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GRAV HÖRSELNEDSÄTTNING I VÄSTERNORRLAND-
PREVALENS OCH TRENDER

Syfte: 
Att undersöka förekomsten av grav hörselnedsättning i 
Region Västernorrland under perioden 2007-2017. 
Examensarbete. 

Material och metoder: 
Studien analyserade audiogramdata från Auditbase, ett 
rikstäckande dataprogram som behandlar och lagrar 
hörselmätningar. Från hela Region Västernorrland 
inkluderades audiogram med luftledning gjort utan 
hörapparater mellan år 2007 och 2017. Totalt inkluderades 
62 950 audiogram för analyser. Tonmedelvärden (TMV4) 
beräknades för frekvenserna 500, 1000, 2000 och 4000 Hz 
med ett medelvärde för varje öra samt ett medelvärde av 
båda öronen. Maskerade värden valdes om det fanns, 
annars omaskerat värde. 

Studiepopulationen bearbetades så att för beräkningar för
hela perioden förekom varje individ med ett audiogram 
(n=32 818) och för beräkningar mellan helår förekom varje 
individ en gång under ett år med ett audiogram. 
Skillnaderna mellan kön och åldersgrupper analyserades. 
Förändringar över tiden undersöktes. Förekomst av 
hörselnedsättning med TMV4 ≥ 70 dB i bästa hörörat
definierades som grav hörselnedsättning. (I denna grupp
inkluderades även enstaka patienter där andra örat inte var 
mätt pga dövt öra) Populationsdata för Västernorrland för
aktuell tidsperiod inhämtades från SCB. 

Resultat: 
Analyserna visade på en prevalens för alla individer med 
grav hörselnedsättning hösten 2019 med 0,39% i den vuxna 
befolkningen (n=770). Periodprevalens 2007- 2017 på 0,51 
% (0,62 % av den vuxna befolkningen), n=1266. 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män
och kvinnor för grav hörselnedsättning. 

TMV4 var högre (sämre) för män på både höger och vänster 
öra. 

Under studieperioden har antalet audiogram som utförs 
årligen i regionen ökat, med en signifikant minskning av 
antalet patienter med svår hörselnedsättning från 2007 till 
2017. 

TMV4 har minskat med 4,7 dB från 2007 till 2017 (41,8 dB 
till 37,1 dB). 

Slutsatser: Den beräknade prevalensen av grav hörselnedsättning i Region 
Västernorrland ligger nära 0,39% av den vuxna befolkningen. Det fanns ingen 
observerad skillnad mellan män och kvinnor, men en minskning av antalet fall 

under studieperioden. 
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Antal individer med grav hörselnedsättning inom
varje ålderskategori under åren 2007-2017, 
totalt 1266 individer av 32818. 

Medelvärde för TMV4 (dB) presenterat för varje år
mellan 2007-2017 uppdelat på män och kvinnor
samt totalmedelvärdet.
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