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Introduktion: Sekretorisk media otit (SOM) är den vanligaste öronsjukdomen och uppkommer 

oftast i efterförloppet till akut media otit (AOM). Om barnet får SOM leder det till 

hörselnedsättning som kan påverka språklig utveckling och ge beteendeproblem. Etiologin bakom 

SOM anses vara multifaktoriell.  Barnets tryck i mellanörat kan påverkas vid flaskmatning. 

Allergier, bakteriella/virus infektioner och inflammationer har också betydelse för utvecklandet av 

SOM. Syfte: att studera frekvensen av att använda nappflaska och liggande position vid 

flaskmatning relaterat till sekretorisk media otit och akut media otit i samband med rörbehandling. 

Metod: En deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamling skedde via enkäter 

som besvarades av närstående till barn 2- 5 år som genomgått rörinsättning på öronoperation. 

Resultat: 103 barn med närstående deltog i studien. 87%  av  barnen som genomgick 

rörinsättning använde eller hade använt nappflaska och av dessa barn låg 55% i planläge. 

Hereditet gällande SOM kunde skönjas. Konklusion: Studien visade hög frekvens av 

flaskmatning där lite mer än hälften, 55% låg i planläge men studiens begränsning kunde inte 

åskådligöra samband med planläge och SOM. Det är av vikt att belysa faktorer som har betydelse 

för utveckling av SOM för att minska behov av rörbehandling. Dessa faktorer kan sjuksköterskan 

informera närstående om via hälsoundervisning för att öka barn och närståendes empowerment.  
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Introduction: Otitis Media with Effusion (OME) is the most common ear disease and arises 

mostly in the end of akut media otit (AOM). If a child contracts OME, it will result in a hearing 

loss which can affect the verbal development and may lead to behavior difficulties. The etiology 

behind OME is considered to be multifactorial. A child’s middle ear pressure may be affected by 

bottle nursing. Furthermore, the development of OME may be caused by allergies, bacterial/virus 

infections and inflammations. Purpose: To study the frequency of using a feeding bottle while the 

child is lying down related to OME and AOM when tube insertion. Method: A descriptive cross-

sectional study with a quantitative approach. A survey data collection was used wherein the 

people who were surveyed were close family to two to five year old children, who have had ear 

tubes inserted. Result: 103 children with their close family participated in the study. 90% of these 

children who went through an ear tube insertion used or had used a feeding bottle and 50% of 

them lied down as they were fed. The heredity regarding SOM could be picked out. Conclusion: 

The study showed a high frequency of bottle nursing where just over the half (55%) lied down, 

but the restriction of the study could however not visualize the relation between lying down and 

SOM. Moreover, it is important to bring up the factors that are significant for the development of 

SOM to decrease the need of ear tube treatment/insertion. The nurse can inform close family 

about these factors through health education in order to increase children and close family´s 

empowerment.  
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INTRODUKTION 
Media otit, även kallad öroninflammation, är en av de mest vanliga barnsjukdomarna 

och drabbar upp till 90 % av alla barn (Paradise et al. 1997; Joki-Erkkilä et al. 1998).  

I Sverige får cirka 400 000 barn varje år någon episod med sekretorisk mediaotit (SOM) 

som är den vanligaste öronsjukdomen (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] 2007; Friis-Liby & Groth 2010). Om barnen har sin första episod av akut otit 

före sex månaders ålder ökar risken för kvarstående SOM trefaldigt (Friis-Liby & Groth 

2010). Konsekvenser av SOM hos barnen är hörselnedsättning men också sen språklig 

utveckling (Roberts et al. 2004; Bellusi et al. 2005; Speets et al. 2011). Av de ca 10 000 

barn i Sverige som varje år får rör insatta i öronen beräknas det vara ca 7000 barn med 

diagnosen SOM. Det är uppskattningsvis ca 25% av barnen som fått diagnosen SOM 

och behandlas vid öronklinik som får rör (SBU 2007). Akut media otit (AOM) medför 

stora sjukvårdskostnader med läkarbesök och antibiotika (Rovers et al. 2004; 

Plasschaert et al. 2006; Speets et al. 2011). I Sverige stannar 57% av närstående till barn 

med AOM hemma cirka 30 timmar från betalt arbete per sjukdomsepisod. Det 

uppskattas kosta de närstående 3484 SEK per sjukdomsperiod och barn 2010 (Speets et 

al. 2011). Antalet SOM och längden den kvarstår påverkar livskvalitén negativt hos 

både barnen och barnens föräldrar (Lee et al. 2006). Det är av vikt att kunna integrera 

evidens med klinisk erfarenhet för att tillgodose omvårdnadsbehov och främja hälsa 

samt livskvalitet till patienter och närstående (Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterska med specialisering inom ÖNH-sjukvård 2011; SFS 1982:763). 

Hälsoundervisning bör anpassas till familjen (Kelo et al. 2013; Wright & Leahey 2013) 

och vara stödjande (Wright & Leahey 2013) 

Örats anatomi och fysiologi  
Människans hörselorgan består av ytteröra, hörselgång, mellanöra och inneröra. 

Hörselgångsmynningen omsluts av ytterörat eller öronmusslan. Den består av ett 

broskskelett som är klädd med hud. Endast den nedre delen av öronmusslan saknar 

brosk. Hörselgången är cirka tre centimeter lång och svagt s-format krökt. Denna 

krökning ger ett skydd för direkt trauma mot trumhinnan. Trumhinnan är trattformad 

där spetsen på tratten är den delen som möter hammarskaftet. Insidan av trumhinnan är 

täckt av slemhinna med ett epitellager som är förankrat mot bindväven. I mellanörat 

finns hörselbenen, hammare, städ och stigbygel. Mellanörat är uppbyggt så att det bildar 

många hålrum som är kommunicerande med varandra. Dessa hålrum ska vara fyllda 

med luft för att överföringen av ljud genom hörselbenen ska bli så optimal som möjligt. 

Mellan svalget och mellanörat finns en förbindelse, örontrumpeten som har en 

tryckreglerande funktion (Friis-Liby & Groth 2010).  

 

Örontrumpeten är cirka 40 millimeter lång hos vuxna, klädd med slemhinna och 

normalt stängd. Den öppnar sig aktivt vid sväljning eller andra käkledsrörelser som följs 

av en passiv slutning. Innerörat består av båggångarna som är ett balansorgan samt 

snäckan som omvandlar rörelserna från hörselbenen till ljud som hjärnan kan uppfatta. 

Trumhinnans position ska vara svagt utåtbuktande och denna position är beroende av att 

det kommer upp luft från svalget via örontrumpeten (Friis-Liby & Groth 2010). 
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Akut media otit (AOM) och sekretorisk media otit (SOM)  
Media otit, även kallad öroninflammation, delas in i två grupper, AOM och SOM. SOM 

uppkommer oftast i efterförloppet till AOM och karaktäriseras av resistent vätska i 

mellanörat. Epidemiologiska data och klinisk erfarenhet talar för att AOM är en 

komplikation efter övre luftvägsinfektion och SOM uppkommer oftast i efterförloppet 

till AOM. SOM kan uppkomma utan föregående AOM och associeras då med andra 

uppkomstmekanismer som till exempel dysfunktion i örontrumpeten (Neto et al. 2006; 

Marsegila et al. 2008).  

 

SOM består av några karakteristiska symtom som retraherad trumhinna, vätska i 

mellanörat och hörselnedsättning.  Hörselnedsättningen kan variera i hög grad beroende 

på hur mycket mellanöretrycket har minskat samt hur mycket vätska som finns i 

mellanörat. SOM kan förekomma även om vätska saknas och då är det endast ett 

undertryck som ger diagnosen (Friis-Liby & Groth 2010). SOM karakteriseras av 

ihållande vätska i mellanörat men orsaken till denna vätska är okänd (Skovbjerg 2009). 

 

Fler och fler som arbetar med forskning kring SOM börjar även inkludera mellanörat i 

övre luftvägssystemet genom att örontrumpeten förbinder mellanörat med näsa och 

svalg. Slemhinnan i mellanörat är av samma typ som finns i näsa och svalg och anses 

därför kunna reagera på samma sätt vid allergi (Hurst 2011). Inflammation i näsan kan 

orsaka en långvarig obstruktion av örontrumpeten och gör att luft inte kommer upp i 

mellanörat. De flesta Öron-Näsa-Hals-specialister (ÖNH-specialister) anser inte att 

allergi kan vara orsaken till sjukdomar i mellanörat. Detta kan bero på att kunskap om 

att mellanörat har samma slemhinna som övre luftvägen och kan reagera på samma sätt 

är relativt ny (Hurst 2008; Marsegila et al. 2008; Hurst 2011).  

 

Att mellanörats slemhinna är den samma och fungerar och reagerar på samma sätt som i 

de övre luftvägarna har kunnat fastställas i ett flertal studier och med den kunskapen ska 

man räkna in även mellanörat i övre luftvägssystemet (Hurst 2008; Marsegila et al. 

2008; Hurst 2011). Det finns inte några bevis för anatomiska skillnader av 

örontrumpetens funktion mellan barn som har SOM och barn utan SOM som varit en 

tidigare teori om orsaken till SOM (Hurst 2008).  

 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis är de tre 

vanligaste patogenerna i mellanörat. Bakterierna kommer till mellanörat via 

örontrumpeten. Otitbenägna barn har oftare dessa patogener i nasofarynx (Skovbjerg et 

al. 2009). Resistent SOM kan vara orsakad av en intracellulär infektion av mellanörats 

slemhinna. Detta skulle i så fall kunna utgöra en bakteriell reservoar för reinfektion av 

mellanörat (Coates et al. 2008).  

