeg ville 

komme ind på i løbet af interviewet samt interviewets varighed, og ikke mindst blev der også fortalt, 
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at interviewet blev optaget på en diktafon. Efterfølgende var temaerne opbygget således, at der startes 

med at komme ind på høreapparatbrugerens generelle oplevelse af HA-udbytte, lyttesituationer, 

betjening af HA, demonstrationens effekt og som afslutningsvis opsummering af interviewet (bilag 

6). Spørgsmålene i interviewet blev udformet i henhold til teorien. Således var der konstrueret 

spørgsmål til hvert af hovedtemaerne. Derfor var interviewguiden semistruktureret, idet det er et 

semistruktureret interview. Spørgsmålene var udformet således, de ikke var for lukkede og derfor gav 

participanterne mulighed for f.eks. at beskrive en bestemt situation så godt som muligt. Endvidere er 

spørgsmålene i interviewguiden opbygget således, at det startede med åbne spørgsmål, så 

participanten kunne beskrive ud fra sit eget perspektiv, hvorefter spørgsmålene blev mere specifikke. 

Det betyder, at denne strukturform indleder interviewet med åbne spørgsmål og slutter af med mere 

strukturerede, specifikke og dybdegående spørgsmål.  

Som beskrevet i teoriafsnittet omkring de etiske overvejelser, er der i denne undersøgelse taget hensyn 

til dette. Kvale & Brinkmann (2009) fortæller, at ikke nok med at interviewet tilstræber at indsamle 

viden, men der bør også tages hensyn til at forbedre den menneskelige situation. Derfor er det vigtigt 

at tage forbehold for de etiske retningslinjer (Kvale & Brinkmann, 2009). Derfor blev der inden 

undersøgelsen medtænkt de etiske retningslinjer og dermed indhentet frivilligt skriftligt informeret 

samtykke og samtykkeerklæring (bilag 7).  I informeret samtykke og samtykkeerklæring, blev der 

lagt vægt på at fortælle participanterne, at de til enhver tid kunne trække sig ud af undersøgelsen, 

hvilket ikke ville have nogen konsekvenser. Samtidig blev der også informeret om, at der ingen risici 

var forbundet med denne undersøgelse. Desuden blev der informeret om, at de deltagende optræder 

anonymt ved præsentation af undersøgelsens resultater. Jeg bestræbte mig på at udvise 

taknemmelighed over at kunne få lov til at få indblik i deltagernes oplevelse af HA-udbytte. Det er 

vigtigt, at participanter i undersøgelsen er informeret omkring undersøgelsens formål og interviewets 

indhold. Jeg mener ligeledes, at det er vigtigt, at deltagerne er informeret mht. at interviewet 

omhandler deres personlige oplevelser. Når participanterne er grundigt informeret omkring 

formaliteterne, så kan de afgive deres samtykke.  

For at indsamle data blev der også benyttet et spørgeskema (bilag 8). Da formålet med denne 

undersøgelse også er at undersøge HA-udbytte, var det derfor oplagt at vælge spørgeskemaet 

”International Outcome Inventory for Hearing Aids” (IOI-HA), da dette vurderer 

høreapparatbrugerens oplevelse af HA-udbytte. Grunden til valget af dette spørgeskema i denne 

undersøgelsen er netop, fordi dette bidrager til undersøgelses resultater, samt giver det dels 

participanterne i denne undersøgelse mulighed for at selv vurdere deres HA-udbytte, samtidig med at 
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det også giver mulighed for at se på, om der en positiv effekt af feature-demonstrationen bagefter, 

når man ser på bl.a. brugstiden og HA-udbyttet. Derfor fandt jeg det relevant at anvende dette 

spørgeskema. Spørgeskemaet blev desuden udvidet med nogle specifikke spørgsmål med henblik på 

undersøgelsens formål.  

I kontrolgruppen var der kun én medvirkende. Af forskellige årsager blev interviewet afviklet på 

deltagerens private adresse. Inden interviewets start blev der udleveret informeret samtykke og 

samtykkeerklæring. Til kontrolgruppen blev der også anvendt den samme interviewguide, men hvor 

spørgsmålene omkring demonstrationens effekt var fravalgt, grundet kontrolgruppen ikke var 

medvirkende til instruktion og feature-demonstration. Interviewet af de to forsøgspersoner blev udført 

ved DELTA. Inden begyndelsen af interviewet blev de pålagte programmer slettet, hvilket 

forsøgspersonerne var orienteret om fra starten. Der blev desuden også taget skærmbilleder af 

forsøgspersonernes datalogging. Overordnet kan det ses baseret på datalogging bl.a., at FP2 ofte 

befinder sig i rolig omgivelser med tale. Hvorimod FP1 overordnet set befinder sig mere hjemme og 

på kontoret med tale. Generelt set fås det indtryk, at forsøgspersonerne foretrækker at være i rolig 

lydmiljøer med tale til i deres hverdage. Brugstid af de enkelte programmer og lydmiljøer ses af 

skærmbillede over participanternes datalogging (bilag 9).   
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3.4 Databehandling og analyse 
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, hvorvidt en feature-demonstration forbedrer 

høreapparatbrugernes oplevelse af HA-udbytte, samt om der sker en ændring af præferencer for 

manuel eller automatisk indstilling af apparatet. Endvidere var det også hensigten med undersøgelsen 

at finde ud af, om den instruktion og information brugerne får, gør dem i stand til at anvende apparatet 

bedre, samt om de får en bedre viden omkring HA´s virkning og funktionaliteter.  

For databehandling er der anvendt den kvalitative fænomenologiske analysetilgang. Dette sker på 

basis af de optagne interviews samt de udleverede spørgeskemaer, som også bidrager til den samlede 

vurdering af undersøgelsens resultater. De transskriberede interviews blev analyseret, således at de 

er opdelt i hovedtemaer, hvormed der beskrives ud fra de enkelte participanters perspektiv og deres 

beretning til de enkelte temaer. Herefter er det også muligt at konkludere og sammenfatte, hvad der 

bliver sagt i forhold til temaerne. Desuden er det vha. den fænomenologiske analysetilgang muligt at 

fortolke, hvad der er signifikant ved oplevelsen af et bestemt fænomen. Resultaterne fra 

spørgeskemaet blev opstillet i et overskueligt skema for at se effekten før og efter feature-

demonstrationen.  

