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Upptäckten att ditt barn har en hörselnedsättning
kan vara en riktig törn. Det kan få dig att känna
dig förbryllad, förvirrad och ledsen. Du är inte ensam
om den här reaktionen. Många föräldrar har känt
samma känslor som du.
Att kunna acceptera hörselnedsätt
ningen och därefter lära dig så mycket
som möjligt om vad du kan göra är
stora steg i rätt riktning och hjälper
dig att fatta de bästa besluten för
ditt barn.
Att bygga en bra framtid
Denna typ av insatser så tidigt som
möjligt under de formbara åren
gör skillnad för ditt barns framtid,
det är grunden till framgång. Efter
som inlärningsprocessen utmanas
av det faktum att den information
som tas emot av ett barn med
en hörselnedsättning är antingen
begränsad eller påverkad är det
viktigt att få kunskap om vilken
hjälp som finns tillgänglig.
Lyckligtvis får ditt barn växa upp
under en tid då teknologin och stödet
har många utmärkta lösningar att
erbjuda. Det finns all anledning att

vara optimistisk inför vad som kan
göras för att hjälpa ditt barn att
nå sin fulla potential. Detta möjliggörs
med hjälp av avancerad teknologi
och många tillgängliga resurser.
För att säkerställa framgång medan
ditt barn växer kommer du att vilja
skapa en förbättrad inlärningsmiljö
och använda effektiva kommu
nikationstekniker för att maximera
inlärning och umgänge till fördel
för ditt barns samlade utveckling.
Du kan få det att gå framåt genom
att ta flera steg i rätt riktning, ett
i taget. På så sätt hjälper du ditt barn
samtidigt som du själv kan se fram
emot en tillfredsställande framtid.

Vi hoppas innerligt att denna infor
mation kan hjälpa till att förbättra
ditt barns inlärningsupplevelse.
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Hörselnedsättning

Efter det att ditt barn fick diagnosen
hörselnedsättning har du säkert ställt
dig många frågor. Den allra första
skulle kunna vara: vad är hörselned
sättning? En hörselnedsättning kan
beskrivas antingen i ord eller i siffror.
När man pratar om hörselnedsättning
används termen “hörselskadad” om
personens hörselnedsättning är mått
lig till grav och “döv” om man har en
mycket grav hörselnedsättning med
liten användbar hörselrest. Människor

som föds med en grav till mycket grav
hörselnedsättning kan ha svårigheter
att lära sig att prata tydligt eftersom
de helt enkelt inte kan höra andra
människors röster så bra. Detta gör
det svårt att imitera röster, vilket är
nödvändigt i talutvecklingsprocessen.
De kan inte heller höra sina egna
röster så bra när de försöker prata.
I tabellerna på sidorna 7 och 11
finns mer information om typer och
grader av hörselnedsättning.

Hörselnedsättning kan vara det vanligaste fysiska handikappet. Det
uppskattas att cirka 3 av 1000 barn har någon hörselnedsättning.
Studier visar att antalet är mycket större om barn med fluktuerande
hörselnedsättning (orsakad av öroninfektioner), högfrekvent
hörselnedsättning och ensidig hörselnedsättning räknas in. Det kan
då röra sig om cirka ett av tio barn eller fler. Antalet barn med
hörselskador är mycket större än antalet barn som är döva. Samma
sak gäller vuxna med hörselnedsättning.
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Metoder för hörseltestning

Som tur är kan man göra hörseltest på människor i alla
åldrar, till och med på ett nyfött barn.