 

Det finns ingen vedertagen definition av SOM eller AOM. Även när kriterier funnits har 

dessa ändrats flera gånger över tid. Enligt svenska riktlinjer är definitionen av SOM en 

smärtfri inflammation med vätska i mellanörat under minst 3 månader med nedsatt 

hörsel (Hellström et al. 2011).  
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Etiologin bakom SOM är multifaktoriell (Friis-Liby & Groth 2010). Teorier om vad 

som orsakar att trumhinnan dras in till mellanörat och vätska bildas handlar om bland 

annat ”sniffning” (att dra in luft hårt genom näsan), i vilken position barnet har vid 

flaskmatning, allergier samt bakteriella/virus infektioner och inflammationer (Tully et 

al. 1995; Brown & Magnusson 2000; Rovers et al. 2008). Enligt Otitkonsensus i 

Sverige från år 2010 är definitionen av AOM inflammation i mellanörat med fynd av 

trumhinneinflammation och pus i mellanörat eller hörselgången. De vanligaste 

symtomen är snabbt insjuknande, smärta och feber (strama.se, Otitkonsensus 2010). 

Förekomsten av SOM är större under höst och vinter månaderna än under sommaren har 

studier visat som har jämfört länder på båda sidorna av Atlanten (Neto et al. 2006). 

SOM är vanligast förekommande hos barn i åldern 1-3 år (Souter et al. 2009).  

 

Det är viktigt att informera barnens närstående om att snyta sig när de är förkylda, göra 

valsalva manöver (tryckutjämning) eller använda Otoventballong (tryckutjämning) 

(Westerberg et al. 2011). Dessa aktiviteter samt att avvakta tre månader kan göra att 

problemen försvinner och ingen operation av rörinsättning behövs (Paradise et al. 2005; 

Westerberg et al. 2011). Utan åtgärd kommer de flesta SOM läka ut av sig själv inom 

tre månader men cirka 5-10% kvarstår upp till ett år (Marsegila et al. 2008).   

Påverkan av trycket i mellanörat vid flaskmatning 
Örontrumpetens viktigaste funktion är att skydda mellanörat från variationer i 

lufttrycket. En person som lagt till sig vanan att ”sniffa”, alltså dra in luft hårt i näsan 

får ett bestående undertryck i mellanörat (Brown & Magnusson 2000). Olika typer av 

nappflaskor påverkar trycket olika i mellanörat. När ett barn dricker ur en 

underventilerad nappflaska eller suger på napp bildas undertryck i mellanörat på samma 

sätt som vid ”sniffning” (Tully 1998; Brown & Magnusson 2000). När ett barn dricker 

ur en underventilerad nappflaska dröjer det inte länge innan det bildas ett negativt tryck 

i mellanörat till skillnad mot en fullt ventilerad nappflaska. När föda intas ur en icke-

ventilerad eller underventilerad nappflaska bildas efter en stund vakuum i flaskan. När 

lite av födan har sugits ut har det positiva trycket i nivå med nappen blivit omvänt och 

ett ökat negativt tryck har utvecklats under födointaget. När vakuumet ökar så ökar 

också flödesmotståndet vilket gör att barnet suger hårdare för att tömma flaskan. 

Allteftersom vätskan sugs ut ur nappflaskan skapas ett betydande vakuum. Det negativa 

trycket i svalget överförs sedan genom örontrumpeten till mellanörat. Negativt tryck i 

mellanörat är ett förstadium till SOM. Det har visat sig att negativt tryck i mellanörat 

som det som kommer utav sniffningar är involverat i utvecklandet av permanent 

retraktion som mellanöresjukdom manifesterat av indragen trumhinna, ihållande AOM 

och kolesteatom (Brown & Magnusson 2000). Intensivt och kraftfullt sugande som 

leder till negativt tryck i munnen och som fortplantas via svalget och örontrumpeten till 

mellanörat kan även förväntas vid sugning på napp och tumme (Tully 1998; Brown & 

Magnusson 2000). 

 

Friska barn som flaskmatas när de ligger i ryggläge har negativt tryck i mellanörat 

efteråt. Det tar en stund innan barnet får positivt tryck i mellanörat igen om barnet får 

sitta upp eller läggs på mage efter att det druckit färdigt (Tully 1998).  
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Definition av ryggläge är när barnet befinner sig i horisontellt läge. Det finns en stark 

korrelation mellan ryggläge och flaskmatning och att barnet utvecklar SOM. Genom att 

istället låta barnet befinna sig i en halvsittande 45-gradig vinkel minskar risken för 

utveckling av SOM (Tully 1998). 

 

En ökad risk föreligger att få AOM om barnet suger på napp (Neto et al. 2006; Rovers 

et al. 2008; Hafrén et al. 2011). Barn som suger på napp får en ökad reflux av 

nasofaryngeal sekretion in i mellanörat. Detta möjliggör att vanliga förkylningsbakterier 

kan komma in i mellanörat lättare än annars. Användning av napp ökar också risken för 

förändringar i tändernas position och kan då skapa en dysfunktion av örontrumpeten. 

Efter en första genomgången AOM skadas slemhinnan i mellanörat och blir därmed mer 

infektionskänslig. Fortsatt användning av napp skapar därefter förutsättning för att få 

förnyade AOM och SOM (Rovers et al. 2008).   

Allergi, SOM och AOM 
SOM och AOM är ett vanligt tillstånd hos barn samtidigt som allergi hos barn ökar. 

Idag är det inte klarlagt hur sambandet är mellan allergi och AOM. Studier har visat att 

förekomsten av allergi hos barn med AOM har varit väldigt varierande. Studier som 

omfattar en vidare definition av allergi har visat resultat med stor förekomst av 

ärftlighet för allergi hos barnen med AOM. I de senare studierna har definitionen av 

allergi även innefattat allergi hos föräldrar och syskon samt barn som har allergitypiska 

symtom som eksem eller astma. Detta behöver inte betyda att det handlar om en 

allergisk inflammatorisk process men in vitro studier visar tydligt att samma celler och 

cytokiner som samverkar vid en allergisk reaktion också spelar en viktig roll för 

uppkomsten av AOM (Tewfik & Mazer 2006). Det finns viss evidens för att allergi kan 

vara en riskfaktor för öronsjukdom (Neto et al. 2006). Ett barn som får AOM har tre 

gånger högre risk att utveckla SOM om barnet också är allergiskt. Studier har gjorts för 

att se om SOM är en allergisk sjukdom och då har pricktest och total-IgE använts som 

markörer. Då det endast påvisas låga nivåer av total-IgE hos barn med SOM kommer 

mer än 80% av dessa barn inte visa tecken på allergi vid ett pricktest. SOM försvinner 

om de speciella allergen som orsakar SOM och ger ett positivt resultat vid pricktest 

ingår i barnens hyposensibilisering (Hurst 2011).  

 

AOM kan vara en direkt konsekvens av att barnet utsätts för ett allergen eller också är 

atopiska barn predisponerade för att få AOM (Tewfik & Mazer 2006; Hurst 2008). 

Allergenet framkallar en allergisk inflammatorisk reaktion, det vill säga slemhinnan i 

mellanörat reagerar precis som den gör om den utsätts direkt för ett allergen (Tewfik & 

Mazer 2006). Allergi kan spela en roll i utvecklande av SOM när det gäller 

återkommande SOM som inte svarar på annan behandling och har barnet någon form av 

matallergi kan det vara en bidragande orsak till utvecklandet av SOM (Aydogan et al. 

2004; Döner et al. 2004). Patienter som behandlats för sin allergi med immunoterapi 

(allergivaccinationer) och/eller anpassad allergikost har visat förbättringar efter fyra 

månader genom mindre vätska, smärta från mellanörat och förbättrad hörsel (Hurst 

2008).  
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Rörbehandling 
En vanlig behandling av SOM är insättning av ett ventilationsrör i trumhinnan under 

narkos (SBU 2007; Hellström et al. 2011; Westerberg et al. 2011) som introducerades 

1954 av Beverly Armstrong i USA. Innan dess hade behandling av SOM gått ut på att 

”sticka hål på trumhinnan” så kallad myringotomi. Vid insättning av rör i trumhinnan 

förbättras hörsel och livskvalitet signifikant under de nio efterföljande månaderna (SBU 

2007; Hellström et al. 2011) i jämförelse med en kontrollgrupp som får avvakta 

behandling. Ingen förbättring visas om endast myringotomi utförs (Hellström et al. 

2011). 

 

I övrigt friska barn med SOM, som inte fyllt tre år, behöver inte få rör inopererade 

direkt utan kan avvakta 3-6 månader för att se om vätskan försvinner av sig självt enligt 

amerikanska riktlinjer (Paradise et al. 2005). Rörbehandling är även enligt de svenska 

riktlinjerna indicerat när ett barn haft SOM under minst tre månader (SBU 2007).  

Av de cirka 10 000 barn som varje år får rörbehandling är det cirka 75% som får det på 

indikationen SOM. Det är motiverat att sätta in rör i trumhinnan hos barn som har en 

objektiv verifierad hörselnedsättning (SBU 2007).  

Livskvalité i samband med SOM och rörbehandling 
SOM påverkar livskvalité negativt inte bara hos barnet utan även hos närstående och 

andra familjemedlemmar (Lee et al. 2006).  

Variabler när det gäller livskvalité och SOM inkluderar fysiska symtom som smärta och 

hörselnedsättning, känslomässiga symtom som irritation och rastlöshet, 

språksvårigheter, sociala symtom som frånvaro från förskola/skola samt närståendes 

frånvaro från arbete och närstående som är oroliga för sitt barns hälsa och utveckling 

(Richards & Giannoni 2002; Stanley et al. 2005).  Konsekvenser av SOM hos barnen är 

hörselnedsättning, försenad kognitiv utveckling och sen språklig utveckling (Brown & 

Magnusson 2000; Roberts et al. 2004; Bellusi et al. 2005; Speets et al. 2011).  

Språksvårigheter visar sig som förlängd svarstid i ett samtal samt att ordförrådet blir 

begränsat (Bellusi et al. 2005) vilket leder till begränsningar i det sociala samspelet, i 

interaktionen med andra människor och beteendeproblem (Roberts et al. 2004; Speets et 

al. 2011).  