Når der analyseres med fokus på mening, findes der en systematisk måde at bearbejde de indsamlede 

data på. Hertil findes der procedurer for, hvordan man trinvis kan uddrage en mening i de indsamlede 

datamaterialer. Den fænomenologiske analysetilgang tager udgangspunkt i analysen med fokus på 

mening - herunder meningskodning, meningskondensering og meningsfortolkning. Ved at kode og 

kondensere er det muligt at skabe en struktur og danne et overblik over analysen. Mht. kodning så 

har dette til formål, at et bestemt tekstafsnit karakteriseres vha. et eller flere nøgleord. Med 

meningskondensering prøver man på at forstå og skabe mening i interview-personernes udtalelser 

ved at omformulere og gøre deres udsagn mere enkle. Det efterfølgende arbejde med 

meningsfortolkning, gør det muligt at fortolke meningsindholdet i interviewteksterne. Hermed er der 

mulighed for at komme frem til de mulige temaer, og derefter analysere og fortolke 

interviewpersonernes udtalelser til de enkelte temaer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det skal nævnes, da der i dette projekt kun har været tre participanter medvirkende, at det er 

vanskeligt at lave en fuldstændig detaljeret og struktureret analyse, som beskrevet ovenover. Derfor 

er analyseprocessen sat op således, at de tre transskriptioner af interviews først blev gennemlæst. 

Arbejdet med kodning, mening og kategorisering ses i bilag 10. Efterfølgende er disse kategoriseret 

i hovedtemaer, hvorefter participanternes udsagn bliver beskrevet og fortolket på. Herved er det 
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muligt at forstå det enkelte individs opfattelse af feature-demonstration og HA-udbytte. De 

fremkomne hovedtemaer er følgende: 

o HA-oplevelse 

o Information og instruktioner om høreapparatets virkning og anvendelse 

o Valget mellem manuel og automatisk indstilling af høreapparatet 

o Positiv effekt af feature-demonstration og HA-udbytte 

Under de fire temaer er der beskrivelser, hvor participanternes udsagn belyses, hvorefter der fortolkes 

og sammenlignes, derefter er det muligt at drage en konklusion under hver tema.  

3.4.1 Oplevelse af høreapparat  

Blandt de undersøgte participanter ses der en udtalt tilfredshed med deres tilpassede HA. Både i 

forsøgsgruppen og kontrolgruppen ser man, at de har stor gavn af deres apparater. Dette udtrykkes 

igennem følgende citater. FP3:  

”Jamen jeg ku ikk leve uden mine høreapparater /griner/ så vil jeg ikke være i stand til at 

kommunikere... ” (Linje 46-47).  

Endvidere fortælles det af FP1: 

”Øhhmm det har været rigtig godt rigtig rigtig godt” (Linje 26), og FP2 fortæller: ”Det har været 

okay e::hh altså jeg ka ikk undvære det ganske simpelt” (Linje 77).  

Oplevelsen af HA har en stor betydning blandt de undersøgte participanter. Der ses en forståelig årsag 

til deres udsagn. Når der optræder en hørenedsættelse, er det vanskeligt for et menneske at høre 

normalt igen. Derfor vil man være desperat efter at kunne høre bedre igen. Selvom HA ikke kan 

genskabe den normale hørelse, så er det et fremragende hjælpemiddel til afhjælpning af en 

hørenedsættelse. Der ses også en enighed af HA-oplevelse, selvom participanterne har forskellige 

grader af hørenedsættelse. De deltagende viser gennem deres udsagn også, hvor afhængige de er af 

deres apparater. Trods den generelle positive oplevelse af HA, så fortæller høreapparatbrugerne også 

om nogle bestemt lyttesituationer, hvor de har haft mindre glæde af deres apparater. Bl.a. fortæller 

FP2: 

”Nå::r ja okay (.) altså den den største e::h den største udfordring er altid støjfyldte rum...” (Linje 

101). ”Og og og mange mennesker der taler så så... ” (Linje 104).  

Desuden oplever FP3 fra kontrolgruppen også nogle lyttesituationer, hvor udbyttet er mindre af HA: 
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”... men men jeg oplever selvfølgelig situationer, hvor udbyttet /griner/ at høreapparatet er dårligt 

nemlig selskabssituation me med rigtig meget støj i et akustisk hårdt lokale, hvor jeg stort set er ude 

af stand til at kommunikere” (Linje 58-60).  

På trods af at participanterne syntes at have en overordnet tilfredshed med deres apparater, er der 

stadigvæk nogle situationer, hvor de ikke har glæde af apparaterne. Som også beskrevet i 

teoriafsnittet, så er de typiske situationer, høreapparatbrugerne klager over, større selskaber med 

mange mennesker samt dårlig rumakustik. Det kan ses, at der trods alt er en generel positiv tilfredshed 

med HA blandt participanterne.  

3.4.2 Informationer og instruktioner om høreapparatets virkning og anvendelse 

Blandt participanternes udtalelser ses, hvor stor en effekt det har at give dem de nødvendige 

informationer og instruktioner omkring HA´s virkning og funktionaliteter af de enkelte features 

herunder retningsmikrofoner og støjreduktionsalgoritmer. Det ses i participanternes interview, hvor 

stor en betydning informationshåndtering har for disse personer. De deltagende fortæller endvidere 

også om vigtigheden af at have den optimale viden om deres tilpassede apparater for at øge 

motivationen for at anvende dem. Det siges af FP2 i følgende udsagn: 

”Ja, men jeg synes, det var god information, fordi e::hh du forklarede mig hvo hvordan e::h altså 

programmet virkede” (Linje 117-118) og der beskrives videre:  

”Mht. det støjdæmpning osv. og det det var sån ting jeg ku forstå og forholde mit til (.) og oss e::hh 

forstå i forhold til brugen af det” (Linje 120-121).  