Audiogram

Beteendetester
Ytterligare observationstester kallade
beteendetester och lekaudiometri kan
ge nyttig information om ett barns
hörselförmåga innan barnet klarar av
att samarbeta i ett vanlig hörseltest.
Tack vare detta kan lämpliga behand
lingar sättas in tidigare än någonsin.
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Resultatet av hörselbedömningen
Den vetenskapliga metoden för att
mäta hörselnedsättning (och ljud
i allmänhet) använder decibel (enheten
för att mäta ljud, förkortas dB).
Resultaten av hörseltest kartläggs
i ett audiogram. Ett audiogram är
ett formulär som fylls i under ett hör
seltest som registrerar hörselnivån
vid olika frekvenser på en skala med
ljud av olika tonhöjder. Med hjälp
av detta kan läkaren/audionomen
se vilken nivå och typ av hörselned
sättning det rör sig om och ge råd
om lämpliga behandlingsalternativ.
Med regelbundna tester kan man
också se hörselnivån över tid.
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Ljud med låg ton
125

250

Ljud med hög ton
500

1 000

2 000

4 000

8 000

Grad

Hz

0
10

Normal hörsel

20
30
40

Starka ljud			

Objektiva tester
Hörselförmågan kan hos alla barn,
inklusive nyfödda och småbarn,
utvärderas med hjälp av objektiva
mätningstekniker som kallas hjärn
stamsaudiometri (ABR) och otoa
kustiska emissioner (OAE). Testerna
kan göras medan barnet sover eller
vilar, ofta strax efter födseln på BB
innan man lämnas sjukhuset. Testerna
är snabba, smärtfria och exakta.

Svaga ljud

dB

50
60
70
80
90
100
110
120

Lätt hörselnedsättning
(20–40 dB HL)
Måttlig hörselnedsättning
(40–60 dB HL)
Måttlig till grav hörselned
sättning (60–75 dB HL)
Grav hörselnedsättning
(75–95 dB HL)
Mycket grav
hörselnedsättning
(95+ dB HL)

För att lära dig mer om hur du läser ditt barns audiogram, besök
http://www.babyhearing.org/hearingamplification/hearingloss/audiogram.asp
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Typer av och orsaker till hörselnedsättning

Det är inte alltid möjligt att hitta den exakta orsaken
till vissa typer av hörselnedsättning. I många fall finns
det ingen historia av hörselnedsättning i familjen. Det
finns vissa åkommor som kan förekomma före eller
vid födseln, under spädbarnstiden eller i barndomen och
som kan påverka ett barns förmåga att höra normalt.
Det finns två huvudtyper av
hörselnedsättning: konduktiv hör
selnedsättning och sensorineural
hörselnedsättning.
Konduktiv hörselnedsättning
Konduktiv hörselnedsättning orsakar
nedsatt ljudstyrka. Ljuden är helt
enkelt inte tillräckligt starka för att
kunna höras bra. Detta kan vara
permanent eller tillfälligt beroende
på vad som orsakar nedsättningen.
Orsaker till konduktiv hörselned
sättning kan vara:
Otitis media – en infektion i
mellanörat
Perforerad trumhinna – ett hål
i trumhinnan
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Kolesteatom – en cysta i mellanörat
Otitis externa – en infektion i
hörselgången
Otoskleros – en sjukdom som
orsakar förkalkning av stigbygeln
(stapes) i mellanörat
Mycket eller inklämt öronvax som
blockerar hörselgången
Kollapsad hörselgång

Sensorineural hörselnedsättning
Sensorineural hörselnedsättning
leder inte bara till försämrad ljud
styrka utan även till försämrad
tydlighet. Den kallas ibland felaktigt
för “nervdövhet” och det finns i
allmänhet ingen medicinsk eller kirur
gisk hjälp tillgänglig för att avhjälpa
sensorineural hörselnedsättning,
dock kan dagens digitala hörappa
rater och cochlea-implantat vara
till stor hjälp.
Korrigering av den brist på tydlighet
som kan hänga samman med sen
sorineural hörselnedsättning går inte

att uppnå helt genom att förstärka
ljud. Det är viktigt att vara medveten
om skillnaden mellan konduktiv och
sensorineural nedsättning. Det hjälper
dig att förstå varför vissa människor
med hörselnedsättning verkar klara
sig så mycket bättre än andra.

De flesta föräldrar undrar vad som
orsakade deras barns hörselned
sättning. Den frågan kan ditt barns
läkare svara bäst på. Varför inte
notera detta för att diskutera det
under ditt barns nästa läkartid?

