Væske i mellemøret
- om mellemøreproblemer hos børn
Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune
omkring børn med mellemøreproblemer
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Indledning
Denne folder er en vejledning i, hvordan voksne omkring børn
med mellemøreproblemer bedst kan afhjælpe dette. Når de voksne
nævnes, tænkes der på forældre, dagplejere, pædagoger m. fl.
Skab gode rammer for
barnet
Der er mange børn, som på et
tidspunkt i deres opvækst har
eller har haft mellemøreproblemer, og det er vigtigt at sætte
fokus på dette område.
Når barnet har en mellemøreproblematik, kan det i dagligdagen give forskellige udfordringer. Der kan være en korteller længerevarende hørenedsættelse, og dette kan påvirke
barnets sprog- og taleudvikling.
Barnet kan være uoplagt og
mistrives i perioder, så det er
vigtigt at have fokus på, hvor-
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dan der skabes gode rammer,
og hvordan man derved bedst
muligt hjælper barnet.
I denne folder beskrives de forskellige mellemøreproblematikker, og samtidig er folderen et
forsøg på at beskrive de individuelle tiltag, der kan gøres.
Spørgsmål
Er der spørgsmål eller ønskes
der yderligere rådgivning, så
kan der rettes henvendelse til
tale-hørekonsulenterne ved
PPR, Skive Kommune
Mailadresse:
ppr@skivekommune.dk eller
telefon 99 15 57 91

Mellemøret
Symptomer
Når der er væske i mellemøret,
kan barnet få trykfornemmelse, ens stemme lyder hul, og
man kan føle sig døv.

Omfanget af problemerne med
mellemøret er forskellige, men
man skal være opmærksom på
svingende hørelse på baggrund
af periodevis væske.

Barnet bliver nemt træt, da det
er på hårdt arbejde med at
følge med i alt det, som sker
omkring det.

Dræn i trommehinden
Hvis barnet har langvarige og
hyppige perioder med væske i
mellemøret, vil ørelægen ofte
anbefale, at der sættes dræn i.

Svingende hørelse
Tilstanden med mellemøreproblemer skyldes en utilstrækkelig funktion af det eustakiske
rør (se figur 1), så der ikke
kommer luft til mellemøret.

Drænet i trommehinden vil sørge for, at der kommer luft i
mellemøret.

Figur 1

Øret består af
1) ydre øre,
2) øregangen,
3) mellemøret og
4) det indre øre.

Det eustakiske rør
Kilde: Videncenter for hørehandicap
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To former for væske i mellemøret
Man skelner mellem to former for væske i mellemøret; akut mellemørebetændelse (Akut Otitis Media – AOM) og væske i mellemøret (Sekretorisk Otitis Media – SOM).
Begge former for væske i mellemøret er ofte forårsaget af
forkølelse.
Akut mellemørebetændelse
AOM:
Denne form for mellemøreproblematik skyldes virus eller
bakterier og giver oftest
øresmerter, rød trommehinde
og som regel feber.
Barnet kan være uoplagt, utilpas, pylret og ikke være på
toppen.
Trommehinden kan sprænge
spontant, så vil øret flyde, eller
ørelægen vil punktere trommehinden for at lette trykket. Betændelsen kan forsvinde af sig
selv, men mange læger vil anbefale, at barnet får penicillin i
nogle dage.
Dette er for at forhindre, at infektionen breder sig og for at
fremskynde helbredelsen. Der
kan være tale om en midlertidig hørenedsættelse.
Væske i mellemøret
SOM:
Denne form for mellemøreproblematik kaldes væske i mel4

lemøret, og baggrunden for
denne betegnelse er, at der
samler sig væske i mellemøret.
(Se figur 1, på side 3.)
Væsken forhindrer trommehinden og de små knogler i mellemøret i at bevæge sig på den
rigtige måde. Barnet vil som
regel have en hørenedsættelse
i basområdet, og lydene opfattes ikke korrekte. Normal
stemmeføring vil barnet høre
som en hvisken på grund af
væsken.

Signaler på mellemøreproblematikker
Det kan til tider være svært at opdage, når barnet har mellemøreproblemer. Der er flere forskellige signaler, hvor I skal være særlige opmærksomme.
• Barnet ændrer adfærd/ mistrives.
• Barnet bliver nemt irriteret/
frustreret.
• Manglende koncentration.
• Barnet bliver hyperaktivt.

Kontakt lægen
Hvis I kan genkende nogle af
de ovenstående udsagn, eller I
er i tvivl, bør I kontakte lægen/
ørelægen. Han kan let konstatere, om barnet har væske i
mellemøret samt anbefale den
korrekte behandling.

• Urolig og afbrudt nattesøvn.
• Leger meget alene, isolerer
sig.
• Ingen appetit, er pylret og
græder meget.
• Oplevelse af at barnet reagerer mere på visuelle indtryk og sansepåvirkninger
f.eks. på lys, højt musik,
skridt som larmer og berøring.
• Uopmærksom overfor ting
som sker uden for barnets
synsfelt.
• Ændring af den sproglige
udvikling.
• Barnet vælger at sidde lige
foran fjernsynet.
• Barnet siger ofte ”Hva´”,
eller I oplever, at barnet ikke får fat i det, som I spørger om.
• Mangler nysgerrighed.
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Vejledning
Nedenfor er forskellige vejledninger til jer voksne omkring barnet.
Fokus er at hjælpe barnet bedst muligt, når der er mellemøreproblematikker.
Det er vejledninger som omhandler sproglig opmærksomhed, trivsel og støjbegrænsning. Vejledningerne er både
aktuelle for forældre, dagplejer, vuggestue og børnehave.

•

Hæv hovedgærdet på sengen så barnet kommer til at
ligge højere med hovedet.

•

Prioriter tid hvor du er sammen med barnet i en rolig
stund hver dag.

•

Tal langsomt og tydeligt.

•

•

Skab øjenkontakt med barnet, så barnet får mulighed
for at mundaflæse.

Sæt ord på ting og handlinger, så barnet får udvidet sit
ordforråd.

•

Sørg for gode talenormer,
tal efter tur – ikke i munden
på hinanden.

Undgå baggrundsstøj fra
fjernsyn, radio m.m. når du
taler med barnet.

•

Undgå unødvendig støj fra
skramlende møbler ved at
sætte filt- og gummidupper
under bord- og stoleben.

•

Læg dug på bordet.

•

•

Gå ned i øjenhøjde med barnet.

•

Gå ikke rundt, mens du taler
med barnet.
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Forebyggelse
De følgende vejledninger er målrettet forebyggelsen for at formindske mellemøreproblematikkerne.
• Påklædning efter årstiden.
• Undgå at udsætte barnet for
træk.
• Undgå at ryge i nærheden af
barnet og helst udendørs.
• Alsidig kost.

• God hygiejne af sutter, legetøj mm. – især når dette deles mellem flere børn.
• Sørg for regelmæssig kontrol hos ørelægen, så længe
denne skønner, det er nødvendigt.

• Begrænset brug af sut, således at sutten kun bruges,
når barnet skal sove.
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