Desuden fortæller FP1:  

”Den var super god [han] var super e::hh god ham Kumar [der /griner/] han havde styr på [det] og 

han vidste og han var rigtig god til at forklar” (Linje 39-40). 

Som beskrevet ovenfor ses det, hvor positive participanterne er, når de får de nødvendige 

informationer og instruktioner mht. HA. Samtidig blev der under feature-demonstrationen også 

fortalt, hvornår det vil være optimalt at anvende de pålagte programmer, dvs. i hvilke lyttesituationer 

det vil være oplagt f.eks. at skifte over til retningsbestemt eller omnidirektionel mikrofon. Ved 

interviewet beskriver partipanterne, i hvilke lyttesituationer de særligt har været opmærksomme på 

at skifte over til et bestemt lytteprogram. Dette udtrykkes af f. eks FP1: 
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”Det har jeg, når jeg har været på kursus... Hvor vi sidder rigtig mange i et åbent rum, der har jeg 

brugt dem (Linje 19-21).  

Dette citat viser, at FP1 bevidst anvender programmet med retningsbestemt mikrofon i den 

pågældende lyttesituation. Netop i denne situation, hvor der befinder sig mange mennesker, og man 

skal høre på en talende forfra, er retningsbestemt mikrofon det mest optimale, idet mikrofonen 

forstærker forfra kommende signal, samtidig dæmpes lyde fra siden og bagved i forhold til 

høreapparatbrugeren. Derudover beskrives ligeledes af FP2, en bevidst anvendelse af de 

demonstrerede HA-features. Det fortælles af FP2:  

”E::hh hvor e::hh for eksempel på på gaden e::hh altså skulle ha en samtale med min kone når vi gik 

(.) og der var den fantastisk fordi den e::h den gav mig mere mulighed for høre hvad hun sagde” 

(Linje 45-47). FP2 beskriver yderligere: ”Den har jeg oss brugt e::hm rigtig meget specielt (.) e::h 

når på restaurantbesøg [osv.] altså hvor hvor der må f. eks er meget baggrundsstøj hvor jeg sidder 

og taler med folk sidder foran mig” (Linje 60-62). 

Her udtrykkes, hvordan FP2 har information og instruktioner i brugen af de personligt tilpassede 

programmer. FP2 udviser tydeligt en forståelse for, hvornår de enkelte programmer skal tages i brug. 

Det blev fortalt under feature-demonstrationen, hvordan henholdsvis omnidirektionel og 

retningsbestemt mikrofon forstærker indkommende lyd. Det ses f.eks. tydeligt i det første citat, hvor 

FP2 har skiftet over til omnidirektionel mikrofon, idet denne indstilling forstærker alle lyde ligeligt. 

Og netop i en situation, hvor FP2 befinder sig på gaden med konen ved siden af, vil det være optimalt 

at vælge omnidirektionel mikrofon, hvilket FP2 også gør.  

Selvom kontrolgruppen ikke blev præsenteret for feature-demonstrationen, så blev der under 

interviewet spurgt ind til bevidst anvendelse af retningsmikrofon og støjreduktion. FP3 fortæller: 

”Mmmh ja:eeh bevidst anvendelse det det jo så at jeg har et program hvor hvor hvor mikrofonen er 

låst til retningsmikrofon indstilling(.) og det hjælper mig markant hvis der er mindre men alligevel 

generende baggrundsstøj (.) for eksempel konferencer eller samtaler på noget afstand hvor der er 

mmh (.) moderat til mindre baggrundsstøjniveau så så e::hh så ka jeg indfaste en kobling af 

retningsmikrofon forbedre signalstøj forholdet så meget så det giver markant fordel altså i form af 

bedre taleforståelse” (Linje 35-41). 

Participanternes udtalelser er med til at belyse, hvor effektivt det er at give tilstrækkelige 

informationer omkring anvendelse og funktionaliteter ved udlevering af HA. Participanternes 
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beskrivelser viser også, hvor stor en forståelse og viden de har opnået efter featuredemonstrationen. 

Alt i alt ses der blandt forsøgspersonerne en positiv tilfredshed i forhold til at opnå den nødvendige 

viden om deres HA.   

3.4.3 Valget mellem manuel og automatisk indstilling af høreapparatet 

I empirien optræder der beskrivelser, der afspejler høreapparatbrugernes præferencer for, om de 

vælger manuel eller automatisk indstilling af HA. Selvom det stadig er begrænset, hvor meget 

automatik, der findes i de moderne og avancerede HA, så kan de stadigvæk til et vis punkt være 

automatiske. F. eks fortæller FP3 i det følgende: 

”... er der jo begrænset for hvor automatik der er i det altså ud over det selvfølgelig selv kobler 

retningsmikrofonen ind ved ved kraftig lydtryk... ” og yderligere fortælles det ”... jeg ka altså jeg ka 

ikk leve uden at (.) af en manuel betjening fordi de::t jeg nødt til og og skifte mellem flere min 

programmer” (Linje 83-86). 

I denne udtalelse ses vigtigheden af også at have en forståelse for at kunne indstille manuelt på HA. 

Det betyder, at det ikke blot er nok at lade apparatet justere sig selv, men at man samtidig også aktivt 

i de enkelte lyttesituationer selv skifter mellem programmerne. Betydningen af manuel indstilling af 

HA kommer til udtryk, hvor FP2 fortæller: 

”E::h fordi (.) fordi jeg (.) e::h altså i nogen situationer synes jeg ikk e::hh automatikken klarer og 

hvad skal man sige dække mit behov...Og og når jeg så ka manuelt vælge et program som hjælper 

mig bedre, så vælger jeg det” (Linje 132-135). FP2 fortæller endvidere om problematikken omkring 

automatikken: ”Fordi den automatik virker ikk på samme måde som som den manuel indstilling hvor 

jeg selv ka vælge” (Linje 146-147).  

