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AUDIOGRAMTOLKNING 

 

Exempel 1 

 
 
Exempel på normalt 
audiogram.  
Normal hörsel ligger 
mellan 0 och 20-25 dB 
HL (Hearing Level = 
"audiogramdecibel"). 
Man kan mäta absoluta 
trösklar, dvs. den 
svagaste ton man kan 
höra, eller som i detta 
fall screening 
(sållningsundersökning). 
S på audiogrammet har 
denna betydelse. Man 
brukar välja att 
friskförklara om man 
kan höra 20 dB 
vanligtvis men i detta 
fall valde man 10 dB. O 
är höger och X är 
vänster. 

Rutnätet uppe till höger 
innehåller intressanta 
uppgifter. 
Tonmedelvärdet 
mellan 500, 1000 och 
2000 Hz används som 
ett grovt mått på 
hörselfunktionen. I detta 
fall blev det 10 dB. 
Taltröskeln (nivå för 
50% rätt ur en ordlista) 
var 12 dB. Maximal 
taluppfattning var 
100% rätt från en 
ordlista vid en ljudstyrka 
på 45 dB.
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Exempel 2 

 

Luftledningen 
(audiogrammet med 
vanlig stereolur) var 
hos denne person 
nedsatt vid 3-4 kHz 
på höger sida. 
Benledningen (mäts 
med vibrationsgivare 
på mastoiden), den 
streckade linjen, var 
nedsatt på 
motsvarande sätt. 
Benledningen 
motsvarar i regel 
den sensorineurala 
funktionen. Det rör 
sig således om en 
sensorineural 
nedsättning. 
Nomenklatur: 
Sensorisk = 
cochleär, neural = 
retrocochleär.Om 
benledningen skulle 
vara bättre än 
luftledningen 
föreligger ett 
ledningshinder. 
Patientexempel följer 
längre fram. 
Weber (i överkanten 
av rutnätet) 
lateraliserar åt 
vänster, dvs. det 
friska örat, vid 3 och 
4 kHz. Det talar 
också för 
sensorineural skada. 
Weber kan göras 
med benledartelefon 
som sätts i pannan. 

Pil rätt upp betyder att ljudet hörs mitt i huvudet. 
Taluppfattningen var ganska god med 94% rätt vid 45 dB ljudstyrka. MCL = most comfortable 
level. 
Audiogrammet är taget strax efter nyår och diagnosen är ensidig bullerskada som är vanlig efter 
impulsljud som smällare. Typiska symptom är hörselnedsättning och intensiv tinnitus. En del av 
skadan kan hämta sig. Beställ nytt audiogram om ett par månader.
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Exempel 3 

Patienten har 
anfall av yrsel 
av rotatorisk 
art. Försök ånyo 
att tolka 
audiogrammet 
och att göra en 
klassifikation av 
skadan som 
sensorineural 
eller 
ledningshinder. 
Facit: Höger öra 
normalt. På 
vänster sida en 
sensorineural 
nedsättning för 
låga frekvenser. 
Denna slutsats 
drar man av att 
såväl luftledning 
som benledning 
är nedsatta för 
vänster öra. 
Weber 
lateraliserar åt 
höger, dvs. det 
friska örat, 
vilket talar för 
samma sak. En 
del av 
symbolerna X 
har bytts ut mot 
en ruta vilket är 
det maskerade 
värdet. Det 
finns ju en risk 
att man hör 
tonerna tvärs 
igenom skallen 

till det friska örat. Man brusar i det friska örat och patienten instrueras att lyssna efter 
toner i det sjuka örat. Siffrorna längst ner i audiogrammet anger maskeringens 
styrka. Detaljerna i maskering ingår ej i denna kurs. 
Taltröskeln var 50 dB vilket överensstämmer bra med tonmedelvärdet på 45 dB. 
Dessa brukar vara av samma storleksordning. Taldiskriminationen (annan term för 
maximala taluppfattningen) var 86% vilket är som förväntat vid denna nedsättning. 

Diagnos: Ménières sjukdom.
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Samma patient 10 år senare.  

