
  

 
 
 
 
 
 
 
Denne delen må fjernes etter data overføringen fra 
spørreskjemaet, slik at papirutgaven kan lagres for en kort tid 
for referanse  
 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt Barn 
 
 
 
 
 
 
 

 For foreldre eller ansvarshavende for barn som kan ha sekretorisk 
otitt (væske i mellom øret) 
 

 
 
 

 Følgen av  
   øre- og hørsel- 

problem 

 

 

  
Skriv  navn , sykehus  og registerings 

nummer 
før  skjemat gis til foreldrene for utfylling 
 
 
 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  

 .......................................................  
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Hvordan spørreskjemaet skal fylles ut 

 
 

 Dette spørreskjemaet sammenfatter på hvilken måte øre- og hørsel-
problem kan påvirke barnet og familien. Utgangspunktet er oftest en 
luftveisinfeksjon eller ørebetennelse.  Leger kan gi bedre råd dersom 
de har tilgang til denne standariserte informasjonen. Spørreskjemaet 
passer bare for barn med mulig sekretorisk otitt (væske i mellomøret), 
men ikke for barn med permanent hørselstap av annen årsak.  

 Kryss EN boks for hvert spørsmål.  Velg den boks som best beskriver 
ditt barn. 

 Vennligst legg merke til hvilken tidsramme spørsmålet gjelder, oftest 
dreier det seg om de siste 3 måneder. 

 Spørreskjemaet avsluttes med to tilbakemeldingsspørsmål. Disse er 
tatt med for å forsikre oss om at spørreskjemaet er brukbart også for 
foreldre i fremtiden. 

 

 

 

Takk for utfyllingen av spørreskjemaet; 

All informasjon behandles anonymt og konfidensielt. 
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OM8-30: Spørreskjema 

 

Avsnitt A: Allmennhelse 

1. Alt tatt i betraktning, hvordan vil du beskrive ditt barns helse i løpet av de 
siste 3 måneder? 

Veldig god  

God  

Mindre god  

Dårlig  

Avsnitt B: Luftveissymptom – foreløpig spørsmål 

1. Generelt, hvor ofte blir ditt barn forkjølet? 
 

 

En gang i uken   

En gang hver 2-3 uke  

En gang hver 1-3 måned  

En gang hver 4-6 måned  

Mindre hyppig enn 1 gang hver 6 måned  

Aldri  

Vet ikke  

 
De resterende spørsmål omfatter bare de siste tre måneder. 
 

2. Hvor mange ganger har ditt barn hatt hoste, forkjølelse eller vondt i 
halsen?  

Aldri  

En gang   

2-3 ganger  

4-5 ganger  

6 eller flere ganger  

 Dato  
 
Barnets alder: ...................... år ..................... måneder  

  ........................  ........................  OM8-30 studie nummer 
 
 
 

D D M M Å Å 
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3. Puster ditt barn vesentlig gjennom munnen? 

Aldri  

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Bare ved forkjølelse  

Vet ikke  

4.  Høres ditt barn ut til å være tett i nesen? 

Aldri  

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Bare ved forkjølelse  

Vet ikke  

5. Har ditt barn ofte rennende nese? 

Nei  

Ja, klar snue  

Ja, purulent snue (gul/grønn)  

                                                                                                                      Bare ved forkjølse                       

Vet ikke  

6. Snorker eller puster ditt barn tungt om natten? 

Aldri  

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Bare ved forkjølelse  

Vet ikke  
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Vennligst husk at alle spørsmål dreier seg om de siste tre måneder. 

Avsnitt C: Øre problem 

7.      Hvor mange ganger har ditt barn hatt problem med ørene? 

Aldri  

En gang  

2-3 ganger  

4-5 ganger  

6 eller flere ganger  

8. Hvor mange ørebetennelser har ditt barn hatt? 
(sterk smerte i øret, feber, tilsett av lege)  

0  

1  

2-3   

4 eller flere  

Vet ikke  

9. Hvor mange ganger har ditt barn hatt øreverk?  

0  

1  

2-3   

4 eller flere  

Vet ikke  
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Vennligst husk at alle spørsmål dreier seg om de siste tre måneder. 