Om det är vätska i mellanörat är
nedsättningen tillfällig om medicinsk
hjälp ges omgående. Andra orsaker
kan avhjälpas med medicinska
och kirurgiska tekniker och genom
att förstärka ljud med hörapparater.
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Grad av hörselnedsättning

Graden av hörselnedsättning klas
sificeras som lätt, måttlig, grav eller
mycket grav. Motstående tabell är
en guide över de olika graderna av
hörselnedsättning, decibelnivån och
ett exempel för att demonstrera ljud
styrkan för dessa nivåer. Varje nivå
innebär olika utmaningar samt behov
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av olika behandling och teknologi
alternativ. Exemplen ger enbart
en fingervisning. Resultatet beror
på behov och förmåga hos varje
enskilt barn. Er läkare eller hörsel
vårdspersonal kan ge mer detaljerad
information om just ditt barn.

Grad av
hörselned
sättning

Ljudstyrka,
exempel

dB-nivå

Möjliga utmaningar och behov

Normal hörsel

Rasslande löv,
tickande
klocka

Upp till 20 dB

Mycket få hörselrelaterade problem.

Minimal/lätt
hörselned
sättning

Tyst tal/visk
ningar,
klickande
fingrar

20–45 dB

Kan ha svårt att uppfatta lågmälda röster.
Beroende på var ditt barn befinner sig
inom detta intervall, kan han/hon ha nytta
av förstärkning eller kan behöva extra
stöd i skolan.

Måttlig
hörselned
sättning

Tyst/normal
konversation

45–60 dB

Bör uppfatta en konversation när han/hon
är vänd mot och nära talaren. Behöver
använda hörapparater. Kan behöva extra
stöd i skolan (t ex Roger-teknologi/
fördelaktig sittplats). Roger-lösningar
kan även vara till hjälp i hemmet.

Måttlig-grav
hörselned
sättning

Normalt/högt
tal, dörrklocka

60–75 dB

Konversationen måste vara högljudd.
Kommer att höra samtal i en tyst
omgivning eller på nära avstånd. Kan
ha nytta av extra stöd i skolan (t ex
Roger-teknologi/fördelaktig sittplats).
Roger-lösningar kan även vara till
hjälp i hemmet.

Grav
hörselned
sättning

Telefon som
ringer, åska,
baby som
gråter

75–90 dB

Kan höra höga röster vid placering nära
talarna. Kommer att behöva använda
hörapparater för att uppfatta samtal.
Kan ha nytta av extra stöd i skolan (t ex
Roger-teknologi/fördelaktig sittplats).
Roger-lösningar kan även vara till hjälp
i hemmet.

Mycket grav
hörselned
sättning

Lastbil,
motorsåg

90 dB eller
däröver

Måste bära lämplig förstärkningsteknologi
(t ex hörapparater, cochlea-implantat)
för att uppfatta samtal. Kommer att ha
nytta av extra hjälp i skolan och i hemmet
(t ex Roger-lösningar).
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Var hittar jag hjälp till mitt barn?

Om ditt barn har en hörselnedsättning, finns det
yrkeskunniga som kan ge dig stöd och vägledning.
Audionomen
Hälso- och sjukvårdspersonal med
examen i audiologi som är specialister
på att testa hörsel och/eller hör
selnedsättning och erbjuder rehabi
literingshjälp åt personer med
hörselnedsättning.

ÖNH-läkaren
En läkare som är specialiserad inom
medicinska problem i öron, näsa
och hals. Din husläkare kan hjälpa dig.
Tal- och språkpedagogen/Logopeden
Hälso- och sjukvårdspersonal som
är utbildad i att göra förebyggande,
utredande och rehabiliterande
insatser inom tal- och språkstörningar.
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Att välja den mest lämpliga lösningen