Den typiska nedsättningen för låga frekvenser kan om sjukdomen är aktiv ersättas av 
en nedsättning för alla frekvenser på 50-60 dB HL. Det kallas för flat loss. 
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Exempel 5 

 

 

Höger öra 
normalt. 
Vänstersidig 
hörselnedsättning 
där även 
benledningen är 
något sänkt. 
Anledningen till 
detta vet vi ej 
men patienterna 
har ofta en 
tendens att inte 
riktigt följa 
läroboken. Weber 
hjälper oss: 
patienten 
lateraliserar åt 
det sjuka örat. 
Detta är således 
ett 
ledningshinder. 
Diagnosen var i 
detta fall en 
kronisk otit. Om 
ledningshindret är 
större än 25-30 
dB får man 
misstänka att det 
finns något fel på 
hörselbenen 
också vilket är 
viktigt att veta 
om man planerar 
en operation
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Maximalt ledningshinder vilket betyder 60 dB. En miljondel av ljudenergin (10-6.0) 
kommer då in till innerörat. Kan förekomma vid radikalhåla (en operation vid 
cholesteatom), otoskleros eller hörselgångsatresi. 
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Bilateral otoskleros. Sänkningen av benledningen vid 1.5-2 kHz (Carhart's notch) är 
skenbar och den sensorineurala funktionen är i själva verket bättre än så. Det kan 
man registrera om man opererar och får ett maximalt lyckat operationsresultat. 
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Ensidigt ledningshinder. Sekretorisk otitis media, eller med andra termer 
otosalpingit, öronkatarr. Ledningshindret kan bli avsevärt större om vattnet i 
mellanörat står länge och blir mucöst. 
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Exempel 9 

 

 

Ensidig sensorineural 
hörselnedsättning 
vänster sida. 
Taluppfattningen är 
endast 48%. Detta är 
alarmerande! Man ska 
då misstänka 
retrocochleär skada. 
Ensidig sensorineural 
hörselnedsättning 
skall utredas! Vi 
brukar använda BRA, 
dvs. 
hjärnstamsaudiometri. 

Patienten, Arne von 
Recklinghausen, har 
av namnet att döma 
en ärftlig sjukdom 
som även kallas NF 
(neurofibromatos) typ 
1. Vestibulärt 
schwannom kan 
förekomma hos 
enstaka patienter med 
NF1 men det är 
faktiskt ej så vanligt. 
Det är betydligt 
vanligare vid NF2 där 
ofta bilaterala tumörer 
förekommer. 
Sporadiska fall av 
vestibulärt 
schwannom, utan 
hereditet, utgör dock 
majoriteten av fallen. 

Vid skada på 
hörselnerven är det 

typiskt att taluppfattningen nedsätts förhållandevis kraftigt även om tonaudiogrammet 
bara påverkas marginellt. För att höra svaga toner räcker det förstås med enstaka 
nervtrådar som fungerar men för att urskilja tal krävs det att de flesta axonerna 
fungerar som de ska. 
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Exempel 10 

 

Presbyacusis, åldersnedsättning av hörseln. Tonmedelvärdet är 40 dB höger, 41 dB 
vänster. En ung eller medelålders person brukar behöva hörapparat från 35 dB 
medelvärde men den individuella skillnaden är stor och beror bland annat på 
ljudmiljön. En äldre person kanske har kort kommunikationsavstånd och kan klara sig 
utan hörapparat. Hjälpmedel till dörr- och telefonsignaler brukar dock behövas och 
kanske även till TV:n.
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Hereditär sensorineural hörselnedsättning kan ha vilken form som helst på 
hörselkurvan. Diskantnedsättning eller mellanregisternedsättning är vanligast. Grovt 
räknat 20-25% risk för progress av hörselnedsättningen. Alla typer av ärftlighet finns. 
Vid dominant ärftlighet ser man ofta samma kurvform på alla som drabbats i en 
familj. Ibland är hörselnedsättningen en del av ett syndrom. Vid kraftiga 
nedsättningar redan i tidig ålder påverkas talinlärningen med konsonantdefekter som 
följd. 
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Exempel 12 

Bullerskada brukar som nämnt drabba först i området 3-6 kHz. Brant lutande kurva 
är typisk. När presbyacusis sedan adderar sig till skadan kan kurvan se olika ut, 
beroende på vad som dominerar. Påfallande är att den individuella känsligheten för 
buller varierar betydligt och detsamma gäller presbyacusis. Skadan ger svårigheter att 
höra i bullrig omgivning men när det är tyst går det bra. En patient med dessa 
problem är mycket svår att hjälpa med hörapparat. 