Avsnitt D: Noterte hørsels vansker 

10.  Hvordan vil du beskrive ditt barns hørsel? 

Normal  

Litt under normal  

Dårlig  

Veldig dårlig  

Vet ikke  

11. Har ditt barn misforstått ord når det ikke ser på deg? 

Nei 
 
 

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Vet ikke  

12. Har ditt barn hørselsproblem når flere snakker sammen? 

Nei 
 
 

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Vet ikke  

13. Ber ditt barn om gjentagelse av ord og setninger? 

Nei  

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Vet ikke  
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Vennligst husk at alle spørsmål dreier seg om de siste tre måneder   

Avsnitt E: Oppførsel  

14.  Ved stillesittende aktivitet (måltid, lesestund etc) så… 

er barnet veldig aktivt og kan ikke sitte så stille som ønsket   

kan barnet ofterst sitte stille som ønsket  

kan barnet sitte stille i lengre perioder  

er barnet uvanlig stillesittende  

15. Hvor lenge kan ditt barn konsentrere seg om en lek eller oppgave du har 
gitt det? 

Opp til 2 minutter  

Opp til 5 minutter  

5-10 minutter  

10-15 minutter  

Mer enn 15 minutter  

16.  Hvor ofte søker barnet unødvendig din oppmerksomhet? 
 (for eksempel spør om hjelp med noe det selv kan gjøre, krever å bli båret eller at du 
leker med det, følger etter deg) 

Mindre enn en gang pr måned   

En gang pr måned  

En gang i uken  

En gang pr dag  

2-3 ganger pr dag  

17.  Hvor ofte er ditt barn uten anledning sutrete og klagende? 

Mindre enn en gang pr måned  

En gang pr måned  

En gang i uka  

En gang pr dag  

2-3 ganger pr dag  
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Vennligst husk at alle spørsmål dreier seg om de siste tre måneder . 

18.  Hvor ofte er ditt barn lei seg uten en klar grunn? 

Mindre enn en gang pr måned  

En gang pr måned  

En gang i uken  

En gang pr dag  

2-3 ganger pr dag  

19.  Når du tar med deg ditt barn ut, gjør det som du sier? 

Aldri  

Noen ganger  

Ofte  

Alltid  

Avsnitt F: Tale og språk 

20.      Uttaler ditt barn begynnelsen eller slutten av ord feil? 

Nei  

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Vet ikke  

21.  Er ditt barns tale forsinket i forhold til jevnaldrende? 

Nei  

Litt  

                                                                              Moderat                         

Meget  

Vet ikke  
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Vennligst husk at alle spørsmål dreier seg om de siste tre måneder . 

22.  Når ditt barn vil fortelle deg noe, har det dårlig uttale?  

           (F. eks utydelig eller feil uttale eller utelatelse av enkelte lyder ) 

Nei  

Sjelden  

Ofte  

Alltid  

Vet ikke  

Avsnitt G: Søvn vaner 

23.  Tror du at ditt barns søvn er påvirket av øre-nese-hals-problemene? 

Nesten alltid  

Noen ganger  

Nesten aldri  

24a. Oppfatter du ditt barn som trøtt og uopplagt i løpet av dagen? 

Nesten alltid  

Noen ganger  

Aldri  

24b. Dersom dette er tilfellet, tror du dette sammenfaller med øre-nese-hals-
problemene? 

Nesten alltid  

Noen ganger  

Aldri  

Svarte” aldri” på spørsmål 24a  

Avsnitt H: Skolegang 

25. Har det bekymret deg at ditt barns øre-nese-hals-problem skulle kunne ha 
en negativ effekt på skolegangen? 

Ofte bekymmret  

Noen ganger bekymmret  

Aldri bekymmret  
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Vennligst tenk på at alle spørsmål dreier seg om de siste tre måneder. 

Avsnitt I: Foreldrenes livskvalitet 

Har ditt barns øre-nese-hals-problem medført at ditt eget liv er blitt påvirket 
på noen av de følgende måter: 

26.  Føler du deg ofte trøtt? 

Ja  

Nei  

27.  Har ditt barn hatt behov for mer oppmerksomhet enn andre barn? 

Ja  

Nei  

28.  Har ditt barn vært ekstra krevende? 

Ja  

Nei  

29.  Har det krevd mye energi å ta seg av barnet? 

Ja  

Nei  

30.  Er du enig i følgende uttalelse: ikke før du selv får et barn med øre 
og/eller hørsels problem innser du hvor mye strev det medfører? 

Ja  

Nei  

 

 

 

Tilbake melding 

A.  Oppfattet du spørsmålene som: 

Veldig vanskelige  Ganske vanskelige  Lette  

B.  Din utdannelse: 

Ingen grunnskole  Grunnskole  

Videregående skole  Annen ikke høskole/universitets utdannelse  

Høyskole/universitets studier    Ingen passer  

 

Informasjonen er gitt av:   Barnets mor  Barnets far      
        Annen person: (spesifiser)……………………………… 