 

Närstående med en ängslig personlighet kan överdriva sina barns problem och är mer 

benägen att begränsa sina barns aktiviteter såsom sport, gå på kalas och vara med 

vänner vilket påverkar barnens livskvalité negativt. När det gäller barn med SOM är det 

viktigt att förutom att utvärdera vätska bakom trumhinnan och hörselnedsättning också 

ta hänsyn till närståendes oro för att deras barn kan ta skada av dålig hörsel, ha ont i 

öronen samt barnens eventuella deltagande i aktiviteter (Bellussi et al. 2005). 

Efter att barn fått rör inopererade i trumhinnan ökar deras och närståendes livskvalité 

(Richards & Giannoni 2002; Stanley et al. 2005; Lee et al. 2006). Rekommendationer 

som finns för att få rör inopererade är multifaktoriell och inkluderar bland annat att få 

bort vätska, få ner antalet infektioner, förbättra hörsel och språkutveckling samt 

förbättra inlärning och socialt beteende. Flera variabler inom livskvalité förbättras efter 

att barn genomgått rörinsättning med eller utan adenoectomi (Richards & Giannoni 

2002; Stanley et al. 2005). 
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Närståendes oro för sitt barns hälsa sjunker efter operation. Andra positiva effekter är 

minskade sjukvårdskontakter, minskat antibiotikabehov samt minskad frånvaro från 

förskola/skola och närståendes frånvaro från arbetet (Richards & Giannoni 2002; 

Stanley et al. 2005). 

 

Uppmätt livskvalité före och efter insättning av rör i trumhinnan visar att en ökning av 

barnets livskvalité hänger ihop med tillfredsställelse. Närståendes tillfredsställelse med 

barnets förbättring efter operation är signifikant med det tagna beslutet att genomföra 

operationen (Rosenfeldt et al. 2000).  

 

Livskvalité är högre efter operationen om det inte rinner någon eller väldigt lite vätska 

från öronen. Rinnande vätska efter insättning av rör i trumhinnan förekommer hos 10-

20% av alla opererade barn. Denna siffra kvarstår oavsett operationsmetod, försiktighet 

med vatten i öronen eller om antibiotikadroppar används profylaktiskt. Det är bättre 

att informera närstående om detta fenomen och att det inte är något allvarligt fel som de 

behöver oroa sig för (Rosenfeldt et al. 2000).  

 

Patienten och närstående är det centrala för sjuksköterskor inom ÖNH-sjukvård, där det 

är av vikt att kunna integrera bästa tillgängliga evidens med den kliniska erfarenheten 

för att tillgodose omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor med specialisering inom ÖNH skall 

bland annat undervisa och stödja patienter samt närstående för att främja hälsa och 

livskvalitet (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering 

inom ÖNH-sjukvård 2011). 

 

Det blir ingen skillnad i barnets utveckling om rörinsättning sker direkt vid upptäckt av 

SOM eller om barnet haft SOM en längre tid hos barn yngre än tre år har kontroller vid 

tre till fyra års ålder visat. Denna information är viktigt att närstående får (Paradise et al. 

2005). Ett problemområde som verkar bli kvar trots att barnet blir äldre är ihållande 

uppmärksamhetsstörningar (Bellussi et al. 2005).  

Hereditet  
SOM och AOM är multifaktoriella sjukdomar vilket betyder att det inte finns en 

anledning till att sjukdomen bryter ut utan flera faktorer som samverkar. Hereditet med 

föräldrar som haft öron inflammationer är en faktor som kan förutsäga om barnet 

kommer att få återkommande akuta otiter (rAOM) (Casselbrant et al. 1999; Albersen et 

al. 2010; Hafrén et al. 2011). Den absoluta risken ökar för barnet att utveckla rAOM om 

det finns en positiv familjehistorik men den absoluta risken kan inte användas för att 

förutsäga rAOM (Albersen et al. 2010).  

 

Ärftlighet för SOM undersöktes hos 168 samkönade friska tvillingar och fem trillingar. 

Dessa följdes från födsel tills de fyllt två år. Signifikans fanns för att ärftlighet spelar 

roll för att få SOM och att den kvarstår oavsett längden på uppföljning (Casselbrant et 

al. 1999).  

 

Det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan de atopiska och icke atopiska barnens 

inflammatoriska infiltrat i öronen visar aktuell forskning, vilket talar för att deras 

allergiska arv har betydelse för deras AOM (Tewfik & Mazer 2006). 
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Missbildningar 
När det gäller barn med kraniofaciala missbildningar som läpp-käk-gom spalt har de 

barnen en ökad risk för att få AOM och SOM. Detta har visat sig i studier gjorda där 

man jämfört barn innan och efter korrigerande kirurgi (Neto et al. 2006).  

Adenoid 
De två vanligaste orsakerna till att barn får SOM är outvecklat immunförsvar i samband 

med ej färdigutvecklade örontrumpeter och/eller en förstorad adenoid (Neto et al. 2006; 

Souter et al. 2009). Om adenoidectomi utförs samtidigt som rörinsättning minskar 

risken för att behöva rörinsättning en andra gång. Borttagande av en förstorad adenoid 

resulterar i att vätska bakom trumhinnan som finns vid SOM lättare kan försvinna. 

Enligt teorin uppkommer detta resultat av att en tilltäppning av örontrumpetens öppning 

försvinner (Kadhim et al. 2007). Uppfattningen om att en förstorad adenoids roll i att 

patienten utvecklar SOM är att den skulle täppa till ingången till örontrumpeten har 

förändrats till att den istället ses som en reservoar för bakterier. Borttagandet av en 

förstorad adenoid påverkar inte rAOM men det påverkar uppkomst av SOM. Därför är 

det bra att även utföra adenoctomi i samband med rörinsättning framför allt om det är 

andra gången för rörinsättning (Neto et al. 2006) då det finns signifikans för att 

allergiska barn som har en förstorad adenoid med inflammation har ökad risk att 

utveckla SOM igen (Marsegila et al. 2008).  

Amning 
Flera studier under lång tid har påvisat amningens positiva effekter på bland annat 

AOM och SOM (Duffy et al. 1997; Neto et al. 2006; Philipsen-Hetzner et al. 2009; 

Hafrén et al. 2011).  Även en kortare period med amning minskade risken hos barnet att 

få AOM och SOM (Duffy et al. 1997; Neto et al. 2006; Ladomenou et al. 2010).   

 

Amningens skyddseffekt kan troligen förklaras av flera saker bland annat att barnet 

utsätts för mikroorganismer i bröstmjölken, att barnet får i sig alla näringsämnen som 

behövs och att den har antibakteriell effekt och att mängden mat blir tillräcklig om 

mamman har gott om bröstmjölk. Barn som har ammats minst 3 månader upp till 6 

månader har lägre risk att få AOM och SOM (Duffy et al. 1997; Neto et al. 2006; 

Ladomenou et al. 2010).  Barn som bara ammas eller ammades och fick ersättning hade 

mindre risk att få öroninfektioner innan barnet fyllt två år (Philipsen-Hetzner et al. 

2009; McNiel et al. 2010).    

Hälsoundervisning och empowerment 
WHO:s definition av Health education, hälsoundervisning är en kombination av 

erfarenheter av lärande som används för att hjälpa individer förbättra sin hälsa. Detta 

sker genom att ge individen nya kunskaper eller påverka deras attityder (WHO 1998). 

Hälsoundervisning ska vara en del av sjuksköterskans arbetsområde. Lärandet inom 

hälsoundervisning ses som en aktiv lärprocess där sjuksköterskan stärker patientens 

autonomi så att denne känner medbestämmande och blir självständig i sina hälsoval 

(Olander 2003). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar vikten att använda 

ett hälsofrämjande förhållningssätt i det sjukdomsförebyggande arbetet. Hälsa kan 

beskrivas som två dimensioner såsom hälsorelaterat välbefinnande och hälsorelaterad 

förmåga, vilket förutsätter förutom en samverkan professioner emellan också en 

förståelse och kunskap om hälsans olika delar (Tengland 2006).   
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Redan 1985 beskrev Dorothea Orem egenvård som aktiviteter som patienten själv kan 

göra för att upprätthålla hälsa. Dessa aktiviteter kan dels vara inlärda eller en medveten 

handling (Orem 1985). Forskning som gjorts i Sverige inom familjerelaterad omvårdnad 

har olika benämningar som familjeomvårdnad, familjefokuserad omvårdnad, 

familjerelaterad omvårdnad, familjecentrerad omvårdnad samt 

familjesystemsomvårdnad (Saveman 2010). Ett annat begrepp inom omvårdnad är 

empowerment. Då människor, organisationer och samhällen har kontroll över sina egna 

liv föreligger empowerment. Fokus ligger mer på lösningar än på problem. Inom hälso- 

och sjukvårdens organisation kan sjuksköterskor hjälpa närstående och patienter att 

utveckla och lära sig använda egna resurser som ger en känsla av kontroll och 

självständighet (Gibson 1991).  

 

Inom begreppet empowerment ryms även en syn på att sjukvårdspersonal och patienter 

är jämlika partners och att de delar områden som tillit och målsättning för vården 

(Gibson 1991). Sjuksköterskan påverkar patientens empowerment genom att ge denne 

verktyg för att själv påverka sitt liv och hälsa. Dessa verktyg kan vara olika saker som 

till exempel hälsoutbildning för att förstå hur saker i livet hänger ihop eller åtgärder som 

minskar risken för att sjukdom bryter ut eller bevara hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2008).  I samtal mellan sjuksköterskor och familjer är ett 

kommunikationsverktyg av yttersta betydelse för att bygga en förtroendefull vårdande 

relation. En svårighet med hälsoundervisning är att närstående och sjuksköterskan kan 

ha olika förväntningar av vad som ska uppnås. Att använda bra utarbetade mallar som 

en guide i arbetet för att uppnå hälsoundervisning och empowerment är ett bra sätt att 

arbeta (Panicker 2013).  Sjuksköterskor som arbetar på en ÖNH-mottagning kommer 

ofta i kontakt med hela familjen i omvårdnaden och har möjligheten att bjuda in familjer 

till samtal för att ge och erhålla information, att identifiera och stärka resurser inom och 

utanför familjen, att främja hälsa och att förebygga och lindra lidande (Benzein et al. 

