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Barnen är vår framtid. Genom att ge dem tillgång till
de ljud som berikar vår värld av idag kan vi hjälpa
dem att utveckla de hörselfärdigheter de behöver för
att bygga sin framtid.
Phonak har engagerat sig i att förse
barn med hörselnedsättning med
högteknologiska lösningar i över 40
år. Nyskapande teknik har gjort det
möjligt för oss att framgångsrikt
möta de växande behoven. Mycket av
den utveckling som har skett inom
hörapparater för barn har banat väg
för framsteg inom Phonaks allmänna
hörsellösningar. Utvecklingen fort
sätter och det förblir angeläget för
Phonak att hjälpa till att förbereda
dagens barn för morgondagen och
samtidigt ge praktisk handledning
till deras föräldrar.

En hörselnedsättning sätter inte
stopp för allt detta, om bara för
stärkning sätts in i ett tidigt skede.
Genom att välja rätt tekniska
lösningar kommer ditt barn att kunna
uppfatta alla ljud som är så viktiga
för att utveckla både tal och språk.
Informationen i denna broschyr har
utformats för att hjälpa dig förstå:
Barns hörsel
Tal- och språkutveckling
Olika typer av hörselnedsättning
Hur du skyddar ditt barns hörsel
och förebygger hörselnedsättning

Hörseln är ett av barnets mest värde
fulla sinnen. Genom hörseln utvecklar
barn språk- och kommunikations
färdigheter, förundras över ljuden i vår
livliga värld, lär sig läsa, uppskattar
musik och uppfattar varningssignaler.
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Hur vi hör

Genom att förstå örats grundläggande anatomi och
funktion kan du identifiera förhållanden som kan
påverka ditt barns hörsel. Örat kan delas in i tre delar:
ytterörat, mellanörat och innerörat.

Örats anatomi
Öronmusslan
Stigbygeln

Ytterörat
Ytterörat består av själva örat,
som även kallas för öronmusslan.
Ytterörat fångar upp och leder ljudet
in i den yttre hörselgången. Hörsel
gången förstärker ljudvågorna
och leder dem vidare till trumhinnan.
Mellanörat
Trumhinnan vibrerar av de rörelser
som ljudvågorna ger upphov till
i hörselgången. Det finns också tre
små ben (hörselben) i mellanörat.
Dessa ben, hammaren (malleus),
städet (incus) och stigbygeln (stapes),
vibrerar och förstorar på så vis
rörelserna hos trumhinnan och
överför dem till innerörat.

Innerörat
Hörselsnäckan, cochlean, är hörselns
faktiska sinnesorgan och sitter i
innerörat. Hålrummen i hörselsnäckan
är fyllda med vätska. När hörselbenen
i mellanörat rör sig som svar på ljud
vågorna får de vätskan i hörselsnäckan
att också sättas i rörelse. Det stimu
lerar tusentals hörselceller som skapar
små elektriska impulser. Dessa elek
triska signaler förs längs hörselnerven
till hjärnan, där de bearbetas och
tolkas som de “ljud” vi hör.

Hammaren
Städet

Trumhinnan
Hörselnerven
Hörselgången

Ytterörat
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Båggångarna

Örontrumpeten

Mellanörat

Hörselsnäckan

Innerörat
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Hörselnedsättning hos barn

Det finns vissa åkommor som kan förekomma före
födseln, under spädbarnstiden eller i barndomen som
kan påverka ett barns förmåga att höra normalt.
Enkelt sett finns det två typer av hörselnedsättning:
konduktiv och sensorineural.
Konduktiv hörselnedsättning
(medicinskt behandlingsbara åkommor)
Vid en konduktiv hörselnedsättning
fungerar innerörat normalt, men
något påverkar ytter- eller mellanörat
och förhindrar att ljudet når inner
örat. Konduktiva hörselnedsättningar
är lätta till måttliga i sin grad och är
oftast tillfälliga och behandlingsbara.
Du kan simulera en konduktiv hörsel
nedsättning genom att hålla för
öronen med fingrarna. Ljud utifrån
blir svagare, medan din egen röst
faktiskt låter starkare än normalt.
Här följer några vanliga orsaker till
konduktiv hörselnedsättning.

