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Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos 
nyfødte.

Navn: Norsk Sykepleierforbund
Organisasjon:Norsk Sykepleierforbund

Generelle kommentarer: 

Norsk sykepleierforbund i samarbeid med relevante faggrupper takker for muligheten til å komme med innspill. 
Oppbyggingen av retningslinjene er oversiktlig med beskrivelse av de enkelte sansene, de funksjonsforstyrrelser man 
kan ha, og med redegjørelse for den undersøkelsesteknikk som i dag anbefales for sikkert å kunne fange opp de 
nyfødte.

Hvis det er mistanke om redusert hørsel, bør jordmor og helsesøster på fødeavdeling/helsestasjon gjøre en vurdering 
av det og henvise til audiometri på indikasjon. Viktig at helsesøster og jordmor kan henvise direkte til andre deler i 
helsetjenesten ved behov.

Anbefaling: Kommentarer:

Kapittel: Metoder for å gjennomføre hørselsscreening av nyfødte
Alle nyfødte barn i Norge skal tilbys 
hørselsscreening

Viktig at alle nyfødte får dette tilbudet siden mange født med 
nedsatt hørsel blir fanget opp gjennom denne screeningen. 
Mange reiser tidlig hjem fra sykehus, før hørselsscreening er 
blitt gjort. I de fleste tilfeller kommer de tilbake på 
barselpoliklinikken, men noen steder kan denne screeningen 
gjøres av jordmor på hjemmebesøk 1-3 dager etter fødsel. Hvis 
dette gjøres må en sikre seg at nødvendig opplæring, ressurser 
og materiell er tilgjengelig.

Nyfødte på barselavdeling bør hørselsscreenes 
med automatisk fremkalte otoakustiske emisjoner 
(TEOAE)

Ingen kommentar
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Nyfødte som har vært innlagt på i 
nyfødtintensivavdeling > 48 timer, bør utredes med 
automatisk hjernestammeaudiogram (AABR)

Ingen kommentar

Ved fødsel utenfor sykehus bør henvises til 
nærmeste hørselssentral for screening av hørsel

Viktig med informasjon ut til hjemmefødselsjordmødre om hvor, 
og hvordan de skal henvise.

Barn som ikke passerer nyfødtscreening av hørsel, 
bør ta prøve for CMV-infeksjon innen 3 uker etter 
fødsel

Ingen kommentar

Kapittel: Nyfødte med behov for audiologisk oppfølging og utredning 
Barn født med mikroti/atresi skal henvises direkte 
til øre-nese-halsavdeling for hørselsutredning

Se generell kommentar om henvisningsadgang.

Barn som har passert nyfødtscreening av hørsel, 
men har spesifikke neonatale risikofaktorer, skal 
henvises til videre audiologisk oppfølging

Se generell kommentar om henvisningsadgang.

Barn med syndrom forbundet med hørselstap og 
barn med kraniofaciale misdannelser bør følges 
med audiologiske kontroller
Når nyfødte får ototoksiske medikamenter, bør det 
tilbys audiologisk oppfølging
Barn som har hatt meningitt i nyfødtperioden, bør 
henvises til audiologisk utredning

Se generell kommentar om henvisningsadgang.

Barn som har vært innlagt på 
nyfødtintensivavdeling > 5 dager og har andre 
risikofaktorer for hørselstap, kan følges opp med 
audiologiske undersøkelser
Kapittel: Krav til personell, utstyr og registrering ved hørselsscreening av nyfødte
De ansatte ved barsel- og nyfødtintensivavdelinger 
bør få nødvendig opplæring i bruk av aktuelt 
screeningutstyr

De ansatte må få nødvendig opplæring, ikke bør.

Ved ikke godkjent hørselsscreening skal resultatet 
registreres i Medisinsk fødselsregister

Hvem registrerer resultatet i medisinsk fødselsregister?

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små 
barn (0-3 år)

Navn: Norsk Sykepleierforbund
Organisasjon: Norsk sykepleierforbund
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Generelle kommentarer: 

Norsk sykepleierforbund takker for muligheten til å komme med innspill i det viktige arbeidet med å utforme en 
retningslinje som skal sikre at små barn med hørselstap blir testet optimalt og dermed får tilgang til auditiv 
stimulering tidlig nok til at talespråkutviklingen kan komme raskt i gang.

En generell kommentar når det gjelder henvisning er at det er ulik praksis fra kommune til kommune om helsesøster 
og jordmor kan henvise direkte, eller om helsestasjons/skolelege må skrive under. Mange steder er det slik at ØNH- 
leger og øyeleger godtar henvisning fra helsesøstre av praktiske årsaker, dette bør bli en lovfestet praksis for å 
hindre unødvendig ventetid.

Anbefaling: Kommentarer:

Kapittel: Audiologisk utredning av barn som ikke har passert nyfødtscreening av hørsel1.

Barn som ikke har passert eller ikke har 
gjennomført nyfødtscreening hørsel, skal tilbys 
utredning ved høresentralen innen barnet er 1 
mnd. fra termin

Viktig at de barna fanges opp, og kan bli henvist videre raskt av 
helsesøster/jordmor.