Da FP2 besidder en viden omkring manuel indstilling af HA, har vedkommende derfor også en stor 

fordel af dette og forstår sammenhængen mellem automatikken og den manuelle indstilling af 

apparatet. Hvis høreapparatbrugere ikke får nok informationer om, i hvor høj grad HA er automatisk, 

dvs. hvornår apparatet arbejder automatisk, så kan der opstå en tendens til, at brugerne blot vælger 

ikke at gøre noget specifikt med apparatet, idet de tænker, at HA selv kan justere og tilpasse sig i de 

forskellige lyttesituationer. Derfor er det nødvendigt, at brugerne er bevidste om, hvornår apparatet 

er på automatisk, og hvornår det er bedst at kunne skifte selv mellem lytteprogrammerne.   
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3.4.4 Positiv effekt af feature-demonstration og HA-udbytte 

Empirien gennemstrømmes af en udtalt tilfredshed med feature-demonstrationen. Participanterne i 

forsøgsgruppen beskriver en god oplevelse af demonstrationen. FP2 fortæller således: 

”Dem er jeg meget tilfreds med.... Ja ja og glad for prøve det også fordi det det (.) altså det der jo så 

nu nu nu kommer jeg måske til at mangle det det program som du lagde ind.... Men det har været 

godt at prøve” (Linje 186-191). Med dette citat beskrives det, at feature-demonstrationen har positiv 

indflydelse på den overordnede forståelse af HA. Det giver en øget forståelse af HA, hvilket de 

nødvendigvis ikke havde, da de fik tilpasset HA. Desuden ses der også en positiv tilfredshed hos 

FP1:”Meget tilfreds” (Linje 83).  

Selvom der var få medvirkende i forsøgsgruppen, ser man en positiv tilfredshed med feature-

demonstrationen. Begge participanter udtrykker sig generelt positivt mht. demonstrationen. Og det 

kommer også til udtryk i forhold til, hvor stor en indflydelse det har på deres præference for manuel 

og automatisk indstilling af HA. Dette belyses af følgende citat af FP2:  

” [Det det det] har jeg nok fordi altså e::hh fordi i og med havde jeg fået nyt program i forhold til 

hvad jeg havde før...” (Linje 218-219). Og FP2 fortæller også, hvorledes det har forbedret HA-

oplevelsen: ”... jeg blevet bevidst omkring det altså fordi jeg var ikk (.) jeg vidste ikke før du e::hh 

vores din demonstration vidste ikke at (.) at i mit masterprogram var der støjreduktion... fordi det det 

har din forklaring har gjord at at jeg vidst hvordan den virker...” (Linje 233-242).  

FP1 fortæller også, at vedkommende helst indstiller apparatet manuelt, og at feature-demonstrationen 

har forbedret oplevelsen af HA-udbyttet.  

Både for FP1 og FP2 har feature-demonstrationen haft en stor indflydelse på deres præferencer for 

indstilling af HA samt på den samlede oplevelse af HA-udbyttet. Selvom de foretrak manuel 

indstilling af deres apparat før feature-demonstrationen, så er de blevet mere bevidste og har samtidig 

fået en større forståelse for brugen af deres HA. 
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3.4.5 Evaluering af spørgeskema 

I undersøgelsen blev der anvendt spørgeskema. Disse spørgeskemaer blev udleveret før og efter 

feature-demonstration, desuden fik kontrolgruppen også udleveret spørgeskema. Spørgeskemaets 

resultater kan således sammenholdes med de øvrige resultater fra undersøgelsen. Nedenfor ses 

spørgeskemaets resultater: 
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Tabel 1.4 Resultater fra spørgeskemaet før og efter feature-demonstration 

Spørgeskemaet er med til at danne et billede af participanternes oplevelse af HA-udbyttet. Desuden 

giver det mulighed for høreapparatbrugerne selv at vurdere deres HA-udbytte. Mht. spørgsmål 1 

omkring brugstiden, ses det, at participanterne generelt anvender deres apparater mere end 8 timer 

om dagen. I spørgsmål 3 er participanternes respons den samme. Ved spørgsmål 4 ses der trods alt 

stadig besvær med deres apparater i visse situationer. Selvom der stadig er besvær i nogle 

lyttesituationer med participanternes HA, så svarer de i spørgsmål 5, at deres apparater er det hele 

værd. Ved spørgsmål 6 er det, at participanternes høreproblem har en indflydelse på deres hverdag 

trods deres HA. Ved spørgsmål 7 ses det, at brugerne generelt udtrykker, at deres omgivelser er 

påvirket af deres hørenedsættelse. I spørgsmål 8 omkring justering af apparater, har en enkelt bruger 

svaret automatisk, hvorimod de andre svarer manuel indstilling af apparatet. Mht. spørgsmål 9, er der 

et generelt kendskab til HA-indstillingsmuligheder, hvilket de også giver udtryk for i spørgsmål 10, 

hvor de ofte benytter sig af indstillingsmulighederne. Ved det sidste spørgsmål ses der en udtalt 

positiv tilfredshed med deres HA. Ud fra spørgeskemaet udtrykkes der stor tilfredshed af HA-

udbyttet.  
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4. Diskussion 
Dette kapitel indeholder en diskussion af undersøgelsens design, resultater, metoder og fejlkilder. 

Samtidig diskuteres der, hvilke elementer af undersøgelsen, der kunne forbedres. Overordnet set vil 

de forskellige aspekter af undersøgelsen blive diskuteret og sammenholdt med teorien.  

4.1 Studiets design 
I dette studie blev det undersøgt, hvorvidt en feature-demonstration af retningsmikrofoner og 

støjreduktion har indflydelse på den individuelle præference for, om man vælger manuel eller 

automatisk indstilling af HA, samt hvordan en feature-demonstration påvirker høreapparatbrugerens 

oplevelse af HA-udbyttet. Som nævnt før, så har det ikke været muligt at fremskaffe det nødvendige 

antal participanter som var planlagt. Det var derfor kun muligt at have 3 participanter med i 

undersøgelsen. Ud fra dataindsamlingen kan det være svært at finde frem til de mulige faktorer, der 

har indflydelse på feature-demonstration. Hvis der havde været flere høreapparatbrugere med i 

undersøgelsen, ville der have været større mulighed for at finde flere faktorer, som ville have påvirket 

undersøgelsens resultater. Netop pga. for få deltagere i undersøgelsen, har det også været svært at 

lave en fuldstændig analyse. Men selvom der kun har medvirket tre deltagere i dette studie, har det 

alligevel været muligt at identificere vigtige aspekter, som høreapparatbrugere mener har en 

betydning for dem. Disse bemærkelsesværdige resultater vil med henblik på feature-demonstration 

og HA-udbytte blive gennemgået og diskuteret. Formålet er at kunne forbedre høreapparatbrugerens 

oplevelse af HA-udbyttet samt give de nødvendige informationer om brugen af HA. Desuden var det 

også hensigten at gøre dem mere bevidste om de enkelte funktionaliteter, så de får størst muligt 

udbytte af deres apparat.  

