Författare

Giltig från

Diarienummer

Yvonne Karlsson Ringholm, Kvinnokliniken Nyköping
Marie Perrault, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset
Catarina Björndahl, Kvinnokliniken Mälarsjukhuset och BB-mottagningen Kullbergska
sjukhuset.
Annica Karlsson, Kvinnokliniken MSE/KSK
Jenny Lindell, Neonatalavdelningen MSE
Charlotte Nylander, Barnhälsovården
Ulrika Nygren, Barnhälsovården
Ulla Wigholm, Kjell-Erik Israelsson, Malena Nilsson, ÖNH-kliniken Sörmland

2021-03-11

RS-ONH19-0017-1

Dokumentansvarig

Dokumentkategori

Revisionsnummer

Öron- näsa- halskliniken Sörmland

Vårdrutin

01

Beslutad av

Ledningsgruppen, ÖNH-kliniken Sörmland

Rutin för remittering för OAE på nyfödda
Kvinnokliniken Nyköping, Kvinnoavdelningen Eskilstuna, BB-mottagningen
Katrineholm och Neonatalavdelningen Eskilstuna
 ansvarar för att alla barn ska OAE testas
 ansvarar för att EDI-remiss skickas till Hörselvårdssektionen MSE, NLN eller
KSK på de barn som ska testas om eller som om av någon anledning inte testats.
Remissen ska innehålla telefonnummer till vårdnadshavare, telefonnummer till
någon anhörig som kan svenska om vårdnadshavare inte talar svenska, ange om
språktolk behövs och så fall vilket språk
 ansvarar för att skriva i Obstetrix på FV2 att barnet godkänts eller inte och med
kommentar om att EDI-remiss skickats för test eller omtest
Hörselvårdsmottagningen MSE, NLN och KSK
 ansvarar för att omtest eller test utförs
 skriver remissvar ”Vi har mottagit remissen”
BHV/BVC
 ansvarar för att kontrollera FV2 i Obstetrix att OAE är utfört.
Om det saknas uppgift om utförd OAE-test diskuterar BHV-sjuksköterskan detta
med vårdnadshavaren. Om oklarheter i genomförande eller utfall kan BHVsjuksköterskan läsa i barnets journal i hörselvårdssektionen alternativt kontakta
hörselvårdssektionen MSE 016-10 30 73, NLN 0155-24 51 92, KSK 0150-561
97, välj knappval 9 (VIP) så ringer vi upp er
 ansvarar för att skicka EDI-remiss till Hörselvårdsmottagningen MSE, NLN eller
KSK om OAE inte har utförts och detta gäller även om barnet fötts i en annan
region och där uppgift om utfört OAE inte kan erhållas.

Bakgrund och tidigare rutin:
OAE-screening infördes år 2000 i Sörmland och utförs på
Kvinnoavdelningen Eskilstuna, Kvinnokliniken Nyköping, BB-mottagningen
Katrineholm och Neonatalavdelningen. Dokumentation över vilka barn som testats och
vad resultatet visade har skett via handskrivna BB-listor.
Ulla Wigholm, audionom på Hörselvårdsmottagningen Eskilstuna har ett länsansvar för
att kontrollera BB listor med personnummer på mor och barn på alla födda och prickar av
och håller koll på vilka som inte blivit godkända eller som inte har testats. Ulla ansvarar
för att barnen kallas för test och omtest till hörselvårdsmottagningen utifrån BB-listor.
Dokumentation av OAE på handskrivna BB-Listor
Test eller omtest sker hos barnaudionomer på MSE och NLN och kallas utifrån
handskrivna BB-listor.
Listor från Kvinnokliniken Nyköping skickas till Ulla i Eskilstuna fortlöpande. Listor
från Kvinnoavdelningen Eskilstuna hämtas av Ulla 1gång/vecka och
Neonatalavdelningen Eskilstuna skickar listorna till Ulla när listan är fylld.
Katrineholmsbarnen som föds i Eskilstuna eller Nyköping testas eller omtestas på BBmottagningen i Katrineholm och kopia på blankett FV2 skickas till Ulla.
Resultat av OAE-mätningen dokumenteras på barnet på FV2 i Obstetrix av
Kvinnoavdelningen Eskilstuna, Kvinnokliniken Nyköping, BB-mottagningen
Katrineholm och Neonatalavdelningen.

