
En veiledning for foreldre

Barns hørsel
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Vi i Phonak forstår barns lyttebehov og hvor viktig det er å gi dem optimal 
tilgang til en verden full av lyd. Basert på mer enn 40 års erfaring og tett 
samarbeid med ledende spesialister i pediatri, audiografer og lærere, satser 
Phonak fortsatt på å skape innovative løsninger for våre fremtidige generasjoner.

Det er viktig å gi barna de nødvendige løsningene fra tidlig alder så de kan 
utvikle tale, språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Informasjonen i denne 
brosjyren er utformet for å hjelpe deg som forelder med å bedre forstå følgende: 

• Barns hørsel
• Tale- og språkutvikling
• Ulike typer hørselstap
• Hvordan du kan beskytte barnets hørsel og forebygge hørselstap

Vi skaper en fremtid

Barna er fremtiden vår. Ved å gi dem tilgang til en verden 
av lyder kan vi hjelpe dem å utvikle de lytteferdighetene 
de trenger for å bygge sin egen fremtid. 

Vi skaper en fremtid 
Slik fungerer hørselen
Lære å høre og lytte
Tegn på hørselsvansker
Følgende faktorer kan indikere at et barn er i faresonen for et hørselstap
Barnas hørselstap 
Hva bør du gjøre hvis du tror barnet ditt kan ha et hørselstap?
Vi støtter familien din
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Det ytre øret
Dette er den delen av øret som vi ser på hver side av hodet, og som kalles 
det ytre øret eller pinna. Det ytre øret er laget av brusk. Det er fleksibelt, 
samler opp og leder lyden inn i øregangen. Øregangen forsterker 
lydbølgene og sender dem videre til trommehinnen.

Mellomøret
Dette er rommet bak trommehinnen som består av tre små ben, også 
kalt øreben. Disse knoklene, kalt hammeren (malleus), ambolten (incus) 
og stigbøylen (stapes), vibrerer og forsterker trommehinnens bevegelser 
og sender bevegelsene til det indre øret.

Det indre øret
Det indre øret består av sneglehuset (cochlea), selve sanseorganet for 
hørselen. Kamrene i sneglehuset er fylt med væske som fører til endringer 
i de små strukturene vi kaller hårceller. Denne bevegelsen i hårcellene 
sender elektriske signaler fra det indre øret langs hørselsnerven til 
hjernen, der de blir behandlet som “lydene” vi hører.

Det menneskelige øret har tre hoveddeler:  
det ytre øret, mellomøret og det indre øret. 

Slik fungerer hørselen

Det indre øret
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Lokalisering
En av de tidligste og enkleste hørselsferdighetene du kan observere hos barnet 
ditt, er lokalisering – evnen til å finne kilden til en lyd. Fordi vi hører gjennom 
to ører (binauralt), kan vi lokalisere lyder med ekstrem nøyaktighet.

Observere barnets lokaliseringsevne
Generelt sett vil nyfødte bevege på eller utvide øynene når de hører en høy lyd. 
Dette er kjent som skvetterefleksen, og mange høye lyder kan vekke denne 
reaksjonen. Når barnet blir rundt fem eller seks måneder, kan du bedre observere 
en ekte lokaliseringsrespons ved å lage forsiktige lyder bak eller ved siden av 
barnet mens det ser rett frem. En myk rangle eller en lav hviskelyd bør få barnet 
til å vri hodet mot lyden. Det er svært viktig å se hvor godt barnet ditt reagerer 
på myke lyder (for eksempel talelyden “s“).
 

Lære å høre og lytte

Etter fødselen er den nyfødtes cochlea-følsomhet tilsvarende 
som for voksne, men barn må lære hvordan de skal bruke 
hørselen for å danne grunnlaget for kommunikasjon. 

9 måneder
Viser forståelse av enkle ord som 
"mamma", "pappa", "nei", "ha det".

10 måneder
Babling høres litt ut som tale, med enkle 
enstavelser satt sammen ("da-da-dada"). 
De første gjenkjennelige ordene 
forekommer ofte i denne alderen.

1 år
Barnet sier ett eller flere faktiske ord.

18 måneder
Forstår enkle setninger, henter kjente 
gjenstander hvis bedt om det (uten 
gestikulering), og peker på kroppsdeler.  
Har et muntlig ordforråd på 20 til 50 ord, 
og bruker korte setninger ("gå ut", 
"mamma opp", "kom hit").

24 måneder
Har et muntlig ordforråd på minst 150 ord, 
og barnet bør begynne å si enkle setninger 
på to ord. Mesteparten av talen bør være 
forståelig for voksne som ikke er sammen 
med barnet til daglig.