Den kvalitative metode med den fænomenologiske tilgang var valgt i denne undersøgelse, idet 

metoden var den mest relevante med hensyn til at undersøge høreapparatbrugerenes subjektive 

oplevelser af feature-demonstrationen. I forhold til problemformuleringen ”Hvordan kan en 

demonstration af høreapparatets features have indflydelse på præference for manuel eller automatisk 

kontrol af apparatet, samt hvilken effekt har det på brugerens udbytte af høreapparatet? ”, var det 

derfor mest oplagt at udforme undersøgelsen kvalitativt. Opbygningen af undersøgelsen var således, 

at der blev undersøgt to grupper af høreapparatbrugere dvs. en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. 

Det skulle undersøges, hvorvidt feature-demonstrationen har en effekt. Fordelen ved at have en 

kontrolgruppe med i en undersøgelse er, at så kan man bedre sammenligne undersøgelsens resultater, 

samtidig giver det mulighed for at se, om demonstrationen har en effekt. Men da der kun var én 

medvirkende i kontrolgruppen, kan det være svært at finde de afgørende faktorer. Desuden ville det 
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også have gavnet undersøgelsens resultater, hvis der havde været flere deltagere i forsøgsgruppen. 

Derved ville det være muligt at analysere og evt. finde flere aspekter, som er vigtige for 

høreapparatbrugernes oplevelse. Mht. kriterier for indsamling af participanter, blev der valgt erfarne 

brugere. Førstegangsbrugere blev ikke medtaget pga. visse begrænsninger. Det skyldes udelukkende, 

at det ikke var muligt at fremskaffe førstegangsbrugere inden for tidsgrænsen. Derfor blev kriteriet 

førstegangsbrugere fravalgt. Hvis der havde været inkluderet førstegangsbrugere i undersøgelsen, 

ville det have øget mulighederne for at finde flere aspekter af undersøgelsen, samtidig ville det have 

været muligt at se, hvordan førstegangsbrugere oplever en feature-demonstration. Det ville desuden 

også have bidraget til vurderingen af, hvornår i processen med at få høreapparater det vil være mest 

optimalt at give en feature-demonstration og undervisning.  

Til demonstrationen blev der valgt retningsmikrofoner og støjreduktion som features. Disse to 

features blev valgt, netop fordi disse har en stor betydning for udbyttet af HA. Under 

demonstrationen, som nævnt i metodeafsnit, blev der demonstreret forskellige indstillinger af både 

retningsmikrofon og støjreduktion. Således vil det give høreapparatbrugeren størst mulighed for at 

kunne høre forskellen. Det var for at kunne opnå størst muligt hørbar effekt. Selvom der inden 

demonstrationen blev afprøvet forskellige kombinationer af indstillinger for at kunne have den 

hørbare effekt, kan det stadig diskuteres, hvorvidt kontrasterne har været store nok i forhold til 

kombinationerne af programmerne. Evt. kunne der have været større forskelle i støjreduktions-

niveauer, idet forsøgspersonerne så ville kunne få en bedre opfattelse af støjreduktionens effekt. I 

undersøgelsen var støjreduktion sat til maksimum i form af ”Speech Enhancer”. Men selvom 

støjreduktion var sat til maksimum, ses der i analyseafsnittet ikke bemærkelsesværdige udsagn 

omkring effekten af dette. Derfor ville det fremadrettet i et andet setup til feature-demonstration være 

tænkeligt evt. at benytte sig af nogle bestemte programindstillinger, hvor støjreduktionen så er mere 

hørbar. Derved vil man endvidere også kunne øge udbyttet af en feature-demonstration, ved at 

demonstrere forskellige niveauer af støjreduktion, hvilket muligvis ville vise en bedre effekt. Det ville 

desuden også have bidraget til præference for manuel eller automatisk kontrol af HA.  
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Selvom de tidligere studier har undersøgt effekten af retningsmikrofon og støjreduktion, så ses der 

ikke et klart billede af støjreduktionens effekt - Nordrum et al., (2006), hvilket også kommer til udtryk 

i denne undersøgelse. Under Widex tilpasningssoftware er det muligt at indstille støjreduktion til 

forskellige grader. Selvom der i undersøgelsen ikke blev lagt vægt på de forskellige niveauer af 

støjreduktion, så fandt jeg det interessant at undersøge nærmere, hvad der egentlig sker, og om der er 

en forskel fra ”Noise Reduction Comfort” til ”Speech Enhancer”. Derfor blev de tilgængelige 

støjreduktionsniveauer i Widex’s tilpasningssoftware undersøgt under planlægningen af feature-

demonstrationen. Her kunne det bl.a. ses, at der skete en ændring af kompressionsknæ-punkt i input-

output kurven mellem de to typer støjreduktioner. Ved feature-demonstration blev brugernes HA 

tilpasset med maksimal støjreduktion - dvs. ”Speech enhancer”. Det ses i teori-afsnittet, hvordan de 

to typer støjreduktioner arbejder og analyserer på talesignalet og støjdæmpning. Med viden om 

teknikken bag de forskellige støjreduktionsniveauer kunne det være en mulighed at benytte dette i 

fremtidige feature-demonstrationer.  