2008; Saveman 2010).  

 

Istället för att sjuksköterskan gör saker för patienten arbetar sjuksköterskan med 

patienten eller patientens närstående så att personen själv gör saker för att stärka eller 

bevara sin egen hälsa (Olander 2003; Aston et al. 2006). Patienten kan använda 

sjuksköterskan som en expert som finns som resurs när de egna resurserna för att 

uppehålla hälsa inte räcker till, som till exempel kan vara otillräcklig kunskap inom det 

aktuella hälsoområdet. Då använder sjuksköterskan sin expertis inom ämnet i 

hälsoundervisningen. En utmaning för sjuksköterskan i detta läge är se sig själv som 

underordnad för att ge patienten chansen att komma till tals (Aston et al. 2006). 

Förutsättningen för detta är att sjuksköterskor ser världen som mångfaldig och att varje 

persons sätt att se världen är lika riktigt och fullvärdigt vilket är kärnan i 

familjefokuserad omvårdnad och hälsoundervisning (Benzein et al. 2008).   

Arbetet med en familj kan ske på olika sätt såsom kognitivt, känslomässigt eller 

med beteenden (Saveman 2010; Wright & Leahey 2013).  

 

Att ha tillräckligt med kunskap och kunna använda kunskapen för att förbättra eller 

uppehålla hälsa är den kognitiva sidan av patientens eller familjens empowerment (Kelo 

et al. 2013).  
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Interventioner inom det kognitiva området inkluderar att sjuksköterskan presenterar nya 

idéer, åsikter, övertygelser och information och även hälsoundervisning för ett specifikt 

hälsoproblem ingår här. Ett 15 minuter eller kortare samtal med en familj kan räcka för 

att åstadkomma förändring och det är bättre att göra något på en kort tid än inget 

alls (Wright & Leahey 2013). Sjuksköterskor behöver kunna göra en bedömning av vad 

närstående behöver för kunskap och utifrån den göra en planering för hälsoundervisning 

som är anpassad till familjen (Kelo et al. 2013; Wright & Leahey 2013). Indikation på 

att göra en bedömning av en familj är när familjen har identifierat att ett av barnen har 

ohälsa. Om sjuksköterskan vänder sig till familjen med instruktioner, befallningar, krav 

eller insisterar på en förändring kommer detta inte ge någon positivt resultat. Använder 

istället sjuksköterskan frågor, uppmuntran och stöd blir familjen mer öppen till 

förändring (Wright & Leahey 2013). 

 

Genom att använda frågor samlar sjuksköterskan information om familjens beskrivning 

eller uppfattning av hälsoproblemet och med hjälp av öppna frågor fångar upp familjens 

insikt av problemet och är avsedda till att ge beteendeförändring (Wright & Leahey 

2013). Genom att ställa öppna frågor är det möjligt med reflektion för både 

sjuksköterskan och familjen (Benzein et al. 2008). För att hälsoundervisning ska kunna 

ske behöver sjuksköterskan få de närståendes tillit och genom hälsoundervisningen får 

närstående till barn empowerment för att själva ha kontroll över barnets vård för att 

upprätthålla hälsa (Panicker 2013). Själva hälsoundervisningen på en ÖNH-mottagning 

kan ges på många sätt som till exempel demonstration och skrivet 

material. Utvärderingen av hälsoundervisningen är det som i öppenvård är svårast att 

fullfölja (Kelo et al. 2013).   

 

Det är inte helt klarlagt vilka orsakerna är till SOM även om det finns flera teorier. Hur 

många barn som dricker ur nappflaska och som har SOM längre än tre månader finns 

inte skrivet om i litteraturen enligt författarnas kännedom. Om riskfaktorer som 

underhåller att vätska bakom trumhinnan kvarstår efter en otit kan identifieras, kan 

antalet barn som får kvarstående SOM minska.  

 

Föreliggande arbetes intention är att kunna identifiera omvårdnadsinterventioner som 

kan minska risken för att barnet får kvarstående vätska bakom trumhinnan (SOM) som 

är ett medicinskt problem som kan kräva en operation där rör i trumhinnan inopereras.  

SYFTE  
Syftet var att studera frekvensen av att använda nappflaska och liggande position vid 

flaskmatning samt frekvensen av att suga på napp/tumme, relaterat till sekretorisk media 

otit och akut media otit i samband med rörbehandling. Syftet inkluderade även att få 

kunskap om omvårdnad relaterat till mellanörats miljö för att sjuksköterskan ska kunna 

ge hälsoundervisning till närstående. 
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METOD 

Design 

Designen på studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats.  

Kvantitativ metod har valts då det ska ingå ett större antal patienter för att få svar på 

frågeställningar och beskriva relationer mellan variabler (Polit & Beck 2012).  

Studien är retrospektiv då den involverar insamlad data som är aktuell nu men även data 

om tidigare tillstånd och händelser (Polit & Beck 2012). Insamlingen av data har skett 

via ett enkätformulär som samlats in vid ett enda tillfälle. 
 

Urval 
Inklusionskriterier:  

Barn som fyllt två till och med fem år som drygt ett år (20121001-20131231) 

konsekutivt kommer för planerad rörinsättning på öronoperation vid ett länssjukhus i 

sydöstra Sverige.  

Exklusionskriterier:  

Barn till icke svensktalande närstående då enkäten endast kommer finnas tillgänglig på 

svenska. Barn med medfödda defekter i ÖNH-området.  

Genomförande  
Studien har godkänts för genomförandet av verksamhetschef på berörd klinik och 

studieort. I kallelsen till operation skickades en skriftlig förfrågan om deltagande i 

studien vilken var ställd till barnets närstående.  

På operationsdagen när operationen var genomförd tillfrågades barnets närstående av en 

av studiens författare om de ville delta i studien, om de svarade ja undertecknades ett 

informerat samtycke. Efter samtycke om deltagande lämnades och besvarades en enkät 

under tiden barnet återhämtade sig från operationen på uppvakningsavdelningen. 

Barnets närstående som fyllt i enkäten lämnade den sedan i ett förseglat kuvert till 

personal på uppvakningsavdelningen.  

Enkät 
För att kunna konstruera en enkät måste först en tydlig definition av området klargöras 

(Pittman & Bakas 2010). En litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar 

genomfördes. Någon validerad använd enkät inom området fanns inte att tillgå varken 

nationellt som internationellt varvid en enkätkonstruktion behövdes göras. Flera frågor 

konstruerades och diskuterades med en expert inom området. Enkäten testades genom 

face validitet (ytvaliditet) av fyra ÖNH-specialister med lång erfarenhet. En pilotstudie 

genomfördes då 12 närstående till barn som skulle få rör inopererade fick besvara 

enkäten. Två frågor ändrades i sin formulering och tre frågor lades till efter pilotstudien. 

Två frågor med likertskalor ändrades. I pilotstudien var frågorna "Sitter eller ligger 

barnet när han/hon dricker ur nappflaska”?  En femgradig likertskala användes med 

alternativen "Sitter alltid", ”ligger alltid”, Sitter/ligger omväxlande”, Sitter mestadels” 

och ”Ligger mestadels”.  Efter pilotstudien gjordes ytterligare en genomgång av 

litteraturen.  
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Frågorna omformulerades till "Ligger/låg ditt barn plant när han/hon dricker/drack ur 

nappflaska”? En fyragradig likertskala valdes istället med svaralternativen ”Alltid”, 

”Ofta”, ”Sällan” och ”Aldrig”. En fråga om antal milliter dryck lades till även om barnet 

slutat med nappflaska då frågan endast ställts i pilotstudien om barnet fortfarande 

använde nappflaska. En fråga om barnet suger/har sugit på tumme lades till då tanken 

var att få med fler saker som barnet kan suga på. En fråga om antalet gånger barnet per 

dag druckit/drack ur nappflaska lades till. 

  

Resultaten diskuterades i ytterligare ett steg med specialister inom området för att få en 

uppfattning om enkätens innehållsvaliditet så att den täckte variabler gällande alla 

aspekter av det studien avsåg att mäta samt öka studiens reliabilitet gällande mått på 

pålitlighet (Polit & Beck 2012).  

 

Enkäten har 18 items och utav dessa är åtta strukturerade med svarsalternativ ja/nej/vet 

ej. Två items har svarsalternativ med likertskala som är graderade från alltid till aldrig 

på en fyragradig skala. Enkäten innehåller fem frågor till barnets närstående gällande 

både mamma och pappas hereditet och anamnes av egna öroninflammationer, om de 

genomgått operation med rör i öronen som barn eller haft allergi som barn. Frågor 

gällande barnet innehåller bakgrundsdata såsom kön och födelsedata, vilken operation 

som skall genomgås, 13 frågor relaterat till om och hur barnet dricker/drack ur 

nappflaska, frekvens, position, mängd, vilken ålder på barnet om hon/han slutat dricka 

ur nappflaska, om barnet suger på tumme eller napp, har någon allergi samt en öppen 

fråga för kommentar. De 12 enkäterna som ingick i pilotstudien valdes att ta med i 

bearbetning vid de item som överensstämde med slutversionen av enkäten.  

Dataanalys  

Microsoft Excels kalkylprogram användes för sammanställning av alla svar. 

Bearbetning av data genomfördes i statistikprogrammet IBM SPSS 20 för Windows. 