Öronvax
När vax samlas i hörselgången
fungerar det som en öronpropp och
blockerar ljudvågorna så att de inte
når trumhinnan. Överskott av vax kan
mjukas upp med hjälp av vaxlösande
droppar och spolas ut eller avlägsnas
av en läkare eller annan utbildad
personal. Bomullspinnar ska aldrig
användas för att avlägsna vaxproppar
eftersom de kan trycka vaxet längre
in i hörselgången eller punktera
trumhinnan om de trycks in för långt.
Främmande föremål
Små föremål som stoppas in i örat,
till exempel pärlor eller mat, kan hin
dra ljud eller punktera trumhinnan.
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Otitis media (mellanöreinfektion)
Detta är den vanligaste orsaken
till konduktiv hörselnedsättning hos
barn. Otitis media är ett allmänt
begrepp som används för att beskriva
flera olika förhållanden som påverkar
mellanörat. Mer än 85 % av alla barn
får minst en öroninfektion under
barndomen. Öroninfektioner är fak
tiskt den näst vanligaste orsaken
till att uppsöka läkare, efter vanliga
kontroller.
Det finns olika typer av och orsaker
till mellanöreinfektion. Den allra
vanligaste orsaken är infekterade
polyper som hyser bakterier eller
blockerar örontrumpeten som
förbinder mellanörat med näsan
(nasopharynx).
Öroninfektioner kan även orsakas
av infektion i de övre luftvägarna 
eller om man utsätts för cigarettrök.
De två vanligaste typerna av
mellanöreinfektion är akut otitis
media och vätskande otitis media.

8

Akut otitis media (AOM) – öronvärk,
feber, rastlöshet och viss hörselned
sättning är vanliga symptom vid akut
otitis media (varbildande otitis
media). Denna typ av öroninfektion
kan läka ut av sig själv eller botas
med antibiotika.
I vissa fall kan akut otitis media
spräcka trumhinnan, vilket gör att
vätska rinner från örat. Om denna
infektion inte behandlas kan det
leda till allvarligare problem i mellaneller innerörat.

Vätskande otitis media (OME) – följer
ofta på akut otitis media. OME upp
står när vätska blir kvar i mellanörat
som hindrar trumhinnan från att
vibrera och benen i mellanörat från
att röra sig. Det kan orsaka lätt till
måttlig hörselnedsättning. Hos små
barn kan denna hörselnedsättning
påverka talspråksutvecklingen.
Behandling av vätskande otitis media
är omstridd. Ibland läker infektionen
ut av sig själv eller med hjälp av
antibiotika eller genom att punktera
trumhinnan för att dränera vätskan,
men ibland hjälper inte dessa
metoder. Om infektionen kvarstår
och o rsakar hörselnedsättning kan
ventilerande och tryckutjämnande
rör sättas in för att dränera vätskan.
Det kan f örhindra att tryck byggs
upp, som i sin tur kan orsaka ytterli
gare öroninfektioner. Rören kan
återställa normal hörsel, förhindra att
vätska byggs upp, minska antalet
öroninfektioner och förhindra andra
allvarliga öronkomplikationer.

Simmaröron
Denna smärtsamma bakteriella infek
tion förekommer när hörselgången
förblir våt efter bad eller simning.
Det kan göra att hörselgången sväller
igen, vilket orsakar tillfällig hörsel
nedsättning.
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Sensorineural hörselnedsättning
Sensorineural hörselnedsättning
orsakas av att hörselsnäckan
(sensori-) eller ljudgångarna till
hjärnan (-neural) inte fungerar som
de ska och är ofta medfödd. Ned
sättningen kan även utvecklas som
ett resultat av bullerexposition,
ålder eller användning av ototoxiska
mediciner (mediciner som kan skada
hörseln). Sensorineural hörselned
sättning graderas från lätt till mycket
grav och kan påverka alla eller enbart
vissa frekvensomfång.

Sensorineural hörselnedsättning är
permanent och kan inte behandlas
med mediciner eller kirurgi. I de allra
flesta fall kan personer med denna
typ av hörselnedsättning vara hjälpta
av hörapparater eller i vissa fall av
cochleaimplantat.

Kombinerad hörselnedsättning
Ibland förekommer en kombination
av faktorer som påverkar både 
ytter- eller mellanörat och innerörat
(hörselsnäckan), vilket leder till
en kombinerad hörselnedsättning.
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Hörselsnäckan, som är hörselns
sensoriska organ, uppnår vuxen
storlek och gör det möjligt
för ett barn att höra i den 20:e
graviditetsveckan. Det innebär
att barnet kan höra sin mammas
och andras röster redan före
födseln.