Der blev til måling af effekten af retningsmikrofon og støjreduktion anvendt Dantale i kantinestøj og 

bymiljøstøj som testsignaler. Disse to testsignaler blev valgt på baggrund af den forudsætning, at det 

skulle være lyttesituationer, som høreapparatbrugere ofte befinder sig i. I de tidligere studier f.eks. 

kan der nævnes Nordrum et al., (2006), hvor der blev anvendt HINT som testsignal. I stedet for at 

anvende støjsignaler, som ikke er virkelighedsnære, kan det være mere oplagt at vælge testsignaler, 

som er mere hverdagsrelaterede, hvilket også er benyttet i denne undersøgelse.  

4.2 Undervisning/instruktion  
Som beskrevet i teoriafsnittet, har den undervisning/instruktion, der gives i klinikken, en stor 

betydning for, hvordan høreapparatbrugere anvender deres apparater. Samtidig er det ligeså vigtigt, 

hvordan høreapparatbrugere håndterer processen, fra de får HA, til de vænner sig til at gå med dem. 

Det er en proces, hvor man skal lære HA at kende, samt hvor hjernen skal have tid på at vænne sig til 

lyd gennem HA. Det kræver endvidere også accept og erkendelse fra brugerens side mht. 

hørenedsættelsen, før de kan acceptere denne og blive motiverede for at gå med HA, som nævnt 

tidligere (Bovin, 2008; Rømer, 2006). Processen med håndtering ville kunne antages at være 

forskellig for førstegangsbrugere og for erfarne brugere. Netop derfor kan det være svært at vurdere, 

hvornår i processen, dvs. en, tre eller seks måneder efter tilpasning af HA, at det vil være optimalt at 

præsentere en feature-demonstration med tilhørende undervisning og instruktion.  
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Der ses blandt høreapparatbrugere ofte en tendens til, at deres HA ender som ”skuffeapparater”. 

Dette skyldes bl.a. at høreapparatbrugerne ikke får tilstrækkelige informationer omkring håndteringen 

af deres HA samt de tilhørende funktionaliteter, hvilket blev beskrevet i teoriafsnittet 

(Sundhedsstyrelsen, 2009). Desuden kan det også skyldes andre årsager. Eksempelvis kan de mulige 

årsager være, at forstærkningen af HA er indstillet forkert fra producentens side. Det kan også være, 

hvis det i klinikken ikke er blevet finjusteret optimalt mht. brugerens hørekurve. Endvidere kan 

”skuffeapparater” også skyldes, at brugeren blot ikke bryder sig om HA’s lydkvalitet f.eks. hvis 

tidskonstanterne er på en måde som brugeren ikke foretrækker. Derfor kan der være flere grunde til, 

at HA ender som ”skuffeapparater”. De mulige årsager kan formindskes ved at give tilstrækkelige 

informationer og instruktioner ved udlevering af HA. Og manglende demonstration og undervisning, 

kan være en essentiel faktor mht. motivation for anvendelse af HA. Dette var også et af formålene i 

denne undersøgelse, idet jeg også har oplevet i min undersøgelse hvordan en demonstration og 

undervisning motiverer brugerne til at anvende deres HA aktivt. Inden feature-demonstrationen blev 

opbygningen af denne, samt hvordan undervisning/instruktion skal gives, nøje gennemtænkt, hvilket 

også kan bekræftes af undersøgelsens resultater. Både FP1 og FP2 giver udtryk for, at de ikke fik 

tilstrækkelige informationer omkring deres apparaters funktioner. Derimod fortæller de, hvor positivt 

tilfredse de er med den undervisning, instruktion og information, de fik i forbindelse med feature-

demonstration i denne undersøgelse. Grundlæggende kan det siges, at det, at man giver 

høreapparatbrugerne en mulighed for at kunne snakke om deres høretab eller HA, i sig selv med store 

sandsynlighed vil have en effekt uafhængig af undervisning/instruktion. Så bare det faktum, at de får 

lov til at snakke om med de professionelle om deres HA, kan have en effekt i sig selv. Derfor kan det 

antages at tilstrækkelige informationer omkring HA kan det være med til, at høreapparatbrugere får 

en positiv oplevelse af deres HA-udbytte. I det følgende afsnit vil forsøgspersonernes foretrukne 

programvalg og deres motivation yderligere blive diskuteret.  

4.3 Motivation og aktivt brug af programmer 
Som beskrevet i teoriafsnittet, så er der mange faktorer, som har indflydelse på selve processen med 

at få HA. Bl.a. er det vigtigt at nævne motivation, tilvænning og ikke mindst accept af HA. Dette er 

også med til at afgøre, hvorvidt høreapparatbrugere er motiverede for at anvende HA aktivt for at 

kunne opnå en positiv oplevelse af HA-udbyttet. Både FP1 og FP2 var positivt tilfredse med de 

programmer, som deres HA blev tilpasset med. Eksempelvis fortæller FP2 om vigtigheden i at 

informere høreapparatbrugere ved udlevering af HA omkring HA´s funktionaliteter, og hvordan det 
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skal anvendes. Endvidere giver FP2 også udtryk for, hvordan det første besøg i undersøgelsen gav 

ham motivation for at bruge de tilpassede programmer.  

Selvom vi kun havde fire måneder til at skrive vores speciale, var det hensigten med undersøgelsen 

at finde ud af langtidseffekten af feature-demonstrationen. Kriteriet var, at der skulle gå mindst to 

uger inden participanterne kom tilbage til opfølgning. For FP1 gik der to uger, og FP2 gik der fire 

uger af visse årsager. Begge participanter var meget motiverede for at bruge de tilpassede 

programmer. Da de kom tilbage til opfølgningsinterviewet, var FP1 mest glad for retningsbestemt 

mikrofon uden støjreduktion, og FP2 var mest tilfreds med programmet omnidirektionel mikrofon 

uden støjreduktion. Selvom FP2 benyttede sig effektivt af retningsmikrofoner før 

featuredemonstrationen, men også efter denne demonstration, blev FP2 positivt glad for 

omnidirektionel mikrofon pga. at vedkommende var mere bevidst omkring anvendelsen af dette 

program. Men selvom forsøgspersonerne fik individuelt tilpassede programmer, så ses det, at deres 

foretrukne programvalg er uden støjreduktion. Så spørgsmålet er, hvorvidt støjreduktion har en 

indflydelse på det samlede udbytte af HA? Det kan derfor være svært at vurdere effekten af 

støjreduktionsalgoritmer. Det kan antages, at der evt. skulle være brugt et andet testsignal i form af 

konstant støj til demonstration af støjreduktion. Ud fra analysen af interviews og spørgeskemaer ses 

participanternes præference for manuel og automatisk indstilling af apparaterne. Da der blev 

udleveret spørgeskema før og efter feature-demonstrationen, fremgår det, hvor stor indflydelse 

demonstrationen har på forsøgspersoners præference. Generelt set foretrækkes der manuel indstilling 

af HA før demonstrationen. Men efter demonstrationen foretrækkes der stadig manuel betjening af 

HA både i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen. Dette giver de også udtryk for under interviewet, men 

hvor de efter feature-demonstrationen er blevet mere bevidste om den manuelle kontrol af deres HA. 

