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SELF ASSESSMENT OF COMMUNICATION-ADOLESCENT (SAC-A)* 

Judy Elkayam, Au.D. and Kris English, Ph.D 

Översatt av Pernilla Andersson Au.D, Jonas Brännström Ph.D. och Tina Ibertsson Ph.D, med tillstånd av 

Judy Elkayam och Kris English 

Syftet med det här frågeformuläret är att identifiera svårigheter som du kan uppleva på grund av din 

hörselnedsättning. Vi kommer att samtala om dina svar. Det samtalet kan hjälpa oss förstå hur din 

hörselnedsättning påverkar dig. Det kan också ge oss idéer om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig att hantera 

eventuella svårigheter. Var vänlig och ringa in den siffra som bäst stämmer med påståendet. Välj endast ett svar 

för varje fråga. Om du oftast använder hörapparater, besvara varje fråga efter det som bäst passar in på din 

upplevelse när du använder hörapparater. Om du oftast inte använder hörapparater, besvara varje fråga efter det 

som bäst passar in på din upplevelse när du inte använder dina hörapparater.  

Hörsel och hörförståelse i olika situationer: 

1. Är det jobbigt för dig att höra eller förstå vad som sägs när du pratar med endast en person?  

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

2. Är det jobbigt för dig att höra eller förstå vad som sägs när du pratar med flera? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

3. Är det jobbigt för dig att höra eller förstå vad som sägs i filmer, TV, radio, telefon?  

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

4. Är det jobbigt för dig att höra eller förstå vad som sägs om det är mycket ljud eller musik i bakgrunden 

eller om andra personer talar samtidigt?  

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

5. Är det jobbigt för dig att höra eller förstå vad som sägs på lektioner? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta      5= nästan alltid 

 

6. Hör du bättre när du använder dina hörapparater? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

Känslor kring kommunikation 

 

7. Känner du dig utanför i ett samtal för att det är jobbigt att höra? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

8. Finns det något med din hörselnedsättning som gör dig upprörd? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

9. Känner du dig annorlunda från andra barn när du använder hörapparater? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden  4=ofta     5= nästan alltid 

 

Omgivning 

 

10. Noterar okända eller personer du inte känner så väl att du har en hörselnedsättning? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 

11. Blir andra människor frustrerade när de talar med dig? 

1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

  

12. Behandlar människor dig annorlunda när du använder dina hörapparater? 

 1=nästan aldrig      2=ibland     3=ungefär hälften av tiden     4=ofta     5= nästan alltid 

 
*Modified, with permission, from Self Assessment of Communication (Schow & Nerbonne, 1982). 


