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Vælg farveTil patienter og pårørende

Dit barn er blevet henvist til Høre Ambulatoriet til undersøgelse af hørelsen, fordi den første
høreundersøgelse ikke var tilfredsstillende.
Det betyder ikke nødvendigvis, at barnet har hørenedsættelse. Der er kun et til to børn ud af 1000, der
bliver født med en hørenedsættelse.
Måske skyldes det baggrundsstøj, uro hos barnet eller en teknisk fejl i udstyret. Det kan også skyldes
fostervand eller fosterfedt i øregangen. Det er meget normalt hos nyfødte og forsvinder af sig selv.
Uanset årsagen er det vigtigt, at barnet får foretaget en ny måling af hørelsen.
 
På Høre Ambulatoriet har vi de bedste forhold for at foretage grundig og sikker undersøgelse af
hørelsen.
Udstyret er mere avanceret, og der er mulighed for at gennemføre flere forskellige undersøgelser.
 
Hvordan udføres høreundersøgelsen?
Hvor lang tid undersøgelsen tager, er afhængig af om barnet kan falde i søvn før undersøgelsen og
sove igennem under undersøgelsen.
Ingen af undersøgelserne er ubehagelige, og de er uden komplikationer.
Der vil ikke blive givet nogen former for medicin eller bedøvelse.
Du må være til stede hele tiden.
Du får svar på undersøgelserne hurtigst muligt.
 
Audiologiassistenten vil begynde med at tage de samme høreprøver, som blev foretaget ved den første
undersøgelse.
Derefter vil undersøgelsen måske blive suppleret med flere undersøgelser.
 
Hvordan kan du bedst forberede dit barn til undersøgelsen?
Det er nemmest at undersøge barnet, hvis det sover.
Det vil være en god ide at sørge for:
• At barnet er skiftet.
• At barnet har fået mad kort før undersøgelsen.
 
Hvad fortæller resultatet?
Høreundersøgelsen viser, om barnet reagerer tydeligt på lyd eller ej.
Hvis der registreres en reaktion, har barnet med al sandsynlighed ikke en hørenedsættelse.
Hvis der ikke kan registreres en reaktion på et eller begge ører, vil øre-næse-halslægen forklare, hvad
resultatet betyder og hvilken behandling, der kan tilbydes.
På baggrund af resultatet af høreundersøgelsen lægger øre-næse-halslægen sammen med dig en plan
for videre behandling.
Der er forskellige typer og grader af hørenedsættelse. I de allerfleste tilfælde klarer barnet sig fint med
kun lidt hjælp.
Af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for høreundersøgelse af alle nyfødte, fremgår det, at nyfødte
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med hørenedsættelse og deres forældre kan få hjælp og rådgivning fra barnet bliver født for at sikre
den bedste start på livet.
Ny forskning har vist, at jo tidligere et barn med hørenedsættelse får hjælp, jo bedre bliver dets
sproglige og sociale udvikling.
 
Det er vigtigt, at du også fremover er opmærksom på, om barnet hører godt.
Børn kan senere i livet få hørenedsættelse, oftest på grund af væske i mellemøret.
Hvis du bliver bekymret over dit barns hørelse på et senere tidspunkt, kan du henvende dig til din egen
læge eller en praktiserende øre-næse-halslæge.
 
Spørgsmål
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
 
Åbningstider på Høre Ambulatoriet
Du skal henvende dig til os for at få en aftale om, hvornår du kan komme.
 
Telefon 7918 2796.
 
Venlig hilsen
Personalet på Høre Ambulatoriet.
 


