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Handlingsplan 2020 för RPO ÖNH  
Förbättringsområden 

Regional riktlinje för utredning av hörselnedsättning hos barn 
Motivering ‒ behov och syfte 

En synlig funktionsnedsättning kan upptäckas tidigt när ett barn föds men det kan ta längre tid att upptäcka 
funktionsnedsättningar som rör hörsel eller syn.  
Barn utvecklar sitt tal och språk i samspel med omgivningen. Olika förutsättningar påverkar barnets utveckling av talet 
och språket. För att barn med nedsatt hörsel eller dövhet ska få bästa förutsättningar att utveckla kommunikation är det 
viktigt att de får stöd tidigt.  

Patientlöfte och mål  
Erbjuda till alla barn i Sydöstra sjukvårdsregionen en jämlik, evidens- och kunskapsbaserad utredning av 
hörselnedsättning inom rimlig tid. 
Barn skall erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice. 
Föräldrar och barn där det är aktuellt skall känna sig välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan. 
Patienten ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 
 
Mål: 
1. Ett standardiserat protokoll för alla som jobbar inom hörselvården.  
2. Information till patienter/föräldrar.  
Riktlinjer involverar barn och ungdomar med hörselskada till dess att de fyller  
18 år.  

Metod och åtgärd 
Syftet med tidig utredning/diagnostik av hörselnedsättning hos barn är att kunna börja med en eventuell habilitering så 
tidigt som möjligt. Försenad habilitering kan orsaka störningar i tal/ språkutveckling samt i kognitiv och social 
utveckling. Ca 0,1 - 0,2 % av alla nyfödda barn har en hörselnedsättning, definierad som en hörtröskel på 40dB eller 
sämre på sitt bästa öra. 

Konsekvensbeskrivning 
Tidig upptäckt av hörselnedsättning med behov av habiliteringsinsatser hos barn är en förutsättning för tal- och 
språkutveckling, utveckling av kognitiv- och socialförmåga samt god psykisk hälsa. I förlängningen ger detta 
samhällsekonomiska vinster. 

Ansvarsfördelning 

Uppföljning 
RAG kommer att formulera uppföljningsmått utifrån syftet. 

Utvärdering 
RAG kommer att formulera utvärderingskriterier. 

Samverkan 
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Nationell nivå 
NAG hörselnedsättning audiologi startar sitt arbete under 2020. Ett av fokus områdena är barndiagnostik, utredning, 
behandling och rehabilitering. Ett samarbete mellan RAG SÖSR och NAG ÖNH hörselnedsättning kan vara aktuell 
inom området. Vi har representant i NAG genom prof. Torbjörn Ledin, ordf. för NAG hörselnedsättning audiologi som 
också är ordf. i RAG audiologi/otologi och audionom, docent Marie Öberg. 

Sjukvårdsregional nivå 
RAG har identifierat behov och godkänt innehållet av den riktlinje som planeras för publicering inom kort. 

Lokal nivå och kommuner 
Samarbete med privata vårdgivare inom hörselvården samt ÖNH specialister i SÖSR. 

Patientföreträdare 
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