I spørgeskemaet svarer FP1 mht. spørgsmål 8 omkring valget mellem manuel eller automatisk kontrol 

af HA, at vedkommende foretrækker automatisk kontrol af apparatet. Derimod blev der under 

interviewet udtrykt, at FP1 indstiller apparatet manuelt. Her forekommer der en usikkerhed, idet det 

kan antages, at spørgsmål 8 i spørgeskemaet ikke er formuleret forståeligt, dvs. participanterne 

muligvis ikke kan anskue, hvad der menes specifikt i det pågældende spørgsmål. Mht. deltagernes 

karakteristik kan der ses en sammenhæng i forhold til deres præference for manuel/automatisk kontrol 

af HA og lytteprogram. Da de er forholdsvis aktive brugere og ikke mindst motiverede og engagerede 

i anvendelsen af deres HA, så ses der en relation i forhold til deres daglige lyttemiljøer. Desuden ses 

et klart billede af sammenhæng mellem participanternes udtalelser mht. lyttesituationer og deres 

foretrukne lytteprogram. Af den grund fås det indtryk, at de foretrækker manuel kontrol af HA. 
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Alderen spiller også en væsentlig rolle, idet alderen har betydning for, at de aktivt og effektivt skifter 

manuelt mellem programmerne. Hvorimod man kunne forvente, at dette ikke er tilfældet for ældre 

brugere. Generelt set har resultaterne fra denne undersøgelse indikeret vigtigheden af tilstrækkelig 

information og demonstration af de vigtigste egenskaber ved HA. Det vil sige, at der bør gives de 

nødvendige informationer ved en høreapparat-tilpasning i praksis, så høreapparatbrugere bliver 

fortrolige med deres apparater. Som audiolog bør man også være opmærksom på dette, hvilket er 

med til at give en positiv oplevelse af HA-udbyttet. Dette giver samtidig anledning til, at 

høreapparatbrugere bliver motiverede og aktivt anvender deres tilpassede HA. 
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5. Konklusion 
Formålet med projektet var at prøve at skabe en ny form for feature-demonstration og dermed 

undersøge, hvorvidt denne demonstration havde indflydelse på præference for, om man vælger 

manuel eller automatisk kontrol af HA, samt om høreapparatbrugere får en bedre oplevelse af HA-

udbyttet. Først og fremmest blev der gjort rede for accept og erkendelse af en hørenedsættelse, og 

hvordan dette leder videre til accept og motivation for at anvende HA. Da undervisning og instruering 

og ikke mindst indlæring er en væsentlig del af projektet, blev der også redegjort for dette. Dernæst 

blev det beskrevet, hvordan HA bearbejder lyd, herunder retningsmikrofoner og 

støjreduktionsalgoritmer, for så at kunne beskrive de tidligere studier, som har undersøgt disse HA-

features. Flere af de tidligere studier viser, hvor stor en effekt retningsmikrofon har på forbedring af 

taleforståeligheden. Retningsbestemte mikrofoner har generelt til formål at fokusere på talesignalet 

forfra, hvorved baggrundsstøj omkring høreapparatbrugeren bliver dæmpet. Til forskel fra retnings-

mikrofon, har omnidirektionel mikrofon til formål at have samme følsomhed for lyde fra alle 

retninger. Således bliver alle indkommende lyde forstærket ligeligt. Desuden blev effekten af 

støjreduktionsalgoritmer i de tidligere studier også undersøgt.  

På baggrund af de tidligere studier, blev der i dette projekt designet et studie, hvis formål var at 

undersøge, om man ved hjælp af en feature-demonstration og undervisning kan forbedre 

høreapparatbrugerenes oplevelse af HA-udbyttet samt gøre høreapparatbrugerne mere bevidste om 

valget mellem manuel og automatisk indstilling af HA. Selvom det ikke var muligt at indsamle flere 

participanter til undersøgelsen, deltog der tre erfarne høreapparatbrugere, hvoraf to var medvirkende 

i forsøgsgruppen og en i kontrolgruppen. Der blev ved første besøg foretaget featuredemonstration, 

samtidig fik de undervisning og informationer omkring HA- features og om anvendelsen af disse, 

hvor de efterfølgende fik tilpasset deres HA efter eget ønske med de demonstrerede features i form 

af to programmer. Desuden blev de bedt om at udfylde et spørgeskema inden demonstrationen. Efter 

at have gået med de nye programmer i mindst to uger, blev de indkaldt til det opfølgende interview. 

Her blev der også udleveret det samme spørgeskema for at kunne se effekten af feature-

demonstrationen. Der blev til undersøgelsen anvendt Widex high-end apparater, dvs. HA, som er 

mere avancerede og har flere funktionaliteter. Udstyr, som blev benyttet til feature-demonstrationen, 

var: højttalere, Widex Usb link og to computere. Al tilpasning af HA såsom aktivering og 

deaktivering af features foregik på en bærbar computer, hvor Widex tilpasningssoftware var 

installeret. Endvidere blev testsignalerne afspillet på en stationær computer. 
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Effekten af feature-demonstration og undervisning blev således målt baseret på interviews og 

spørgeskema.  