Milstolpar inom kommunikation

Efter födseln är ett nyfött barns hörselsnäcka lika
känslig som en vuxens, men spädbarn måste lära
sig att använda hörseln för att forma grunderna för
kommunikation.
Lokalisering
En av de tidigaste och enklaste
hörselfärdigheterna som du kan ob
servera hos ditt barn är lokalisering –
förmågan att höra varifrån ett ljud
kommer. Eftersom vi har två öron kan
vi lokalisera ljud med stor exakthet.
Att observera ditt barns
lokaliseringsförmåga
I allmänhet flyttar nyfödda blicken,
eller så vidgas ögonen, när de hör
ett starkt ljud. Detta kallas för väck
ningsreflexen och många starka ljud
bör framkalla denna reaktion. När ditt
barn blir fem eller sex månader är
det lättare att observera ett verkligt
lokaliseringssvar genom att göra
svaga ljud bakom eller vid sidan om
ditt barn medan han eller hon tittar

rakt framåt (se till att du är utom
synhåll när du gör ljuden). Ett svagt
ljud från en skallra eller en viskning
bör få ditt barn att vända huvudet
mot ljudet.
Vi förväntar oss att spädbarn ska
rycka till när de hör mycket starka
ljud, men det är ännu viktigare
att se hur väl ditt barn reagerar på
svaga ljud (till exempel på det
talade “s”-ljudet ).
Under sitt första år kommer ditt barn
att förfina sin lyssningsförmåga och
bör reagera på och söka efter källorna
till vanliga ljud i hemmet, som dörr
klockan eller telefonen, en dörr som
slår igen, barn som leker, ljudleksaker
och tal.
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Tecken på hörselsvårigheter
Milstolpar för ditt barn inom tal- och
språkutveckling
9 månader
Förstår enkla ord som “mamma”,
“pappa”, “nej”, “hej då”.
10 månader
Jollrandet låter som “tal”, där enkla
stavelser sätts samman (“da-da-da
da”). De första ord som går att känna
igen brukar komma vid denna ålder.
1 år
Kan säga ett eller flera riktiga ord.
18 månader
Förstår enkla meningar, kan hämta
välbekanta föremål vid uppmaning
(utan gester) och peka på olika
kroppsdelar. Har ett ordförråd på 20
till 50 ord och använder korta me
ningar (“inte mer”, “gå ut”, “mamma
upp”).

3 till 5 år
Det talade språket bör användas
hela tiden för att uttrycka önskemål
och känslor, förmedla information
och ställa frågor. Ett förskolebarn bör
förstå nästan allt som sägs. Ordför
rådet växer från 1 000 till 2 000 ord,
som sätts samman till komplexa och
meningsfulla meningar. Samtliga
talljud bör vara tydliga och förståeliga
i slutet av detta utvecklingsstadium.
Dessa milstolpar kan ses som en
“tumregel” för de flesta barn. Om
ditt barn är mer än 2–3 månader
senare jämfört med ovan nämnda
åldersgrupper kan det tyda på
en hörselnedsättning eller försenad
talspråksutveckling.

Ibland kan frånvaron av reaktion bero på ouppmärksamhet, men det är viktigt att fastställa om inkonsekventa
svar, eller inga svar alls, faktiskt orsakas av en oförmåga
att höra.
Vanliga tecken på att ett barn inte
hör normalt:
Uppmärksammar inte att någon
som är utom synhåll pratar, särskilt
när det finns något som distraherar
Förskräckt eller förvånad uppsyn
när han eller hon förstår att någon
ropat på dem (med normal eller till
och med ganska hög röst)
Säger ofta “va?”
Ser intensivt på den som pratar
Sitter nära tv:n när ljudvolymen är
lagom för resten av familjen

Höjer volymen på tv:n eller stereon
till orimligt höga nivåer
Hör inte röster i telefon och/eller
byter öra hela tiden
Reagerar inte på skarpa, starka ljud

Det allra viktigaste tecknet på
eventuell hörselnedsättning är dock
en försenad utveckling av tal och
språk.

