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Hörselundersökning – audiogram  

Audiogram är en hörselundersökning som görs för att se om du har problem med hörseln. 

Undersökningen kan till exempel göras om du ska behandlas eller har behandlats med 

cytostatika som kan påverka hörseln.  

Så går det till 

En hörselundersökning görs av en audionom eller en läkare. En audionom är en specialist på 

utredning av hörseln.  

Undersökningen görs i de flesta fall i ett ljudisolerat rum. I rummet finns en mikrofon så att du 

vid behov kan prata med den som sitter utanför rummet och utför undersökningen.  

Audionomen eller läkaren undersöker ett öra i taget för att få reda på om hörseln skiljer sig åt. 

Ofta börjar undersökningen med att audionomen eller läkaren undersöker öronen med en 

stämgaffel. Därefter får du sätta på dig hörlurar och lyssna med ett öra åt gången på en serie 

rena toner. När du hör en ton markerar du det genom att trycka på en knapp.  

I undersökningen kan det också ingå en benledningsmätning. Den görs genom att en slags 

vibrator, en så kallad benledningstelefon, sätts mot skallbenet bakom örat. På det sättet 

passerar inte ljudet hörselgången, trumhinnan eller hörselbenen, utan du kan höra ljudet direkt i 

snäckan i innerörat. 

Viktigt att tänka på inför en hörselundersökning 

Det är bra att se till att öronen är fria från vax inför hörselundersökningen. Lite vax kan du ofta 

själv åtgärda med hjälp av vaxlösande droppar eller sprej. Om du misstänker att du har en 

vaxpropp bör du besöka läkare. Använd aldrig bomullspinnar (tops). Det finns risk att skada örat 

och att vaxet trycks längre in. 

Efteråt 

En hörselundersökning gör inte ont och du kan åka hem direkt efteråt. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret. Du får även veta ungefär hur lång tid 

det kan ta. 

 

 


