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Hörselnedsättning 
Inledning 
Viktiga uppgifter är sådana uppgifter som krävs 
för att remissen ska kunna bedömas och 
prioriteras på rätt sätt.  
Övriga önskvärda uppgifter är sådana som kan 
lämnas av inremitterande i mån av tid och 
möjlighet. Dessa underlättar ÖNH-läkarens 
bedömning av patienten, men är inte avgörande 
för bedömningen av remissen.  
Uppställningen är gjord utifrån symptom och i 
vissa fall diagnos. 

Hörselnedsättning hos vuxna 
Anamnes 
Viktiga uppgifter: 
• Problembeskrivning 
• Duration 
• Vems är problemet? 
• Yrke 
• Förekomst av barotrauma vid ensidig plötslig 

hörselnedsättning 
 
Övriga önskvärda uppgifter: 
• Hereditet för hörselnedsättning? 
• Ev. tidigare öronsjukdomar? 
• Bulleranamnes 
• Associerade symptom 
• Övriga sjukdomar t e x tidigare skalltrauma 

eller meningit 
• Tidigare exposition för cellgiftsbehandling 

eller aminoglykosidbehandling? 
 

 
Status 
Viktiga uppgifter: 
• Audiogram 
• Trumhinnestatus 
• Weber (512 Hertz) om asymmetrisk 

hörselnedsättning föreligger. 

Kommentar 
Beskriv problemet utifrån patientens eller 
anhörigas redogörelse, i vilka situation gör sig 
hörselnedsättningen påmind, grad av social 
påverkan osv. 
Yrkesanamnes är viktig, framförallt nuvarande 
yrke då vissa yrken kräver god hörsel för att 
överhuvudtaget klara arbetet, exempelvis lärare, 
musiker, arbeten som innebär 
sammanträdesbeslut osv. Dessa yrkesgrupper 
kräver snabbare rehabilitering och prioriteras 
utifrån remissen.  
Barotrauma d v s dykning, flygning eller kraftig 
krystning kan innebära membranruptur i runda 
eller ovala fönstret. Detta ger en plötslig ensidig 
hörselnedsättning och skall snabbt opereras, ska 
remitteras akut till öronkliniken efter samråd med 
öronjouren. 
All sudden deafness bör remitteras akut. 

Vanliga associerade symptom är tinnitus 
och/eller yrsel. 
 
 

Fortsättning…
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Hörselnedsättning, fortsättning 
 
Bland övriga sjukdomar är det framförallt viktigt 
att det kommer fram eventuell autoimmun 
sjukdom, detta särskilt om det föreligger en 
snabbt progredierande hörselnedsättning. 
Om otosklerosmisstanke föreligger är det rimligt 
med en viss operabilitetsbedömning, dock inga 
höga krav eftersom det är en lindrig operation 
som utförs i lokalbedövning. 

Hörselnedsättning hos barn 
Anamnes 
Viktiga uppgifter: 
• Föräldrarnas uppfattning angående hörseln 

hos barnet 
• Duration 
 
Önskvärda uppgifter: 
• Förekomst av upprepade otiter eller ÖLI:er 
• Talutveckling? 
• Övrig utveckling inkl beteende? 
• Hereditet för hörselnedsättning 
 
Status 
Viktiga uppgifter: 
• Försök beskriva trumhinnestatus 
 
Övriga önskvärda uppgifter: 
• Audiogram om möjligt 
• Tympanometri 

Kommentar 
Viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas uppfattning 
angående barnets hörsel. Vid minsta misstanke 
om hörselnedsättning där vi inte ser någon enkel 
förklaring bör barnet remitteras till öronkliniken. 
Om barnet klarar att genomföra en lekaudiometri 
vid hörcentralen kan man remittera dit direkt. 
Förutsättningen är dock att inremitterande har 
sett hela trumhinnan och bedömt den som 
normal. 

 

 

 