24 månader
Ordförrådet bör omfatta minst 150
ord, tillsammans med enkla tvåords
meningar. Det mesta av talet är
förståeligt av vuxna som inte umgås
med barnet dagligen. Barnet bör
också kunna sitta och lyssna på när
någon läser högt ur en bilderbok.
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Indikationer och förebyggande av
hörselnedsättning
Faktorerna nedan indikerar att ett barn riskerar
hörselnedsättning. Om du är osäker på någon
av dessa faktorer eller är orolig för ditt barns hörsel
ska du rådfråga en läkare eller audionom.
Nyfödda – från födseln
till 28 dagar
Klarar ej neonatal hörselscreening
Ärftlig sensorineural hörselnedsätt
ning i barndomen i familjen
Infektion under graviditeten, till
exempel cytomegalovirus, röda
hund, syfilis, herpes eller tox
oplasmos
Huvud- och ansiktsdeformering,
inklusive sådana som påverkar
ytterörat och hörselgången
Födelsevikt på mindre än
1 500 gram
Högre nivå än normalt av bilirubin
i blodet (hyperbilirubinemi) på
serumnivå som kräver transfusion
(gulsot)
Vissa mediciner som innehåller
aminoglykosider (till exempel anti
biotika som gentamicin) och som
används i flera kurer eller i kombi
nation med loop-diuretika kan
skada hörseln på grund av toxiner
(ototoxiska mediciner)
16

Bakteriell meningit
Allmän hälsobedömning (Apgar)
på 0–4 vid 1 minut eller
0–6 vid 5 minuter efter födseln
Kuvös i 5 dagar eller mer
Resultat som associeras till
syndrom som brukar omfatta
sensorineural hörselnedsättning

Så här kan du skydda ditt barns hörsel och förebygga
hörselnedsättning.
Bullerexposition
En av de vanligaste orsakerna till
permanent sensorineural hörselned
sättning är bullerexposition, något
som kan förebyggas helt. Höga
bullernivåer kan orsaka tillfällig eller
permanent skada på hörselcellerna
i hörselsnäckan. Trafik, apparater och
mp3-spelare skapar ljud som kan
skada hörseln, beroende på hur högt

ljud som källan skapar och hur länge
det pågår. Dessutom kan vissa leksa
ker och dataspel, och i synnerhet
musikkonserter, vara tillräckligt hög
ljudda för att skada hörseln. Barn
bör lära sig farorna med buller och
hur man använder hörselskydd.

Spädbarn – 29 dagar till 2 år
Oro gällande försenad
kommunikation eller utveckling
Bakteriell meningit eller andra
infektioner som kan orsaka
sensorineural hörselnedsättning
Huvudskada med medvetande
förlust eller skallfraktur
Ototoxiska mediciner
Resultat som associeras till
syndrom som brukar omfatta
sensorineural hörselnedsättning
Vätskande otitis media i tre
månader eller mer
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Vad du gör om du tror att ditt barn har
en hörselnedsättning

Olika hörseltest

Om du misstänker att ditt barn har
en hörselnedsättning ska du i första
hand be din läkare om en remiss
till hörselundersökning av ditt barn.
Denna undersökning kommer att
avgöra om det föreligger någon
hörselnedsättning och i så fall i vilken
grad. Inget barn är för litet för att
genomgå en grundlig hörselunder
sökning. Med dagens teknik kan man
till och med kontrollera om nyfödda
har en hörselnedsättning.

Beteendetester av hörseln
Under dessa tester ska barnet oftast
reagera på svaga ljud på något sätt
(verbalt, genom att peka på bilder,
räcka upp handen eller genom någon
typ av lek). Dessa tester kan vara roliga
för lite större barn. För spädbarn
och småbarn är den bästa och mest
tillförlitliga metoden ett test där
barnet ska vrida på huvudet som
svar på en testsignal.

Enkla hörselscreener kan utföras
av sjuksköterskor eller annan utbildad
personal, men en utförlig bedömning
av ett barns hörsel bör endast utföras
av en audionom.
Syftet med hörselundersökningen
är att fastställa om det föreligger en
hörselnedsättning, i vilken grad och
vilken typ. Testresultaten registreras i
ett audiogram. Om resultaten av
testerna skulle visa att ditt barn har
en hörselnedsättning ska du komma
ihåg att ditt barn lever i en tid då
teknik säkerställer att barn med ned
satt hörsel kan växa upp och leva
ett fullödigt liv.

