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Medfødt moderat til alvorlig 

hørselstap

FOREKOMST

• Moderat-alvorlig (> 40 dB HL) to-sidig: 1,3 per 1000 nyfødte

• Ensidig hørselstap (> 40 dB HL):  0,6 per 1000 nyfødte
– Omtrent halvparten av barn med medfødt hørselstap har ingen kjente 

risikofaktorer.

• Moderat-alvorlig to-sidig:     Stiger til ca. 1,5 per 1000 ved 6 års alder 

MÅL MED SCREENING

• Finne pasientene tidligere, kan da tidlig iverksette habiliteringstiltak. 

• Diagnostisere pasienter med to-sidig hørseltap innen 3 mnd
alder og at høreapparat skal være tilpasset innen 6 mnd alder.





Otoakustiske emisjoner (OAE)

• Påviser både konduktive hørseltap og 
kokleær dysfunksjon
– Regnet å omfatte rundt 99 % av 

tilfellene av medfødt døvhet eller 
tunghørthet. 

• OAE kan være vanskelig å gjennomføre 
første levedøgn (0-24 timer) pga rester 
av sekret, fostervann etc. i øregangen. 

• OAE er imidlertid teknisk enklere enn 
AABR, men noe høyere andel falsk 
positive.



OAE

• Reflekterer status t.o.m. de ytre hårcellene i det 
indre øret og tester den perifere hørsel

• De ytre hårcellene beveger seg og avgir energi som 
måles i øregang ved hjelp av en mikrofon plassert i 
en probe
– gir ikke informasjon om de sentrale auditive nervebaner

– gir ikke informasjon om hørsel i bassfrekvenser 



Automatisert hjernestammeaudiometri 
Automatisert auditory brainstem response - AABR

• Påviser også hørseltap på et post-kokleært nivå 
(hørselsnerve og hjernestamme). 

• Post-kokleære skader kan ses i forbindelse med 
medfødte/ervervede hjerneskader. 

• AABR er teknisk mer krevende enn OAE
– I tillegg til øreplugg må det festes tre elektroder på hhv. 

panne, nakke og kinnben. 

– AABR tar derfor noe lengre tid

– Færre falsk positive





AABR

AABR er en direkte måling av respons på lyd fra 

cochlea, via hørselsnerve til hjernestamme, og gir 

et mål på både perifer og sentral hørsel. 



AABR versus OAE



Cytomegalovirus

• Norge: ~ 70 % smittet (IgG positive) innen 40 års alderen
– Størst risiko for smitte ved nær kontakt med små barn som  

skiller ut virus i mange mnd/år

– Ofte asymptomatisk infeksjon (barn/voksne/gravide)

• ~ 1-4 % av kvinner primærinfeksjon under sv.skapet
– Fosterdødelighet på ~15 %

• Smitte mor-barn:
– 15-40 % risiko hvis primær CMV infeksjon under eller rett før 

svangerskapet

– IgG positive mødre: Risiko for smitte ~1-3 % (mildere sykdom)



Medfødte CMV infeksjoner
0,3-1,0% av alle nyfødte

• Asymptomatisk ved fødsel (85-90 %)

• .. men kan utvikle hørselstap

• Symptomatisk (10-15 %):

– Veksthemming, ikterus, mikrocefali, intracerebrale forkalkninger, 

retinitt, trombocytopeni, leukopeni, stor lever/milt, etc.

– Ikke passert OAE/AABR ved hørselsscreening

• Senere

– Mental retardasjon/ADHD? 

– Viktigste non-genetiske årsak til hørseltap.





Diagnostikk av CMV
• Påvist CMV i urin/spytt < 21 d alder                                              

= kongenitt infeksjon
– PCR eller evt. dyrkning

• Blodprøver
– Kvantitativ PCR: Best

– Serologi: Usikkert, brukes ikke..

– Hematologi/leverprøver

• Øyeundersøkelse
– Retinitt?

• Cerebral bildeundersøkelse
– MR/UL

• Tidlige infeksjoner: Migrasjonsforstyrrelser
og malformasjoner

• Senere infeksjoner: Affeksjon hvit substans

• Hørseltest
– Gjentas!!



• 6 ukers behandling mot 6 mnd behandling med po valganciklovir

hos barn med symptomatisk medfødt CMV infeksjon

• Studien viste at 6 mnd behandling hadde bedre effekt med tanke 

på hørsel ved 12 og 24 mnd alder, og bedre Bayley-score (språk) 

ved 24 mnd alder. 

• Vi anbefaler derfor po valganciklovir (Valcyte® mikstur, reg fritak, 

bestilles fra Danmark) 16 mg/kg x 2 i 6 mnd ved symptomatisk 

medfødt CMV infeksjon, dersom det ikke foreligger 

kontraindikasjoner

• Hva med de med kun nedsatt hørsel og som oppdages sent???  



Nasjonale retningslinjer

• Sosial- og Helsedirektoratet anbefalte i 2008 

hørselscreening av alle nyfødte barn, den 

gang primært ved bruk av OAE. 

• I august 2016 publiserte Helsedirektoratet 

nye faglige retningslinjer for 

hørselsscreening i nyfødtperioden. 



Hva er “nytt” i 2016-2017

• Økt bruk av AABR for “risikobarn” innlagt på

Nyfødt Intensiv avdelinger

• Målrettet CMV screening av barn som ikke

passerer hørselsscreening





CMV screening
Svakheter ved den faglige retningslinjen

• Foreldre skal samtykke til testing for CMV-infeksjon og 
samtykkeskjema bør utarbeides i hvert helseforetak
– Hvorfor er ikke det laget av Hdir?

• Ikke konkret nok plan for hvordan spyttprøver skal tas 
og hvordan prøvetaking kvalitetssikres
– I motsetning til annen nyfødtscreening

• Ikke nevnt ett ord om antiviral behandling
– Selv om det kan hjelpe..



Konklusjon

• Nye norske faglige retningslinjer anbefaler

økt bruk av AABR hos nyfødte med 

risikofaktorer for hørselstap

• Målrettet CMV screening

– Trolig fornuftig, men begrensninger med 

dagens forslag