Idag finns det i stort sett inget barn med hörselned
sättning som inte kan få bättre hörsel med hjälp av
lämplig teknologi.
När hörselnedsättningen väl är diag
nostiserad, utprovas normalt hör
apparater först. Det är klokt att prova
ut hörapparat till ditt barn så snart
som möjligt för att få ut maximal
nytta. Vilken typ av hörapparater du

väljer beror på ett antal faktorer:
ditt barns hörselnivå, ditt barns behov
och din familjs behov – allt spelar
en roll. Kom ihåg att du inte behöver
göra dessa val på egen hand. En
audionom kan hjälpa dig.
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Hörapparater

Cochlea-implantat

Utvecklingen av hörapparater har gått framåt under
enare år och det finns ett stort antal teknologier,
som utvecklats för att uppfylla ditt barns speciella
hörselbehov.

Ett av resultaten av teknologisk utveckling som hjälper
individer med grav till mycket grav sensorineural
hörselnedsättning är cochlea-implantatet.

Bakom-örat apparater
Små barn utrustas vanligtvis med hörapparater
som bärs bakom örat. De finns i kompakta storlekar
och i flera olika glada färger och hjälper till vid
många olika grader av hörselnedsättning.
Bakom- örat apparat med extern hörtelefon
Ett alternativ för äldre barn är hörapparater med
hörtelefon i hörselgången. Mikrofonen sitter i
höljet, men hörtelefonen placeras i hörselgången.
Det gör att hörapparaten kan göras mindre och
den blir estetiskt mer tilltalande.

Ett cochlea-implantat är en medicinsk utrustning,
som implanteras kirurgiskt; man går då förbi skadade
delar av innerörat. För att en person ska kunna höra
med implantatet, måste även en talprocessor bäras.
Talprocessorn är lik hörapparaten. Cochlea-implantat
kan användas även av mycket små barn med grav
till mycket grav hörselnedsättning på båda öronen
och som får lite eller ingen hjälp av hörapparater.
Cochlea-implantat kan även användas tillsammans
med Roger-system.

I-örat apparater
Äldre barn kan använda i-örat apparater, som är
individuellt anpassade efter brukaren och sitter inuti
örat. Dessa passar till lätta till måttliga hörselned
sättningar.

Beslutet om huruvida ditt barn ska utrustas med en eller två hör
apparater beror huvudsakligen på hur hörselnedsättningen ter sig.
Om man har nedsatt hörsel på båda öronen, hjälper två hörapparater
till att lokalisera ljud och höra bättre, även i bullriga miljöer.
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Trådlösa tillbehör – för ökad hörselfunktion

Roger-system

Ett barns liv är fyllt av aktiviteter. När
de inte är i skolan är de utomhus,
spelar spel, roar sig med multimedia,
i bilen eller pratar med kompisar på
telefon.

Oavsett vilka hörapparater eller cochlea-implantat
som elever använder kan Roger med största sannolikhet
hjälpa dem att höra, uppfatta och hänga med bättre i
klassrummet.

Många av dessa situationer kan
innebära en utmaning för lyssnaren –
en utmaning där även den mest
avancerade hörapparatteknologin
behöver en extra knuff.

Det är där som vårt omfattande
sortiment av trådlösa kommunika
tionstillbehör kommer in.
Med våra nya lättanvända trådlösa
tillbehör, speciellt utvecklade för
svåra lyssningssituationer kan barn
kommunicera lättare och koppla upp
sig mot dagens ljudteknologi.

Vägen mot att höra bättre börjar
med att välja rätt hörapparat. Dock
kan buller eller akustiken i ett rum
ibland påverka hörseln påtagligt. I ett
klassrum, där många barn ofta talar
im
 unnen på varandra, kan det vara
omöjligt för ett barn med hörselned
sättning att filtrera bort bakgrunds
bullret. Avståndet minskar också
taluppfattningen dramatiskt, liksom
efterklanger och eko. I sådana
situationer behöver även den mest
avancerade hörapparatteknologin
en knuff i rätt riktning. Det är
där Roger-teknologin kommer in.