Hjärnstamsaudiometri (ABR)
För nyfödda och spädbarn och barn
som inte kan genomföra beteende
tester på ett tillförlitligt sätt kan
andra mer objektiva tester, som ABR,
hjälpa till att fastställa hörselned
sättning. Klickljud eller tonande “pip”
skickas in i spädbarnets öron genom
hörlurar. ABR ger information om
hur hörselgången fungerar fram till
hjärnstammen. Svaren på klickning
arna och tonerna registreras och
ger en uppskattning av hörselkänslig
heten. ABR utförs vanligen medan
spädbarnet sover eller vilar lugnt och
tyst.

Otoakustiska emissioner (OAE)
Dessa tester är ett unikt sätt att
undersöka hur väl hörselsnäckan
fungerar. Ljud skickas till barnet öra
via en liten högtalare, medan en
mikrofon registrerar svaret på dessa
ljud från hörselsnäckan (kallas för
emission). Denna metod ger värdefull
information om hörselcellerna i
hörselsnäckan.
Tympanometri
Detta test hjälper till att fastställa
hur väl trumhinnan och mellanörat
fungerar. En mjuk luftpuff skickas
in i barnets öra och man registrerar
hur mycket trumhinnan rör sig som
svar på det förändrade lufttrycket.
Om trumhinnan till exempel inte rör
sig alls, kan det innebära att det
finns vätska bakom den och vätskande
otitis media kan föreligga. Om trycket
är negativt kan det innebära att
barnet riskerar att utveckla en öronin
fektion.
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Tekniska lösningar

Idag finns det i stort sett inget barn med hörselned
sättning som inte kan få bättre hörsel med hjälp av
lämplig teknologi.
När en tydlig diagnos om hörselned
sättning har ställts ska lämplig teknik
väljas och provas ut så snabbt som
möjligt för att säkerställa att ditt barn
kan dra nytta av tidiga hörselerfaren
heter. Denna teknik kan vara ett
cochleaimplantat med en elektrod
som opereras in i innerörat och
en extern processor. Detta alternativ
används allt oftare i fall vid grav till
mycket grav hörselnedsättning. I
många fall är dock det mest lämpliga
alternativet hörapparater. De för
stärker ljudet och kan hjälpa barn i
alla åldrar.
Val av rätt hörapparat kan hjälpa
ditt barn att utveckla en god verbal
kommunikationsförmåga. Små
barn får vanligen hörapparater av
bakom-örat-modell. De finns i flera
olika glada färger och hjälper till
vid många olika grader av hörselned
sättning – lätt, måttlig och grav.
Äldre barn kan använda i-örathörapparater, som är individuellt

a npassade för att sitta inuti örat och
hjälper till vid lätt till måttlig hör
selnedsättning. Ett annat alternativ
för äldre barn är hörapparater med
extern hörtelefon. Mikrofonen sitter
i höljet, men mottagaren placeras
i hörselgången. Det gör att hör
apparaten kan göras mindre och den
blir estetiskt mer tilltalande.
Beslutet om huruvida barnet ska
utrustas med en eller två hör
apparater beror huvudsakligen på
hur hörselnedsättningen ter sig.
Det finns ett stort utbud av hörappa
ratstillbehör för att hjälpa barn att
kommunicera bättre i telefon, lyssna
på musik och tv, kommunicera med
Bluetooth-enheter eller helt enkelt
kontrollera hörapparatens status och
justera funktioner.
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Denna broschyr tillhandahåller
några allmänna riktlinjer
för hur du kan följa ditt barns
hörsel- och kommunikations
utveckling, men kanske du
behöver mer information eller
har några frågor om hur
du får tag i annat material
om barns hörsel.

Var man kan få hjälp

I många länder finns det federala
och nationella lagar som kräver hjälp
för barn med hörselnedsättning.

Genom hörseln utvecklas och blomst
rar ditt barns talkommunikation.

Ge ditt barns hörsel den uppmärk
Hörsel handlar inte om allt eller inget. samhet den förtjänar och sök
Även en lätt hörselnedsättning under professionell hjälp omedelbart och
de viktiga första åren då språk och tal du känner dig orolig. Mer information
utvecklas kan göra att barn uppfattar om barns hörsel hittar du på vår
språkljud på fel sätt och det kan
webbplats på www.phonak.se/barn
orsaka en försening av den normala
kommunikationsutvecklingen.
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Life is on
Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper,
idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper människor att höra,
förstå och uppleva mer av livets rika ljudlandskap.
Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.
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