3 til 5 år
Bruker et muntlig språk hele tiden til å 
uttrykke ønsker, gjengi følelser, formidle 
informasjon og stille spørsmål. Et 
førskolebarn bør forstå nesten alt som blir 
sagt. Det muntlige ordforrådet vokser fra 
1 000 til 2 000 ord, som settes sammen  
til sammensatte og meningsfulle setninger. 
Alle talelyder skal være tydelige og 
forståelige innen utgangen av dette 
utviklingsstadiet.

Hvis du synes barnet ditt er forsinket med 
3 måneder i forhold til de ovennevnte 
utviklingsmessige milepælene, anbefaler  
vi at du får barnets hørsel testet av 
en audiograf.

Barnets milepæler for tale- og språkutvikling
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Det aller viktigste tegnet på mulig hørselstap er forsinket tale- og språkutvikling. 
Dette er vanlige tegn til at barnet kanskje ikke hører normalt:

• Ikke oppmerksom på at noen som er utenfor synsfeltet snakker, spesielt når det 
er få distraksjoner 

• Barnet ser skremt eller overrasket ut når det oppdager at noen har ropt barnets 
navn, uavhengig av støynivå

• Sitter nær TV-en når volumet er høyt nok for andre familiemedlemmer. 
• Øker volumet på TV-en eller stereoanlegget til urimelig høye lydnivåer.
• Svarer ikke på stemmer over telefonen og/eller bytter ofte øre.
• Reagerer ikke på intense, sterke lyder.

Tegn på hørselsvansker 

Noen ganger vil ikke barnet svare fordi de ikke følger med. 
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom hvis ulogiske 
svar skyldes problemer med å høre.
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Nyfødt – fra fødselen til 28 dager 
• Besto ikke hørselsundersøkelsen av nyfødte
• Familiehistorikk med arvelig sensorineuralt 

hørselstap i barndommen
• Infeksjon gjennom livmoren, slik som 

cytomegalovirus, røde hunder, syfilis, 
herpes eller toksoplasmose

• Misdannelser i kranie eller ansikt
• Lavere fødselsvekt enn 1 500 gram
• Sterk gulsott som krever 

utskiftningstransfusjon
• Enkelte legemidler som inneholder 

aminoglykosider (for eksempel 
antibiotika som entamicin), som ble 
brukt i flere forløp eller i kombinasjon 
med sløyfediuretika, kan skade 
hørselssystemet gjennom toksiner 
(ototoksiske medikamenter)

• Bakteriell meningitt

• Generell helsescore (Apgar) på 0–4 ett 
minutt etter eller 0–6 fem minutter etter 
fødselen

• Mekanisk ventilering i mer enn 5 dager
• Funn knyttet til syndromer som er kjent 

for å omfatte sensorineuralt hørselstap

Spedbarn – 29 dager til 2 år
• Bekymringsfull forsinkelse 

i kommunikasjon eller utvikling
• Bakteriell meningitt eller andre 

betennelser som er kjent for å  
forårsake sensorineuralt hørselstap

• Hodetraume forbundet med tap av 
bevisstheten eller kraniebrudd

• Mellomørebetennelse med sekresjon 
(væske) i 3 måneder eller mer

Følgende faktorer kan indikere 
at et barn er i faresonen for 
et hørselstap
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Hørselstap hos barn kan være forårsaket av en rekke 
tilstander eller sykdommer under graviditet, kort tid etter 
fødselen eller i løpet av barndommen. I noen tilfeller kan 
hørselstap være genetisk, og ofte er årsaken ukjent.

Mekanisk hørselstap

Ved mekanisk hørselstap fungerer det indre øret som normalt, men noe påvirker 
det ytre øret eller mellomøret og hindrer lyd fra å nå det indre øret. Mekanisk 
hørselstap er lett til moderat, og hørselstap hos barn er ofte midlertidig og kan 
behandles. Lyder utenfra er dempede, mens din egen stemme faktisk høres høyere 
ut enn vanlig. Det følgende er noen vanlige årsaker til mekanisk hørselstap:

Barnas hørselstap

Ørevoks
Når ørevoks hoper seg opp i øregangen, 
kan det fungere som en ørepropp og 
blokkere lydbølgene slik at de ikke treffer 
trommehinnen. Omfattende ørevoks kan 
mykes opp med spesielle dråper og skylles 
ut eller fjernes av en lege eller annet 
opplært personell. Bomullspinner skal aldri 

brukes til å fjerne opphopninger av 
ørevoks, da de kan skyve ørevoksen  
legger inn i øregangen eller punktere 
trommehinnen hvis de føres for langt inn.

