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Hörselundersökning 
Hörselundersökning utförs i förskoleklass, för nyanlända och nyinflyttade elever som 

inte tidigare testats samt på gymnasieskolans yrkesförberedande program som är 
utsatta för buller. Hörselundersökning erbjuds även vi behov till alla elever.   

Syfte 
Syftet med hörselundersökning i skolan är att upptäcka hörselnedsättningar som kan 
påverka barnets språkutveckling och kommunikativa förmåga och som kan 
kompenseras med hörselhjälpmedel och hörselanpassning av miljön. 

Nyupptäckta hörselnedsättningar i skolåldern orsakas huvudsakligen av kroniska eller 

återkommande mellanöroninflammationer, varav majoriteten är av lindrig art och 
läker ut utan behandling. Hörselnedsättningar och tinnitus orsakade av buller 

förefaller dock vara ett växande problem framförallt hos tonåringar. 

Hörselundersökningar ska främst identifiera elever med: 

• Hörselnedsättning som medför hinder att följa undervisningen och försvårar 

den sociala utvecklingen 

• Hörselnedsättning av betydelse för studie- och yrkesval 

• Kronisk mellanöresjukdom 

• Inneröresjukdom, bland annat vid exponering för hörselskadligt buller. 

Material 

Transportabel audiometer med dubbla ljudisolerade hörlurar. Vid apparatval bör 

avseende fästas vid driftsäkerhet, strömförsörjning, ergonomisk utformning och 
bärbarhet.  
Audiometern ska minst en gång per år genomgå kalibrering och underhållsservice. 

Förberedelser 

• Sätt på audiometern före undersökningen, apparaturen bör få en 
uppvärmningstid på minst 5–15. 
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• Gör en subjektiv kontroll av audiometerfunktion och kontrollera att den 
fungerar genom att själv lyssna i lurarna. Öka och minska både styrkan (dB) 
och frekvensen (Hz). Lyssna på tonernas renhet och frihet från hörbara klickar, 

knaster eller annat oönskat ljud. Dra lätt i hörtelefon- och elevenssignalkablar 

med signalen inkopplad för att avslöja kabelbrott. Undersök hörtelefonsetet 
med avseende på bygelspänning, rörlighet i de rörliga delarna eller tecken på 
förslitning.  

 

• Varje audiometer är kalibrerad till ett visst par hörtelefoner. Byter man 
hörtelefoner mellan två audiometrar så råkar båda audiometrarna ur 
kalibrering. 

 

• Mätmiljön-eftersträva att ha det så lugnt och tyst det går. 

Genomförandet 

• Anamnes – förkylning, täppt i näsan, snarkar, öroninflammationer. 
 

• Otoskopi – förutsättning för tillförlitligt resultat. Före undersökningen bör man 
försäkra sig om hörselgången är fri från vax. Titta i öronen, ser du synliga 

skador, syns trumhinnan? Hur ser den ut? Dokumentera det du ser, fritt från 

vax, vax finns- men passage ses, rodnad, perforation, rör etc 

(otoskopi/trumhinnebilder). 
 

• Placering av eleven- Placera eleven snett framför dig, så att du kan observera 
eleven men så att eleven inte ser när signal ges. Tips, se handen och tummen, 

syns om eleven är tveksam. 
 

• Instruktioner – Instruera eleven hur undersökningen går till. Ljuden kan vara 

höga, låga och oftast mycket svaga. Eleven ska trycka på svarsknappen så 

snart en ton hörs, även om den är mycket svag. Först kommer en starkare ton 
och sedan kommer svaga toner. Lägg hörtelefonerna på bordet och presentera 

en hög ton (80dB) så att eleven får hör hur det kan låta. OBS! glöm inte att 

sänka innan du börja att testa eleven! 

 

• Sätt på hörtelefonerna. Avlägsna håret från öronen och eventuella glasögon 
och örhängen av större modell. Om eleven har stor tragus (örats kläpp), för 

kinden framåt så att tragus inte täpper till hörselgången. 

  

• Lekaudiometri görs vid behov. Hörselmätning utförd med hjälp av plockleksak 

(t.ex. ringar på en pinne, kloss/kula i en burk) som barnet får flytta för att 
markera att det hört tonerna. 

 

• Rytmen vid signalerandet. Ge toner, ca 1 – 2 sekunder, med 3 – 5 sekunders 

paus. Säg (tyst) ettusenett. Undvik rytmiskt signalerande. Risken är att eleven 
faller in i samma rytm och signalerar i takt oavsett om hen hör tonen eller inte. 
Börja alltid med höger öra, om eleven har svårt att koncentrera sig, kan det 

vara värdefullt att växla mellan höger och vänster. 

 

 

https://www.sbu.se/sv/publikationer/skrifter-och-faktablad/interaktiva-fall-om-otiter-oroninflammationer/otoskopi/
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Metod 

För olika frekvenser bestäms den lägsta ljudstyrkan dB(decibel) som eleven kan 

uppfatta. Man behöver inte gå längre ner än till 20 dB som är en accepterad 
screeningsnivå. De frekvenser som undersöks är 500 – 1000 – 2000 – 4000 – 6000 Hz.  

