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Tiltak
• informasjon og råd

• akustiske tilpasninger

• signalforsterkere (FM-systemer)

• tilpasset opplæring

• kompenserende strategier

• auditiv trening



H93.25 Auditive prosesseringsvansker

• Egen ICD 10 diagnose kode fra 01.01.19 

• Like rettigheter til hjelp uavhengig av geografi 
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Samarbeid på tvers 
av fag, etater og 

regioner er 
suksessfaktorer for å 

styrke 
hørelsomsorgen



Nyfødtscreening av hørsel
• Innført i 2008
• Ikke gi/ egne retningslinjer for u5øring eller oppfølging av 

barna som ikke passerer nyfødtscreening
• Sprikende praksis

”Nå̊værende praksis holder ikke ElfredssEllende faglige 
kvalitetsmål” CI-og hva så, 2014

HOD tar ini*a*v *l utarbeidelse av 
• Nasjonal faglige retningslinje for nyfødtscreening av hørsel 

(2016)
• Nasjonal faglige retningslinje for utredning og oppfølging av 

hørsel hos små barn (2016) 
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Behov for kvalitetsforbedring og samarbeid

• Diagnostikken av hørselstap er enkel og lite ressurskrevende 
• Tverrfaglig habilitering 

• gir gode resultater på barnets hørselsfunksjon og utvikling, forutsatt 
igangsatt tidligst mulig. 

• Økt samarbeid mellom sykehus, PPT, Statped
• Enkle tiltak vil gi et enhetlig og bedret tilbud 

• monitorering av diagnostikk, habilitering og utvikling
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Forankring Hørselsregisteret for 
barn

• ØNH-foreningen står bak søknad nasjonal status
• Støttes av

• Norsk Barnelegeforening 
• Norsk Audiografforbund 
• Norsk Audiopedagogisk forening 
• Norsk teknisk audiologisk forening
• Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
• HLF og Døveforbundet.
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Fagråd Tonsilleregisteret

Tonsilleregisteret
Faglig leder Vegard Bugten 20 %

Fagråd Hørselsregisteret for barn

Hørselsregister for barn 
Faglig leder Tone Stokkereit Mattsson 20 %

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals
Sekretariat:
Daglig leder Siri Wennberg 100 %
Registerkoordinator Marit Furre Amundsen 50 %

Servicemiljø - Statistikk



Gevinster Hørselsregisteret for barn
• Forbedret kvalitet av nyfødtscreening av hørsel, diagnostikk og 

habilitering av barn med hørselstap
• Tidlig diagnostikk og behandling gir grunnlag for bedre kognitiv og språklig 

utvikling, psykososial tilpasning, grovmotoriske ferdigheter og livskvalitet

• Enhetlig, tverrfaglig tilbud uavhengig av geografisk tilhørighet
• Gjennom monitorering av diagnostikk, habilitering og utvikling

• Kvalitetsforbedringsprosjekt, redusere uønsket variasjon
• Samfunnsøkonomiske gevinster 
• Økt forskningsbasert kunnskap
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Inklusjonskriterier

• Ikke godkjent nyfødtscreening av hørsel
Og/eller

• Permanente hørselstap
• Gjennomsnittsverdien høreterskler ≥30 dB på minst et øre
• alder ≤ 18 år 

• Reservasjonsbasert register
• Plikt til å registrere til nasjonale kvalitetsregister
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Forskrift medisinske kvalitetsregistre
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Normal hørsel
1880 barn/år

Oppfølging barn med HT
Ved 3,6,10 og 15 års alder

420 barn/år 

Tid 

Ikke passert 
nyfødtscreening av hørsel

2000 barn/år

Nydiagnostisert HT>6 
mnd

300 barn/år

Førstegangs registrering

Hørselstap
120 barn/år

Registerdata per år

Totalt
2300

Totalt
1700



Datainnsamling i registerløsning

• Registrering sykehus
1. Hørselstap, høreapparat og taleoppfaJelse
2. Kommunikasjon, språkutvikling, oppfølging PPT/Statped
3. Medisinske spørsmål

• Pasientrapportert uVallsmål av behandlingsWlbudet (PROM)
• Foreldrevurdering av aural/oral utvikling hos barn (PEACH)
• Livskvalitet hos barn (PedsQL)
• Psykososial funksjon (SDQ)
• Funksjon og behov for andre instanser (BUP, NBHP, PPT)?
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Automatisk datafangst

Overføring tidligere data



Brukermedvirkning- besvarte PROM skjema

• Samarbeid med HLF 
• Spørreundersøkelse foreldre til barn med hørselstap 0-17 år
• Foreldre- og barnutvalget og tillitsvalgte 
• 37 respondenter

• Besvarte PROM skjema og spørsmål om de ulike skjema 
• Innspill i fritekst
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Hvordan synes du det er å forstå 
informasjonen som følger spørreskjemaet?

Series1
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Hvor stor grad av ny;e synes du 
spørreskjema har for å gi di; barn best 

mulig behandling?



Veldig positivt at man fokuserer på 
hvordan barnet har det ((både hjemme, i 
barnehage/skole og med venner)



Kunne ha vært et skjema på språklig 
utvikling også (f.eks. skjemaet der man 
følger opp antall ord/begreper over noe tid)



Ønsker oversikt over utstyr, teknisk 
tilrettelegging, type lytte og taletrening, bruk 
av tegnspråk, pedagogisk tilrettelegging
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Stillings- og driftsmidler bevilget av 
HMN frem til nasjonal status

Interregionalt fagdirektørmøte
Interregionalt AD møte

Behandlingsgrunnlag



Pilot for fremtidig hørselsregister for voksne?
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