Barn med medfødt hørselstap bør være ferdig 
diagnostisert ved 3 mnd. alder

Ingen kommentar

Kapittel: Audiologisk utredning og behandling av auditiv nevropati hos små barn2.

Ved mistanke om auditiv nevropati (AN) hos små 
barn, bør det utføres egen audiologisk utredning

Ingen kommentar

Barn med påvist auditiv nevropati (AN) trenger 
spesialtilpasset behandling

Kapittel: Audiologisk oppfølging av barn som har økt risiko for å utvikle hørselstap3.

Barn som har økt risiko for å utvikle hørselstap, bør 
tilbys oppfølging med audiologisk utredning

Ingen kommentar

Barn som har hatt meningitt, bør henvises til 
audiologisk utredning straks diagnosen er fastsatt

Se generell kommentar om henvisning

Når barn får ototoksiske medikamenter, bør det 
tilbys audiologisk oppfølging

Ingen kommentar

Barn med kjent medfødt CMV-infeksjon og normal 
hørsel ved nyfødtscreening bør følges med 
hørselstester 

Ingen kommentar

Pasienter med hodetraume og tinningbensfrakturer 
bør henvises for testing av hørsel umiddelbart etter 
traume

Ingen kommentar

Barn med syndrom som er forbundet med 
hørselstap og barn med kraniofaciale misdannelser 

Ingen kommentar
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bør følges med audiologiske kontroller
Barn som har vært innlagt på nyfødtintensiv 
avdeling > 5 dager og har andre risikofaktorer for 
hørselstap bør følges opp med audiologiske 
undersøkelser

Ingen kommentar

Kapittel: Audiologisk utredning av barn ved mistanke om sent oppståtte hørselstap4.

Ved klinisk mistanke om sent oppståtte hørselstap, 
bør det tilbys audiologisk utredning

Ingen kommentar

Kapittel: Medisinsk utredning av barn som diagnostiseres med et permanent hørselstap (også ensidige)5.

En øre-nese-halslege bør undersøke alle barn med 
permanente hørselstap (også ensidige). Det skal 
utføres en anamnese, målrettet klinisk 
undersøkelse og tas stilling til annen relevant 
utredning

Ingen kommentar

Alle barn med behandlingskrevende hørselstap bør 
få tilbud om undersøkelse av øyelege

Ingen kommentar

Barn med alvorlig bilateralt hørselstap bør tilbys 
utredning med EKG

Ingen kommentar

Barn med hørselstap uten annen kjent årsak bør 
tilbys genetisk utredning for Connexin 26 (Cx26)

Ingen kommentar

Barn med hørselstap hvor man mistenker arvelige 
eller syndromale årsaker til hørselstapet, bør tilbys 
genetisk utredning

Kapittel: Behandling og oppfølging av barn med hørselstap i alderen 0-3 år6.

Foreldre til barn med konstatert hørselstap skal 
tilbys grundig informasjon

Viktig med en god og grundig informasjon til foreldrene.

Barn med alle grader av hørselstap henvises til 
kommunen og Statlig spesialpedagogisk tjeneste 
(Statped)

Se generell kommentar om henvisning

Barn med bilateralt milde hørselstap bør også tilbys 
tett oppfølging 

Ingen kommentar

Barn med ensidige hørselstap bør også tilbys tett 
oppfølging 

Ingen kommentar

Barn med behandlingstrengende hørselstap skal få 
tilpasset høreapparat innen 6 mnd. alder

Ingen kommentar

Barn med alvorlige hørselstap og ikke tilstrekkelig 
effekt av høreapparat skal henvises til vurdering for 
cochleaimplantat snarest 

Ingen kommentar

Ved tilpassing av høreapparat til barn i alderen 0-3 
år, skal det foretas verifisering

Ingen kommentar

Kapittel: Krav til personell, utstyr og lokaler på hørselssentralene7.
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Hørselsutredning og oppfølgingen av barn i alderen 
0-3 år skal utføres av kvalifisert personell

Ingen kommentar

Hørselsutredning og oppfølging av barn i alderen 0-
3 år utføres med utstyr som fyller kravene

Ingen kommentar

Hørselsutredning og oppfølging av barn i alderen 0-
3 år utføres i testrom som følger norsk standard

Ingen kommentar

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Marit Stene Severinsen
Fagsjef Seniorrådgiver.

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 18.04.2016 - 10:34:18


	_GoBack
	bmToCompany
	bmLedInCharge
	bmLedORef
	bmInCharge
	bmORef
	bmLedODate
	bmLedYRef
	bmODate
	bmYRef
	bmTitle
	bmText
	bmFromCompany
	bmLawyer01
	bmVAddress
	bmLawyer02
	bmPAddress
	bmLawyer03
	bmZipCity
	bmLawyer04
	bmPhone
	bmLawyer05
	bmFax
	bmLawyer06
	bmEmail
	bmLawyer07
	bmBank
	bmLawyer08
	bmLedInvoice
	bmLawyer09
	bmInvoice
	bmLawyer10
	bmLawyer11
	bmLawyer12
	bmClosing
	bmSignature01
	bmInChargeSignature
	bmSignature01Title
	bmInChargeTitle
	bmLedCopy
	bmCopy