Insamlad data var på nominal skala, kategoriindelning utan rangordning med dikotoma 

variabler med svarsalternativ ”ja” och ”nej” med också alternativ ”vet ej”. Data var 

också ordinal nivå med gradering ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” och ”aldrig”. Deskriptiv data 

presenteras som medelvärde ± standardavvikelse (SD), procent (%) och antal (n). 

Eftersom svarsalternativen var på nominal- och ordinalnivå utfördes jämförande 

analyser med ickeparametriska tester såsom Chi
2
-test, Fischer exakta test (används vid 

förväntade värden <5) och Mann Whitney U-test. Spearman rangkorrelations test (rs) 

användes vid korrelationsberäkning (Polit & Beck 2012). Statistisk signifikant skillnad 

förelåg om p<0,05. 

Etiska ställningstaganden 
Studien genomfördes enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Verksamhetschefen fick 

information och gav sitt samtycke. Intentionen har varit att grundligt planera hela 

forskningsprocessen enligt god forskningsetik för att inte använda människors tid och 

resurser i onödan. Människor delaktiga i forskningen fick vidare inte utsättas för 

psykiskt eller fysiskt obehag eller skada. I svensk grundlag finns det stöd för 

skyddskravet, respekten för enskilda personers integritet (www.codex.vr.se).  

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/
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Informationsbrevet godkändes av verksamhetschefen och handledaren för projektet.  

Barnens närstående delgavs information både skriftligt och muntligt om studiens syfte, 

genomförande och förväntad nytta och om att deltagande i studien var frivilligt samt att 

vården inte påverkades om deltagarna nekade till att medverka. Samtyckeskravet samt 

autonomiprincipen respekterades genom frivilligt deltagande i studien och att detta 

kunde avbrytas när som helst utan negativa följder eller att man måste tala om varför 

man inte ville vara med. Efter given information fick deltagarna möjlighet att ställa 

frågor samt tillgång till författarnas kontaktuppgifter. Efter att ha samtyckt till 

deltagande undertecknades ett papper som styrker detta enligt etikprövningslagen 

(www.codex.vr.se). Enligt nyttjandekravet får de uppgifter som samlas in i studierna 

endast användas för forskningsändamålet. Deltagarna fick information om att de 

omfattas av konfidentialitet, sekretess och anonymitet. Det innebär att inga obehöriga 

kan ta del av insamlade uppgifter samt att när resultaten bearbetas och publiceras så 

kommer ingen enskild person att kunna identifieras. I studien skyddas de medverkandes 

identitet genom kodning. Allt material förvaras oåtkomligt för obehöriga inlåst för 

forskningsmaterial på berörd studieklinik (www.codex.vr.se). Deltagande i studien 

medförde enligt vad författarna kunde bedöma inga medicinska risker. Att erhålla 

information, fylla i enkäten och eventuellt ställa frågor innebar viss tidsåtgång. 

 

Genom hela forskningsprocessen var författarna medvetna om egen förförståelse. Detta 

gällde även övrig berörd personal som kom i kontakt med studiens deltagare. För 

närstående vars barn genomgått en operation medför det alltid en känslosam upplevelse 

av olika slag. Att i samband med detta samla in information via en enkät kräver 

planering och hänsyn för att inte påverka sjukvårdens mål att ge en säker och god vård. 

Det är därför av vikt att all berörd personal får adekvat information om studiens syfte 

och genomförande för att motverka störningar i forskningsprocessen som till exempel 

skulle kunna ge otrygghet hos deltagarna och också påverka studiens resultat 

(www.codex.vr.se). Studien har informerats om på arbetsplatsträff till samtliga berörda 

på ÖNH-kliniken där studien genomförts. 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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RESULTAT 
Under de 14 månader som studien genomfördes tillfrågades 104 att delta i studien. 

Närstående till 103 barn som planerades rörinsättning på ÖNH-operation tackade ja att 

medverka i studien. En närstående tackade nej och dennes nekande accepterades utan 

förklaring. Se tabell 1 över deskriptiv data över studiedeltagare. Fler pojkar (59%) än 

flickor fanns i studiegruppen, ingen åldersskillnad mellan könen. Av de totalt antal 

(N=103) barn som deltog i studien hade 85% diagnosen SOM, resterande 15% hade 

diagnosen AOM med en frekvens på 5,8±2,2. Enbart rörinsättning genomgick 93 barn 

(90%). Bilateral rörinsättning fick 99 (96%) barn och 4 (4%) barn ensidig rörinsättning. 

Nio barn genomgick i samma sekvens också en adenoidectomi och på ett barn utfördes 

förutom rörinsättning både adenoidectomi och tonsillotomi. Åttionio barn (86%) fick 

rör för första gången, för 11 barn (11%) var det  andra rörinsättningen  och för tre barn 

(3%) var det tredje rörinsättningen. 

 

Tabell 1. Beskrivning av inkluderade patienter i studien.
 

 Totalt Flickor  Pojkar 

Totalt
 a)

 103(100) 42(41) 61(59) 

Ålder 
b)

 3,8 ± 1,1  3,9 ± 1,1 3,7 ± 1,1 
a)

Antal (%),
 b)

Medelvärde ±SD (Standardavvikelse) 

 

Frågeställningar gällande föräldrarnas anamnes om öroninflammation och eventuell 

operation med rör i öronen under barndomen visade ingen skillnad dem emellan. Över 

hälften (55-61%) hos respektive förälder hade haft öroninflammation som barn och 11-

13% hade fått rör insatta vid en operation under barndomen. Anledningen till rör 

insättning var till största del återkommande öroninfektioner 69-73% (tabell 2). Hos 79% 

av barnen hade någon av föräldrarna haft öroninflammation som barn och hos 20% av 

barnen hade någon av föräldrarna fått rör. 

 

Allergi hade 31-34% av föräldrarna haft som barn (tabell 2). Hos 52% av barnen hade 

någon av föräldrarna haft allergi som barn. Vanligaste allergi var pollen hos båda 

föräldrarna 34% samt pälsdjur hos mammorna 28% och papporna 38%. Av 

studiebarnen hade 14 (14%) barn allergi.  

 

Anledning till allergi var spridd; fyra barn var laktosintoleranta, fyra barn var 

äggallergiker, tre barn nötallergiker, två barn hade pollenallergi och allergi mot pälsdjur. 

Enstaka barn var överkänsliga mot citrus, skaldjur och glutenintolerant. Det förelåg ett 

litet samband om någon av föräldrarna var allergiska och om barnet var allergisk 

r
s
=0,26 (p<0,05) där sambandet förelåg hos papporna r

s
=0,23 (p<0,05). Inget samband 

sågs mellan mammorna och barnen gällande allergi r
s
=0,08 (p=0,41). Av 35 mammor 

med allergi i barndomen så var sex (17%) av deras  barn allergiska. Av 32 pappor med 

allergi i barndomen så var åtta (25%) av deras barn allergiska.  
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Tabell 2. Bakgrundsdata med frågeställningar till närstående (mamma/pappa) till barnet 

gällande anamnes om de i barndomen haft öroninflammation, operation med rör i 

öronen, anledning till rörinsättning och eventuell allergi. 

  Mamma 

N=103 

Pappa 

N=102 

Frågeställningar  antal (%)  antal (%) 

Öroninflammation i barndomen?
 
 

Ja 63(61) 56(55) 

Nej 37(36) 34(34) 

Vet ej 3(3) 11(11) 

Haft ”rör i öronen” barndomen?
 
 

Ja 13(13) 11(11) 

Nej 87(85) 87(85) 

Vet ej 3(3) 4(4) 

Anledning till rör i öronen?
 
 

Nedsatt hörsel 2(15) 2(18) 

Infektioner 9(69) 8(73) 

Vet ej 2(15) 1(9) 

Någon allergi som barn?
 
 

Ja 35(34) 32(31) 

Nej 66(64) 67(65) 

Vet ej 2(2) 4(4) 

 

 

Nittio (87%) barn hade druckit i nappflaska (tabell 3). Av dessa barn så drack 29 barn 

(28%) fortfarande vid operationstillfället. Övriga barn hade slutat i en ålder på 2,30,9 

år. Det förelåg ingen skillnad mellan pojkar och flickor gällande användande av 

nappflaska. Av de nittio barn som drack eller druckit i nappflaska hade 55% till största 

del legat i planläge inberäknat pilotstudiebarnen. Vid beräkningar av de 90 barn som 

närstående också definierat i en likertskala låg 55% i planläge ”alltid”/”ofta” och 45% 

låg i planläge ”sällan/aldrig” av de i samband med dryck från nappflaska (tabell 3). 

 De var ingen skillnad mellan de barn som fortfarande drack nappflaska vid 

operationstillfället jämfört med de som slutat beträffande antal tillfällen per dag som 

barnet drack i nappflaska eller om nappflaskan var ventilerad. Fler barn som inte 

använde nappflaska vid operationstillfället bedömde föräldrarna att de legat planläge 

”alltid/ofta” när de drack i nappflaska (p<0,05) jämfört med de som använde nappflaska 

vid operationstillfället (tabell 3). 

 

Sextiosju (65%) hade använt napp och 23 (10%) hade sugit på tummen alternativ fingret 

(tabell 3). Inget samband förelåg om barnet använde napp alternativt tumme och 

nappflaska. 

 

Av de 14 barn som var allergiska hade 12 använt nappflaska någon gång och av dessa så 

låg sex av barnen i planläge. Av de 52% barn där någon av föräldrarna varit allergiska 

som barn, matades barnen med nappflaska i planläge till 50%. 