Roger-teknologin är särskilt designad
för att fånga upp talsignaler vid k ällan
och överföra dem direkt till använ
darens öra, tydligt och utan distorsion.
De skapar en grund för optimal
taluppfattning, oberoende av den
akustiska omgivningen. Om man
redan i unga år ger barnet en tydlig
talsignal, stöttar man språk-, taloch inlärningsutvecklingen.
Roger-system består av en eller flera
trådlösa mikrofoner som bärs av
talarna – som kan vara föräldrarna
hemma eller lärarna i skolan –
och små mottagare som ansluts till
hörapparaterna.
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Om du vill läsa mer om
den teknologi som skulle kunna
passa ditt barns hörselbehov,
besök vår hemsida
www.phonak.se/barn

Metoder för kommunikation

Ytterligare frågor som ofta ställs
av många föräldrar till ett barn med
hörselnedsättning är: “Kommer
mitt barn någonsin att kunna prata
med mig?” och “Hur ska jag kunna
prata med mitt barn?” Talförmågan
beror på hur stor hörselnedsättning
ditt barn har och på användningen
av teknologiska hjälpmedel. Många
barn med hörselnedsättning utvecklar

goda tal- och språkkunskaper när
de får lämpliga stöd- och träningsin
satser. Ju tidigare ditt barn exponeras
för tal och språk, desto bättre. Det
finns olika kommunikationsmetoder:
oralt eller med teckenspråk.
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Praktiska kommunikationstips

Följande lista med förslag kan vara till hjälp i
kommunikationen med ditt barn.
1. 		 Uppmuntra ditt barn att ta
för vana att titta på talaren, även
om det inte är svårt att lyssna.
Det är bra att ta för vana att vara
uppmärksam.

4. 		 Hjälp ditt barn att lära sig
sammanfatta vad han/hon hörde
så att kommunikationspartnern
vet vad som behöver fyllas i.

5. 		 Om ditt barn inte verkar förstå
2. 		 Lär ditt barn att inte avbryta tala
vad som sägs, omformulera
ren innan han eller hon avslutat
dig hellre än att upprepa de miss
en mening. Ditt barn kanske inte
uppfattade orden. Presentera
förstår början, men uppfattar
vilket ämnet för kommunikationen
slutet av meningen, vilket kan
är. (Till exempel: “Vi pratar om …”)
vara till hjälp för att förstå.
6. 		 Hjälp ditt barn med hörselned
3. 		 Lär ditt barn att berätta för tala
sättning att förstå att det är
ren när han eller hon missade
normalt att känna sig tröttare än
något och att be om att det sägs
andra elever efter lektionerna
igen om de inte förstod.
eftersom det krävs så mycket mer
arbete med att hänga med i den
information som ges.
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7. 		 Uppmuntra ditt barn att hålla
liv i sin humor.

10. Minska på eller flytta dig från
bakgrundsbuller. Hjälp till att
påverka omgivningen för att få
8. 		 Tala tydligt och långsamt på ett
till stånd en kommunikation i
avstånd mellan 1 till 2 meter eller
en så tyst miljö som möjligt. Om
använd ett Roger-system.
ditt barn har hörapparater med
riktmikrofoner, försök att se till så
9. 		 Stå på en väl upplyst plats med
att eventuellt bakgrundsbuller är
ansiktet mot ditt barn så att läpp
bakom ditt barn. Han eller hon
rörelser, ansiktsuttryck och gester
ska vara vänd mot det eller den
syns bättre. Prata inte med ditt
som han eller hon lyssnar på.
barn om du inte står inom synhåll
för honom eller henne. Kom ihåg
11. Överartikulera inte. Överdrivna
regeln: “Om jag inte syns så hörs
munrörelser förvränger talljuden
jag heller inte”.
och talarens ansikte vilket gör
de visuella ledtrådarna svårare.
12. Textning kan vara till hjälp när
man tittar på tv eller film.
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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.

Donna S. Wayner, Ph.D., författare till Hearing and Learning:
A Guide for Helping Children, anpassade materialet i denna broschyr.
Exemplar av hennes olika böcker om hörsel och hörselnedsättning
kan införskaffas på: www.hearagainpublishing.com
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