Hörseltest av nyfödda
Information

Denna information har utformats för dig som har ett nyfött barn som ska göra
hörseltest. Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och
behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna
information.

Har du frågor, kontakta:
Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se
Audionomer:
Anne Strand, Sofie Järlesäter, Helena Sundman
BB på väg

018-611 53 13
018-611 56 91
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Varför är det viktigt att veta hur ett litet barn hör?
Det finns i dag vetenskapligt stöd för att tidig upptäckt av medfödda hörselnedsättningar och
tidigt insatta hjälpinsatser ökar barnets förutsättningar för en god språkutveckling. Det har
tidigare varit svårt att testa hörseln på riktigt små barn. Det kan ibland också dröja länge innan
misstankar väcks om att barnet inte hör bra.

Vad är OAE och hur går det till?
Den metod som används för att testa hörseln på nyfödda barn bygger på så kallade
otoakustiska emissioner, OAE. Ett litet mätinstrument innehållande en sändare och en
mikrofon placeras i barnets öra. Sändaren skickar klickljud till innerörats hårceller, som
svarar med ett svagt eko. Detta tas upp från mikrofonen och registreras. Svaren från innerörat
visar om hörseln fungerar.
Undersökningen är frivillig. Den är skonsam och enkel. Det tar cirka en till två minuter per
öra och du är tillsammans med ditt barn under tiden testet genomförs. Metoden är väl
beprövad och används både i Sverige och utomlands.

Var och när utförs hörseltestet?
Hörseltestet görs vanligen i samband med återbesöket på återbesöksmottagningen för
nyfödda, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset under den första levnadsveckan.

Vad säger resultatet?
Den vanligaste orsaken till osäkra eller uteblivna svar vid testningen är att det fortfarande
finns fosterfett kvar i hörselgången. I enstaka fall kan det finnas en hörselnedsättning som kan
vara allt från lindrig till mer påtaglig. En påtaglig hörselnedsättning kan förekomma hos ett
till två barn av 1000 födda. Vid uteblivna svar sker omtestning inom cirka en vecka på hörseloch balansmottagningen. Vid en konstaterad hörselnedsättning erbjuds habilitering och
hjälpmedel av barn- och ungdomsteamet vid Hörcentralen, Region Uppsala.

1177 Vårdguiden
Du hittar information och
tjänster för din hälsa och vård
på webbplatsen 1177.se. För
sjukvårdsrådgivning ring 1177,
öppet dygnet runt.
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www.akademiska.se

Kontakt Akademiska
Akademiska sjukhuset nås via:
Patientkontakt 018-611 30 33,
patientkontakt@akademiska.se
Växel 018-611 00 00
www.akademiska.se