 

Av de 14 barn som opererades andra och tredje gången med rörinsättning dricker/drack 

12 barn ur nappflaska. Nio (75%) stycken av de 12 barn som dricker/drack ur 

nappflaska ligger/låg i planläge. Tre av de 14 barnen var allergiska. Sex (43%) av de 14 

barnen som genomgått fler än en rörinsättning hade förälder som haft allergi som barn 

och 12 (86%) hade förälder som haft otit som barn.  
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Svaret på frågan om hur mycket barnet drack/druckit per dag ur nappflaskan var mellan 

453402 ml/dag. Detta svar tyder på att flera föräldrar kan ha svarat per tillfälle istället 

för per dag varvid frågan inte bearbetades ytterligare. 
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Tabell 3. Tabellen beskriver barnets vanor (N=103) gällande eventuell dryck med nappflaska, 

barnets läge och frekvens vid drickande samt ålder på barnet när han/hon slutade dricka 

nappflaska. Antalet barn som använt/använder napp alternativ sög/sugit på tummen/finger i före 

eller vid tiden av operationstillfället. 

  Användande av nappflaska i samband med 

operationstillfället (Op) 

Frågeställningar  Vid Op Före Op Totalt  

Dricker/drack barnet ur 

nappflaska a) 

Ja 29(28) 61(59) 90(87) 

Nej  74(72) 13(13) 13(13) 

 

Är/var nappflaskan 

ventilerad  a)  

Ja 12(42) 35(57) 47(52) 

Nej 15(52) 22(36) 37(41) 

Vet ej  2((2) 2(3) 4(54) 

Ej svarat  2(3) 2(2) 

 

Ligger/låg barnet plant 

när han/hon 

dricker/drack ur 

nappflaskan  a) 

Alltid 6(21) 9(15) 15(17) 

Ofta 2(7) 21(34) 23(26) 

Sällan 14(48) 20(33) 34(38) 

Aldrig 4(14) 1(2) 5(5) 

Ej svarat(pilot) 3(10) 10(16) 13(14) 

 
Antal gånger per dag 

dricker/drack barnet ur 

nappflaskan  b) 

 

2,81,4 2,91,3 2,51,3 

 
Ålder när barnet slutade 

att dricka ur nappflaska 

b) 

 

 2,30,9  

 

Använder barnet napp 

Ja a)   22(22) 

Nej har slutat a)   44(43) 

Ålder slutade b)    2,80,8 

Har aldrig använt a)    36(35) 

 
Suger barnet på 

tummen/annat finger 

  

Ja a)   8(9) 

Nej har slutat a)   1(1) 

Ålder slutade b)   2,51,0 

Har aldrig använt a)   80(90) 

 Ej svarat (pilot +1) a)   14(14%) 

a)
Antal (%),

 b)
Medelvärde ±SD (Standardavvikelse) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design 

Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Denna metod valdes 

för att få en översikt av problemområdet då ingen tidigare litteratur fanns enligt 

författarnas kännedom avseende användning av nappflaska i samband med SOM. 

Genom att ingen jämförelsegrupp med barn som inte hade haft SOM eller AOM 

användes gick det inte uttala sig om skillnader mellan dessa grupper utan valet blev en 

ren deskriptiv studie med fokus på att beskriva sakförhållanden och eventuellt kausala 

samband vid en grupp som alla hade haft SOM alternativ AOM. Observation, 

beskrivning och dokumentation av olika variabler är metoder för att belysa och 

sammanfatta data på ett enkelt och begripligt sätt (Sousa et al. 2007).  Tabeller med en 

kategorisering av information användes för att åskådliggöra vad som existerar och hur 

ofta det existerar (Sousa et al. 2007). Studiens design valdes utifrån att undersöka ett 

begränsat antal variabler på ett större antal individer genom en enkät. Ett tvärsnitt 

gjordes där deltagarna besvarade frågorna i enkäten vid ett visst givet tillfälle. Då 

frågorna gav information retrospektivt fanns det inte något behov att följa gruppen 

deltagare, en kohort under en tidsperiod som i en longitudinell studie. 

Urval 

Få barn under två år får rör inopererade, därav val av undre åldersgräns. Övre 

åldersgräns valdes genom klinisk erfarenhet, barnen skall ha fått diagnosen SOM eller 

AOM oavsett om de dricker/har druckit eller aldrig druckit ur nappflaska. Då syftet var 

att studera frekvens av att använda nappflaska och liggande position vid flaskmatning 

relaterat till SOM i samband med rörbehandling valdes konsekutivt urval under en 

längre tidsperiod. Detta innebär att urvalet blev representativt. Alla barn som 

operationsanmäldes för att få rör inopererade i trumhinnan hade antingen fått diagnosen 

SOM eller återkommande AOM. En risk med konsekutivt urval kan vara att det blir en 

tidseffekt, att något fenomen verkar mer under en vald tidsperiod. Barn som blir 

förkylda kan få SOM och därför ökar frekvensen av barn med denna diagnos i 

förkylningsperioder som oftast inträffar under höst och vintermånader (Neto et al. 2006; 

Friis-Liby & Groth 2010).  

 

Mätningen gjordes under ett år för att minska risken för denna tidseffekt. Studieantalet 

ses som högt men vid de statistiska beräkningar så förelåg mindre antal inom respektive 

grupp varvid typ II-fel kan åberopas när inga skillnader förelåg till exempel mellan 

planläge och sittande läge vid matning med nappflaska eller antalet operationstillfällen 

(Polit & Beck 2012). 

 

Av barn som får SOM är cirka 60% pojkar och 40% flickor (Friis-Liby & Groth 2010; 

Hafrén et al. 2011).  Denna fördelning mellan könen bekräftades i studien vilket stärker 

att studien har ett representativt urval. Barn med kraniofaciala missbildningar som läpp-

käk-gom spalt har en ökad risk för att få AOM och SOM (Neto et al. 2006) och därför 

exkluderades dessa barn.  
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Genomförande 

Beskrivning av hur datainsamling, urval och genomförande samt enkät finns utförligt 

beskrivet för att öka studiens möjlighet till replikerbarhet. I den skriftliga förfrågan om 

deltagande i studien fanns de delar med som är ett krav när det gäller god information. 

De tillfrågade fick information om studiens syfte, förväntad nytta och vad medverkan 

innebär. De fick vidare information om att deras deltagande var helt frivilligt och att de 

kunde avbryta när som helst utan att vården påverkas negativt enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008). Informationsbrevets språk utformades även i syfte att 

vara lätt att förstå utan fackuttryck. Avslutningsvis gavs information om sekretess och 

deltagarnas konfidentialitet (Polit & Beck). Dessa delar samt att informationen var 

tydlig i att deltagande enbart innebar att fylla i en enkät bidrog säkerligen till det låga 

bortfallet. Endast en tillfrågad tackade nej till deltagande i studien. Att bli tillfrågad om 

samtycke muntligen av en av studiens författare skulle kunna medföra att det upplevs 

svårt för den tillfrågade att inte ge samtycke. Samtidigt så var operationen gjord i detta 

skede, barn med närstående skulle inom en kort tid åka hem vilket borde motverkat att 

närstående då kände att de var i en beroendeställning och därför påverkades att ge 

samtycke.  

 

Efter att operationen var genomförd tillfrågades inte barnets närstående om deltagande i 

studien förrän i ett senare skede då det närmade sig hemgång.  

Att fylla i en enkät i ett lugnt skede postoperativt medför dels en minskad risk för att 

enkäten blir felaktigt ifylld under stress men även föresatser till en god omvårdnad. I 

detta lugna skede innan hemgång gavs också möjlighet att ställa frågor muntligt. 

Utveckling av enkät 

Den vanligaste metoden att använda vid deskriptiva studier är enkäter (Sousa et al. 

2007). Fördelar med enkäter är att de är billiga och snabba att administrera och kan lätt 

anpassas efter respondentens behov, till exempel tidpunkt för ifyllandet. Enkäter saknar 

intervjuareffekt där den som intervjuar kan påverka respondentens svar genom att visa 

sina egna värderingar i tal och kroppsspråk. En nackdel med enkäter är att det inte blir 

några djupare svar men det hörde inte till denna studies syfte. En enkät ger inte 

utrymme för egna tolkningar och subjektivitet som intervjuer vid dataanalys vilket 

stärker studiens objektivitet (Pittman & Bakas 2010). En svaghet i föreliggande studie 

är att någon validerad enkät inte fanns utan en konstruktion utfördes. 

 

För att kunna konstruera en enkät måste området definieras som ska undersökas 

(Pittman & Bakas 2010) vilket gjordes efter litteraturgenomgång och samtal med öron-

näsa-halsspecialister. Faktabakgrunden från litteraturgenomgången användes för att få 

fram ämnets detaljer och för att på så sätt kunna arbeta med dessa. Konstruktionen av 

enkäten fortsatte med att flera items formulerades och där varje item skulle reflektera de 

olika detaljerna i ämnesområdet.  

 

Enkätens konstruktion måste också ta hänsyn till språket och antalet items. Språket 

måste vara lätt att förstå och frågorna får inte innehålla mer än en fråga per item. Blir 

antalet items för stort kan det vara belastande för respondenten att besvara enkäten. 

Enkäten ska också vara lätt att följa, till exempel om någon fråga ska hoppas över för att 

svaret på frågan gör att nästkommande fråga blir irrelevant att svara på (Pittman & 

Bakas 2010).  
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Dessa delar togs hänsyn till vid konstruktion av enkäten. Antalet items i enkäten var 18 

stycken vilka tog cirka tio minuter att besvara. Ifyllningsinstruktioner var skrivna med 

fetstil för att tydliggöra för respondenten och varje item innehöll endast en fråga. 

 

Det är av vikt att det instrument som används har en hög reliabilitet, att mätningen är 

stabil och inte utsatt för slumpmässiga inflytelser (Trost 2007; Polit & Beck 2012). 

Enkäten innehöll frågor vad gäller hereditet vilket är värden som inte förändras. 

Items/frågor som berörde vanor kring användande av allergi, nappflaska, napp och 

tumme är värden som inte snabbt förändras. En test-retest var därför inte befogat att 

göra då slumpen inte kan ha ändrat dessa variabler över tid.  