Mellomørebetennelse (otitis media)
Dette er den vanligste årsaken til 
hørselstap hos barn. Mellomørebetennelse 
er en generell term som beskriver en rekke 
tilstander som påvirker mellomøret. 
Mer enn 85 % av alle barn vil ha minst 
én ørebetennelse i løpet av barndommen. 

Det finnes flere typer mellomørebetennelse 
og årsaker til det. Den hyppigste årsaken er 
betente mandler, som inneholder bakterier 
eller blokkerer øretrompeten som forbinder 
mellomøret med den bakre delen av nesen 
(nasofarynks). 

Ørebetennelser kan også oppstå 
som følge av infeksjoner i de øvre 
luftveiene eller eksponering for 
sigarettrøyk. Det to vanligste typene 
mellomørebetennelse er akutt 
mellomørebetennelse og mellomøre-
betennelse med sekresjon.

Betennelse i det ytre øret eller 
øregangen
Denne smertefulle bakterielle 
betennelsen oppstår når øregangen 
blir værende våt etter bading eller 
svømming. Det kan føre til at 
øregangen får så store hevelser 
at den blir tett, noe som fører 
til midlertidig hørselstap.
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Sensorineuralt hørselstap

Sensorineuralt hørselstap skyldes feilfunksjon i cochlea/sneglehuset 
(sensorisk) eller lydbanene til hjernen og er som regel medfødt. Det kan 
også utvikle seg som et resultat av konstant eksponering for høy musikk 
eller støy, eller eksponering for legemidler som kan skade hørselen. Slike 
hørselstap kan variere fra lett til svært stort og kan påvirke alle eller bare 
visse frekvensområder.

Sensorineuralt hørselstap er permanent og kan ikke behandles med 
medikamenter eller kirurgi. I de fleste tilfeller kan personer med denne 
typen hørselstap få hjelp med høreapparater eller i noen tilfeller  
cochlea-implantater.

Kombinert hørselstap

Noen ganger er det en kombinasjon av faktorer som påvirker både 
det ytre øret, mellomøret og det indre øret (cochlea) og forårsaker et 
kombinert hørselstap.
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Hva bør du gjøre hvis du tror 
barnet ditt kan ha et hørselstap? 

Hørsel er ikke et fenomen av typen alt eller ingenting. Selv et lett hørselstap 
i løpet av de avgjørende første årene med språk- og taleutvikling kan føre  
til at et barn misoppfatter talelyder, og det kan føre til en forsinket normal 
kommunikasjonsutvikling. Det er derfor teknologi skal velges og tilpasses 
så snart som mulig etter stilt diagnose. Dette for å sikre at barnet ditt 
kan høste fordelene av erfaring med lyd så tidlig som mulig. I mange land 
har barn med nedsatt hørsel lovfestede rettigheter til tjenester. 

Gi barnets hørsel den oppmerksomheten den fortjener, og oppsøk 
profesjonell hjelp umiddelbart hvis du er bekymret. Du finner ytterligere 
informasjon om barns hørsel på vår nettside www.phonak.com/kids.
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www.phonak.com/leos-world
Møt Leo – barnets hørselsvenn. På siden til Leo finner du følgende ressurser: 

• Leos lesebøker: “Leo får høreapparat” og “Leo får et Roger-system” kan hjelpe 
barnet ditt så det føler seg mindre berørt av hørselstapet og mer komfortabelt 
med høreapparatet. Tilgjengelig både i trykt og i elektronisk versjon for iPad-en.

• Leos fargeleggingssider: to engasjerende fargeleggingsider for å skrive ut og 
fargelegge.  
Gjør dem til interaktive 3D-verdener med gratisappen Quiver som er 
tilgjengelig for nettbrett og smarttelefoner.

www.phonak.com/teens
Nettsider til ungdommer for å holde kontakten med venner og familie, oppleve 
musikk som aldri før, drive med idrett og leve et liv uten kompromisser.

www.thelisteningroom.com
Et utvalg gratis morsomme aktiviteter og ressurser som kan brukes til utvikling 
av tale, språk og lytteferdigheter hos barn i alle aldre med hørselstap.

www.hearinglikeme.com
Nettsamfunn for personer som er berørt av hørselstap.  
Folk fra hele verden deler historier som gir håp i nesten enhver 
hørselstapsituasjon.

I tillegg til vår egen dedikerte portefølje av hørselsløsninger 
for barn tilbyr Phonak også et utvalg av støtteressurser. 

Vi støtter familien din



02
8-

16
37

-1
0/

V1
.0

0/
20

17
-0

7/
nl

g 
Tr

yk
t i

 X
XX

X 
© 

So
no

va
 A

G
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt 
ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger 
som kan endre folks liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.com/kids

Life is on