Selvom der ikke var flere medvirkende participanter i denne undersøgelse, viste undersøgelsens 

resultater et forbedret udbytte af høreapparatbrugernes HA. Det betyder, at resultaterne fra denne 

undersøgelse viser en positiv effekt af feature-demonstration og undervisning. Tager man 

udgangspunkt i participanternes udsagn i forsøgsgruppen, ses det, hvor stor betydning og indvirkning 

feature-demonstration og undervisning har på det samlede udbytte af HA samt præference for valget 

mellem manuel eller automatisk kontrol af HA hos partipanterne. Således kan det også fortolkes 

således, at participanterne ville have ønsket en feature-demonstration og information om HA allerede 

ved udlevering af deres HA. Desuden ses der ud fra participanternes foretrukne valg af program efter 

feature-demonstration ikke en signifikant effekt af støjreduktionsalgoritmer. Spørgeskemaet viste sig 

også at være anvendeligt, idet resultaterne var med til at bidrage til den samlede vurdering af 

undersøgelsens effekt. Samtidig var det også muligt, at undersøge før og efter effekten af feature-

demonstration, ændring af præference for manuel eller automatisk kontrol af HA samt om der en 

forbedret oplevelse af HA-udbytte.  

Overordnet set behøver man i klinikken ikke give en detaljeret undervisning mht. HA funktioner, 

men blot ved give de nødvendige informationer og instruktioner i brugen af HA, vil det resultere i et 

større udbytte og tilfredshed af HA hos den enkelte høreapparatbruger.  

Hensigten med undersøgelsen var at skabe en ny form for feature-demonstration og derved se, hvilken 

effekt dette havde. En kombination af feature-demonstration og undervisning/instruktioner vil højst 

sandsynligt gavne den audiologiske praksis og ikke mindst høreapparatbrugerne. Selvom det ville 

have været interessant med resultater fra et større antal participanter, mener jeg, at designet af studiet 

har været succesfuldt. Resultaterne og dataanalysen viser høreapparatbrugerenes subjektive oplevelse 

af feature-demonstration, og den undervisning de fik.  

Det kan konkluderes, at resultaterne i denne undersøgelse viser, hvor stor en betydning feature-

demonstration og undervisning har for høreapparatbrugernes præference mht. valget mellem manuel 

eller automatisk indstilling af HA og på oplevelsen af det samlede udbytte af HA. Jeg mener, at 

projektets undersøgelse har opfyldt hensigten og formålet, og ikke mindst har den også besvaret 

problemformuleringen.  
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5.1 Perspektivering 
I den audiologiske praksis handler det ikke blot om at kunne undersøge den hørehæmmedes hørelse 

og efterfølgende tilpasse HA. Det er vigtigt, at man som audiolog imødekommer den hørehæmmede 

og forstår individet. Ethvert menneske er unikt. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til, at mennesker 

er forskellige. Selvom denne undersøgelses resultater ikke kan generaliseres, kan det stadig ses, hvor 

stor en effekt feature-demonstration og tilhørende undervisning/instruktion har hos 

høreapparatbrugere. Grunden til at resultatet ikke kan generaliseres, skyldes udelukkende antallet af 

forsøgspersoner, da der i denne undersøgelse kun deltog tre personer. Hensigten med en sådan 

undersøgelse var også at påvise effekten for audiologiske fagpersoner, hvilket giver anledning til, at 

man muligvis vil kunne implementere feature-demonstration og undervisning i behandlingsstrategien 

som et koncept i den audiologiske praksis.  

5.1.1 Forslag til videre forskning 

Undersøgelsens resultater giver desuden relevante forslag til videre forskning. Der er nogle faktorer 

i denne undersøgelse, som har haft betydning for generaliserbarhed af undersøgelsens resultater. 

Dette giver derfor anledning til, at man kan foretage den samme undersøgelse med en større 

population. Her kunne man, som i denne undersøgelse, opdele participanterne i henholdsvis 

forsøgsgruppe og kontrolgruppe. Yderligere kunne disse to grupper inddeles i erfarne og uerfarne 

brugere. Desuden kunne det også undersøges, hvornår i processen i forbindelse med at man får 

udleveret HA, det vil være bedst at lave en sådan feature-demonstration og undervisning. Det kan 

f.eks. enten være ved tilpasningen efter tre eller seks måneder. Man kan også prøve at arbejde med, 

hvordan feature-demonstrationen kan videreudvikles, hvor der også undersøges mere specifikt på 

effekten af støjreduktion. Afslutningsvis vil det også været et forslag til fremtidig undersøgelse at 

kunne undersøge, hvilken brugerprofil der er oplagt til en feature-demonstration og undervisning. 

Dette kan eksempelvis gøres ved at spørge ind til brugerens lyttebehov og brugerprofil. Alt i alt vil 

en implementering af en feature-demonstration og tilhørende undervisning som en del af 

behandlingsstrategien i den audiologiske praksis resultere i en forbedret behandling af 

høreapparatbrugere. 
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Bilag 1 
Dokumentation for de anvendte apparaturer i forbindelse med undersøgelsen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FOSTEX 6301 B3X Personal Monitor 

 

Widex USB link 

 

Bærbar computer 
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Bilag 2 
Dokumentation for de anvendte høreapparater. 

 

 

 

 

 

 

 

Widex Unique U-FS 440 

Widex Dream D-FA 330 

Widex Clear 440 C4-9 
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Bilag 3 
Yderligere billeder af forsøgsopstillingen. 
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Bilag 4 
En tidslinje over forløbet af undersøgelsen 

Forsøgsgruppen: 

 

 

Kontrolgruppen: 
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Bilag 5 
Skitsering af mikrofonernes forstærkning 

Retningsbestemt mikrofon: 

 

Omnidirektionel mikrofon: 
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Bilag 6 
Interviewguide  
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Bilag 6 fortsat 
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Bilag 7 
Informeret samtykke 
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Bilag 7 fortsat 
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Bilag 7 fortsat 
Samtykkeerklæring 
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Bilag 7 fortsat 
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Bilag 8 
Spørgeskema 
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Bilag 8 fortsat 
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Bilag 9  
Forsøgspersonernes datalogging 

FP1: 

 

FP2: 
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Bilag 10 
Temaer, kategorier og koder 

 

 

 

 