 

Hög validitet innebär att enkäten mäter det som den är avsedd att mäta (Trost 2007; 

Polit & Beck 2012). Enkäten har testats i en pilotstudie för att stärka innehållsvalditet 

och efter den ändrades två frågor i sin formulering och tre frågor lades till. Då 

svarsalternativen i pilotstudien på frågan "Sitter eller ligger barnet när han/hon 

dricker/drack ur nappflaska”? inte innehöll något svar på mittenalternativet kunde 

svaren kodas om till Ja/Nej för liggande position vid dryck ur nappflaska. Detta gjorde 

att valet att ta med dessa svar i de statistiska beräkningarna gjordes. 

  

Item som rörde hur många milliliter barnet dricker/drack ur nappflaska per dag kan ha 

misstolkats visar resultatet vilket gjorde att frågan inte ytterligare bearbetades utan 

svaret är bara åskådliggjord.   

 

En vid definition på allergi användes där alla alternativ från närståendes egen 

bedömning av allergi till diagnos för allergi av läkare godtogs. Dock fanns ingen fråga 

gällande astma som allergiska personer även kan vara drabbade av.  

 

Används strukturerade svarsalternativ på enkäten minskar risken för interna bortfall 

(Trost 2007). Enkäten innehöll åtta strukturerade items som endast gav ett bortfall på 

dessa frågor vilket ger enkäten styrka.  

 

Direkt och uppenbar validitet (facevalidity) och innehållsvaliditet hanterar frågan om 

enkäten mäter det den är avsedd att mäta och bygger på analys, logik och resonemang 

kring en enkät (Pittman & Bakas 2010; Polit & Beck 2012). Författarna har genomfört 

en grundlig litteraturfördjupning i ämnet, ämnets detaljer för att konstruera de olika 

frågeställningarna.  

 

Utomstående experter har uttalat sig om ämnet, i detta fall tidigare litteratur bland annat 

angående nappflaskor, SOM och rörbehandling samt att öron-näsa-halsspecialister har 

tillfrågats för att öka enkätens validitet. Enkätens frågor utgår från vad tidigare litteratur 

tagit upp vad gäller problematiken kring liggande position vid flaskmatning och SOM. 

Trots bakgrundsarbete med litteraturgenomgång och att ÖNH-specialister har tillfrågats 

om åsikter angående innehållet i enkäten har det vid eftergranskning framkommit att 

enkäten inte varit heltäckande med frågor som rör alla aktuella delar i ämnet.  

 

Det ger enkäten svaghet vad gällande både facevaliditet och innehållsvaliditet. Fråga 

angående amning i enkäten valdes bort vid diskussion med ÖNH-specialister då bröst är 

naturligt ventilerade. 
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Litteraturen visar att amning minst 3 månader upp till 6 månader ger lägre risk att få 

AOM och SOM (Duffy et al. 1997; Neto et al. 2006; Ladomenou et al. 2010). Att 

amning skyddar mot SOM gör att en fråga angående amningstid hade behövt ställas för 

att stärka enkäten samt att det hade varit intressant att också kunna beskriva eventuell 

kausalitet genom frekvens av amning och amningstid inom studiegruppen som 

genomgick operation på grund av SOM/AOM. 

 

Det finns olika skalor att använda sig av som ger svarsalternativ till de items som valts 

ut. Likert-skalor används när enkätens items berör frågor som gäller attityder och 

uppskattning av saker. Frågor som besvaras ja/nej eller håller med/håller inte med 

använder en binär skala (Pittman & Bakas 2010). I enkätens två items där likertskala 

användes fanns det fyra alternativ det vill säga ett jämnt antal. Ett udda antal alternativ 

med ett neutralt alternativ i mitten ökar risken för att inte uttrycka någon åsikt alls (Polit 

& Beck 2012). Likertskalan hade fyra alternativ. Dessa items innehöll emellertid oklara 

frekvensord som ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” och ”aldrig”, vilka bör undvikas för att 

minska risken för felbedömningar vilket författarna varit medvetna om. Denna skala kan 

också ge problem med recall bias. Det betyder att respondenten oftare minns sådant som 

en studie letar efter, i detta fall liggande position vid flaskmatning vilket är en svaghet i 

enkäten. 

Dataanalys 

Deskriptiv statistik användes i föreliggande studie för att organisera och beskriva olika 

karakteristiska data (Giuliano & Polanowicz 2008). Föreliggande studie utgjordes till 

största del av nominaldata den lägsta mätnivån men även data förekom på ordinalnivå 

vilket innebar att rangordning var möjligt. I enkäten användes likertskala för att 

rangordna svaralternativ. Genom varablernas mätnivå och studieantal utfördes icke 

parametriska tester (Giuliano & Polanowicz 2008) för att besvara studiens syfte. 

Tabeller användes för att visualisera resultatet. Önskvärt hade varit med en jämförande 

kontrollgrupp med barn utan öroninflammation i anamnes och därmed också beräkning 

av riskmått med t.ex. regressionsanalys (Polit & Beck 2012). 

Etiska ställningstaganden 

Studien genomfördes enligt Helsingforsdeklarationen (2008). Närstående fick 

information och fick ge sitt samtycke till deltagande innan enkäten fylldes i och genom 

detta är samtyckeskravet och informationskravet uppfyllt. Då studiens författare själva 

tillfrågade närstående om deltagande kan frivilligheten påverkats. Att själva tillfråga 

närstående sågs som enda alternativ då författarna var de enda som kunde svara på 

eventuella frågor kring studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes då materialet har 

behandlats med respekt, förvarats så ingen obehöriga kunnat ta del av det samt att inga 

deltagare kan identifieras i studien.  Studiens design var av sådan karaktär att den inte 

underställdes en oberoende granskning och godkännande av en forskningskommitté. 
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Resultatdiskussion 

 
Frekvensen av att använda nappflaska var 87% av barnen i studien. Av dessa 87% hade 

55% liggande position. Hereditet för öronsjukdom och allergi var resultat av vikt som 

framkom.  

Aktiva omvårdnadsåtgärder har identifierats och diskuteras för att kunna användas av 

sjuksköterskor på en ÖNH-mottagning i hälsoundervisning till närstående, för att främja 

mellanörats miljö positivt hos barn. 
  
Åttiosju procent av 103 barn använde eller hade använt nappflaska och frekvensen av 

liggande position vid flaskmatning var 55%.  

 

Barnen som tidigare hade använt nappflaska hade slutat vid en ålder av 2,3±0,9. Att 

använda nappflaska en längre tid ökar risken för att utveckla allergi (Hsu et al. 2012) 

som i sin tur ger en högre risk för utvecklande av SOM (Neto et al. 2006). Vad som 

menas med en längre tids användning av nappflaska specificeras inte till författarnas 

kännedom i litteraturen. Över hälften av barnen (65%) hade eller använde napp. Färre 

barn hade sugit på tummen (10%). Dessa siffror visar att 75% sugit på något av dessa 

vilket leder till negativt tryck i munnen som fortplantas via svalget och örontrumpeten 

till mellanörat (Tully 1998; Brown & Magnusson 2000).  

 

Rovers et al. (2008) och Torretta et al. (2013) menar att risken för nasofaryngeal 

sekretion in i mellanörat ökar vid användning av napp vilket ökar risken för AOM och 

SOM. Sugning på nappflaska, napp och/eller tumme är betydelsefulla faktorer som 

påverkar mellanörats miljö negativt. Det är därför viktigt att sjuksköterskor på en ÖNH-

mottagning informerar om varför de närstående bör minska på frekvensen av sugning på 

nappflaska, napp och/eller tumme hos sina barn. 
  
Av de 14 barn som var allergiska drack 12 ur nappflaska och av dessa barn låg sex i 

planläge. Av de 52% barn där någon av föräldrarna varit allergiska som barn, matades 

barnen med nappflaska i planläge till 50%. Att ha en förälder med allergi ökar risken för 

att barnet får allergi (Ballardini et al. 2012). Endast 14 av 103 barn var allergiska. 

Allergi utvecklas under tid vilket gör att allergi ökar med barns ålder (Hsu et al. 2012). 

Studiens urval var yngre barn vilket kan ha bidragit till det låga antalet allergiska barn. 

Det gör antalet faktorer som påverkar mellanörat negativt flera hos de barn med 

föräldrar som haft allergi som barn om barnet också låg i planläge när de flaskmatades 

vilket stöds av tidigare forskning som visat att etiologin bakom SOM är multifaktoriell 

(Friis-Liby & Groth 2010). Flaskmatning och positionen vid flaskmatning hör till de 

teorier som orsakar att trumhinnan dras in i mellanörat och vätska bildas (Tully et al. 

1995; Brown & Magnusson 2000). ÖNH-sjuksköterskor kan informera de närstående att 

barnet ska vara sittande eller halvsittande när de matas med nappflaska (Tully 1998). 
  
Av de 14 barn som opererades andra och tredje gången gällande rörinsättning drack 12 

barn ur nappflaska. Nio (75%) stycken av de 12 barn som drack ur nappflaska ligger/låg 

i planläge. Tre av de 14 barnen var allergiska.  
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Sex (43%) av de 14 barnen som genomgått fler än en rörinsättning hade förälder som 

haft allergi som barn och 12 (86%) hade förälder som haft öronsjukdom som barn. De 

flesta av barnen som genomgått mer än en rörinsättning, 12 av 14, åt eller hade fått mat 

via nappflaska. Närstående kan informeras av ÖNH-sjuksköterskan om att ifall ingen 

förändring sker vad det gäller de påverkbara riskfaktorerna så finns det risk för 

återkommande SOM och ytterligare rörinsättningar. Hereditet gällande öroninfektion 

fanns hos 79% av barnen där någon av föräldrarna haft öroninfektion som barn.  

 

Hos barnen som genomgått två eller tre rörinsättningar var motsvarande siffra 86%. 