• Börja på 2000 Hz och gå uppåt i frekvenserna, avsluta med 500 Hz 

• Börja ge en signal på 40 dB på 2000 Hz 

• Vid svar sänk till screeningnivå 20 dB. 

• Ge två toner av 1-2 sekunders längd med 3-5 sekunders paus mellan tonerna. 

Vid två säkra svar, byt till nästa frekvens. Börja då direkt på screeningnivån 

20dB. 

• Fortsätt att screena 4000, 6000, 1000 och 500Hz på samma sätt 

Tröskelbestämning 

Testa inte starkare än 70 dB då det finns risk för överhörning. 

• Börja på 2000 Hz och avsluta med 500 Hz 

• Börja ge en signal på 40 dB på 2000 Hz 

• Vid svar sänk till screeningnivå 20 dB. 

• Inget svar vid 40dB, öka nivån med 10 dB tills du får ett svar (maxnivå 70dB)  

• Sänk därefter med 10dB 

• Inget svar, öka med 5dB, tills du får ett svar. 

• Vid två säkra svar på samma nivå går du vidare till nästa frekvens. 

• Fortsätt på samma sätt med andra örat.  

• Dokumentera i journalen 

Felkällor 

• Audiometer – kolla att den är kalibrerad, lyssna på båda hörtelefonerna och att 
tonen hörs i rätt öra. 

 

• Tyst rum/bakgrundsljud – kolla eventuell fläkt eller störande ljud utanför 

rummet. 

 

• Placering av elev - eleven ska kunna observeras och undersökarens händer får 

inte synas. Låt inte eleven se när du trycker på stimulusknappen. Använd inte 
samma rytm hela tiden. Eleven ska sitta snett framför dig. 

 

• Elevinstruktion - kontrollera att eleven har uppfattat instruktionen rätt. 
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• Placering av hörtelefonen – ta bort håret från örat och dra örat uppåt och 
bakåt. Kolla att tragus inte kläms. Vaxpropp? 
 

• Överhörning – om du vet att det finns en nedsättning, kan det underlätta att 

testa bästa örat först. 
 

• Uttröttningseffekt? 

Bedömning av resultatet  

Kravet för godkänd screening är två säkra svar på 20 dB vid samtliga frekvenser (500 - 

6000 Hz).  

Observera att på 4-årskontrollen på BVC är 25 dB godkänt. 

Om en elev inte får 20 dB på de nivåer det testas på, men inte faller inte ut enligt 

kriterierna för remiss, anses hen godkänd på hörselscreeningen (ingen 

omkontroll behövs eftersom eleven inte faller ut). Skulle det däremot vara så 

att eleven själv upplever dålig hörsel kan det vara indikation för att remiss ska 
skickas ändå. 

Exempel på resultat som anses normal och ingen omkontroll ska göras.  

o Eleven svarar på 30dB på 6000Hz och 25dB på 500Hz på ett öra.  

o Eleven svarar på 30dB på 6000Hz på båda öronen.   

Åtgärd och eventuell remittering 

Om undersökningen visar en ensidig eller dubbelsidig hörselnedsättning om eleven 

hör: 

- lika med eller sämre än 25dB på två intilliggande frekvenser  

- lika med eller sämre än 35 dB på minst en frekvens mellan frekvenserna 1000 – 6000 

Hz görs en ny kontroll efter 1-3 månader. Detta förhindrar att elev med tillfälliga 
otosalpingiter remitteras till efterundersökning.  

- Om eleven eller omgivningen upplever hörselbesvär. 

Uppfylls kriterierna även vid upprepad kontroll remitteras eleven till Hörsel- och 
balansmottagningen, Akademiska Sjukhuset. Remiss skrivs av skolsköterska. 

Hörselundersökningar genomförda före höstterminen 2020 följde andra 
screeningnivåer för omkontroll och remittering till Akademiska sjukhuset.  

• Om undersökningen visade en ensidig eller dubbelsidig hörselnedsättning på > 
30dB HL på minst två av frekvenserna 500, 1000, 2000 och 3000 Hz skulle eleven 

gjort en omkontroll. 
Uppgick hörselnedsättning på ett eller båda öronen till 30dB HL i medelvärde vid 

frekvenserna 500, 1000, 2000 och 3000 Hz ska remiss ha skickats till 
Hörselmottagningen, Akademiska Sjukhuset. 
Uppgick hörselnedsättningen till >35 dB HL i medelvärde på frekvenserna 4000 
och 6000 Hz på ett eller båda öronen remitteras eleven till Hörselmottagningen 

(hörsel- och balansmottagningen), Akademiska Sjukhuset. 
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Vad ska stå på remissen 

Anledning till remiss 

Resultat av hörselmätning  

Hur barnets hörsel uppfattas av eleven och/eller av vårdnadshavare beroende på ålder 

Annan diagnos, tal-eller språkförsening 

Om barnet haft otiter 

Hereditet för hörselnedsättning, beskriv  

Resultat av otoskopi -hörselgångsstatus-fritt från vax? 

Behov av tolk, språk?  

Vart skickas remissen  

Hörsel- och Balansmottagningen 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 

Avslutningsvis 

De delar av mätutrustningen som är i kontakt med eleven ska rengöras med 
ytdesinfektion efter varje elev. 

Dokumenthistorik 
Version Utförda förändringar 
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