Detta bekräftas av Casselbrant et al. (1999), Albersen et al. (2010); och Hafrén et al. 

(2011) som fann klar statistisk signifikant skillnad mellan föräldrar som haft 

öronsjukdom som barn och utveckling av öronsjukdom hos deras barn. Få föräldrar 

hade däremot fått rör inopererade (20%). Författarna har inte kännedom om dessa 

föräldrar hade återkommande AOM eller resistent SOM.  

 

Närstående har svarat på frågan om de haft öroninfektion som barn men ingen närmare 

specificering om antalet efterfrågades. Detta gör att flertalet föräldrar antas haft enstaka 

öroninfektioner vilket inte lett till rörbehandling. Tidigare riktlinjer för rörbehandling är 

inte kända för författarna. Gemensamt för de 14 barn där det inte räckte med en 

rörinsättning var att de hade flera faktorer som är kända för att kunna utveckla SOM. 

ÖNH-sjuksköterskan kan informera närstående om både icke påverkbara och 

påverkbara faktorer för att öka förståelsen och därmed påverka compliance när det 

gäller de påverkbara faktorerna. 
 
Studiens resultat vad det gäller att fler pojkar än flickor fått rör i trumhinnan 

inopererade på indikationen SOM bekräftar tidigare forskningsresultat (Friis-Liby & 

Groth 2010; Hafrén et al. 2011). Orsaken till detta är inte känd.  

 

SOM hos barn är en multifaktoriell sjukdom har litteraturgenomgången visat. Vissa 

riskfaktorer kan inte påverkas som till exempel hereditet medan aktiva 

omvårdnadsåtgärder kan närstående till barnet själva utföra. När den närstående inte 

enbart får information om omvårdnadsåtgärder och aktivt utför dessa men också vet 

bakgrunden till omvårdnadsåtgärderna leder det naturligt till en medveten handling 

enligt Dorothea Orem (Orem 1985). När närstående använder egna resurser stärks deras 

empowerment och det är sjuksköterskan som kan ge barnet och närstående verktyg för 

detta (Gibson 1991; Svensk sjuksköterskeförening 2008). Verktyg för att kunna påverka 

sin hälsa kan ges av sjuksköterskor genom hälsoundervisning. Genom 

hälsoundervisning kan sjuksköterskan förklara vikten av att utföra aktiva 

omvårdnadsåtgärder som främjar mellanörats miljö för närstående. Denna 

hälsoundervisning kan även ske i öppenvård såsom en ÖNH-mottagning då 15 minuter 

eller kortare tid räcker (Wright & Leahey 2013). För att kunna använda 

hälsoundervisning måste sjuksköterskan se närstående och barnet som jämlika partners 

och vara medveten om att sjuksköterskan och närstående kan ha olika förväntningar på 

vården (Gibson 1991; Panicker 2013; Wright & Leahey 2013). I hälsoundervisningen 

kan sjuksköterskan börja med frågor som rör barnet utifrån en checklista som kan 

användas som kommunikationsverktyg (Panicker 2013; Wright & Leahey 2013).  

Denna checklista kan innehålla punkter som rör både icke påverkbara riskfaktorer och 

aktiva omvårdnadsåtgärder till SOM (figur 1). 
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Sjuksköterskan kan genom frågor få reda på om barnet har riskfaktorer för att få SOM 

och hur mycket närstående vet om SOM. Sjuksköterskan behöver komma ihåg att se 

världen som mångfaldig och att varje persons sätt att se världen är lika riktigt (Benzein 

et al. 2008) och att närstående kan ha egna tankar kring hur SOM har uppkommit. 

Frågor att ställa kan bli allergi hos barnet eller närstående, om barnet har ammats och 

om barnet går på förskola när det gäller icke påverkbara riskfaktorer (figur 1). 
  
Om barnet går på förskola/daghem är det en riskfaktor för att få både AOM och SOM. 

Detta beror troligen på att dessa barn utsätts för fler övre luftvägsinfektioner (Neto et al. 

2006). Svaghet i föreliggande studie var att inte någon frågeställning fanns med i 

enkäten om barnet gick på förskola och i så fall vid vilken ålder barnet började vilket 

skulle vara intressant att belysa i en grupp med barn med SOM. Troligtvis kan inte 

familjen påverka om barnet ska gå på förskola eller inte men närstående behöver då få 

denna information för att veta bakomliggande orsaker till sitt barns sjukdom. 

Sjuksköterskan kan fortsätta hälsoundervisningen med att ge information kring aktiva 

omvårdnadsåtgärder. 
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Förslag på checklista SOM 

För att hålla ett öra friskt är det en förutsättning att det finns luft i mellanörat för att 

förebygga vätska i mellanörat, indragen trumhinna och hörselnedsättning. 

 

ICKE PÅVERKBARA RISKFAKTORER: 

Allergi hos barnet 

Allergi hos närstående 

Hereditet för öronsjukdom 

Förstorad adenoid 

Förskola 

Inte blivit ammad eller ammad kortare tid 

 

AKTIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER: 

Undvika ”sniffning” genom påminnelse 

Nässpray vid förkylning 

Snyta sig vid förkylning 

Valsalvamanöver (Tryckutjämning) 

Otoventballong (Tryckutjämning) om barnet inte klarar Valsalvamanöver 

Vara halvsittande eller sittande vid flaskmatning 

Minska användningen av nappflaska 

Minska sugandet på napp och tumme 

 

 

VIKTIG INFORMATION TILL NÄRSTÅENDE: 

Förklara varför barnet ska avvakta 3 månader innan rörbehandling blir aktuellt 

Information om att det blir bättre under sommarmånaderna 

Inte begränsa barnets aktiviteter 

 

Figur 1. Förslag på checklista för sjuksköterskan i samband med 

hälsoundervisning 

  
  
Är barnet förkylt kan närstående ge barnet nässpray, hjälpa barnet snyta sig och göra 

valsalva (tryckutjämning) eller blåsa Otoventballong (figur 1) så att luft kommer upp i 

mellanörat. Barn som lagt till en vana att ”sniffa” kommer behöva bli påminda ofta 

(figur 1) för att vänja sig av med beteendet. Om inte luft kommer upp till mellanörat kan 

ett negativt tryck bildas som är ett förstadium till SOM (Brown & Magnusson 2000; 

Westerberg et al. 2011). Sjuksköterskan kan informera närstående om att val av olika 

nappflaskor kan ha betydelse för utvecklandet av SOM, likaså att ligga ner vid 

flaskmatning. Studien visade att 87% använde eller hade använt nappflaska och att 55% 

ligger/låg ner vid flaskmatning. 
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Att barn ligger ner när de äter eller dricker är inte naturligt om det inte gäller amning. 

Med hjälp av en nappflaska görs detta moment fullt möjligt. Hos dessa 55% kan en 

liggande position vid flaskmatning varit den avgörande riskfaktorn eller haft en del i 

utvecklandet av SOM.  

Andra typer av flaskor som har en kork som kan tryckas ner för stängning och dras upp 

för att öppnas ökar risken signifikant för rAOM hos barn. Det kan bero på att när barnet 

flaskmatas med den typen av flaska ökar det negativa trycket i mellanörat. Vid 

användning av sådan flaska är barnets position ingen avgörande faktor (Torretta et al. 

2013). Istället kan nasofaryngeal reflux i mellanörat vara trolig orsak (Rovers et al. 

2008; Torretta et al. 2013). Oavsett vilken typ av nappflaska/flaska och vilken position 

barnet använder påverkas mellanörats miljö negativt. Trots att studien inte kunnat 

påvisa att liggande flaskmatning är en bidragande orsak till kvarhållande av SOM visar 

tidigare forskning att mellanörat påverkas vid flaskmatning i liggande position (Tully 

1998; Brown & Magnusson 2000) och därför kan råd om att sitta eller halvsitta upp 

ändå ges (figur 1).  

Rådet om att sitta upp vid flaskmatning oavsett vilken typ av flaska som används kan 

inte skada, är kostnadsfritt och enkelt att följa och sker en förbättring av SOM under de 

tre månader barnet ska avvakta eventuell rörbehandling (figur 1) slipper barnet 

genomgå operation för rörinsättning. Sjuksköterskan kan även i hälsoundervisningen 

uppmuntra närstående till att minska användning av nappflaska/flaska (figur 1) vilket 

kan bidra till att främja mellanörats miljö.  
 

I föreliggande studie sög över hälften av barnen (65%) på napp. En ökad risk föreligger 

att få AOM om barnet suger på napp (Neto et al. 2006, Rovers et al. 2008 Hafrén et al. 

2011). Dessa råd är speciellt viktiga om barnet är allergiskt då barn som är allergiska 

har tre gånger högre risk att utveckla SOM efter AOM (Hurst 2011). Detta gäller även 

om det finns allergiskt arv (Tewfik & Mazer 2006). Denna studie visade ett litet 

samband angående allergi mellan allergisk pappa och allergiskt barn. Drygt 50% av 

föräldrarna hade haft öroninfektion i barndomen så en viss hereditet kan tänkas vilket 

även tidigare forskning har visat (Albersen et al. 2010).  

Sjuksköterskan kan i hälsoundervisningen ge information om att minska sugning på 

napp och tumme (figur 1) om barnet använder det. Svenska rekommendationer vid 

nappanvändning är att börja använda napp när amningen fungerar nattetid 

(Rikshandboken-bhv.se) vilket gör att sjuksköterskan kan stödja sig på denna 

rekommendation när det gäller vanor hos barnet av napp och tumme och ge förslag på 

att bara använda dessa nattetid. Då SOM är en multifaktoriell sjukdom kan de barn i 

studien som satt upp när de flaskmatades ha fått SOM som orsakats av andra faktorer 

som till exempel förstorad adenoid och/eller hereditet (figur 1). Det innebär att även om 

denna studie hade visat på statistisk signifikant skillnad mellan plant läge vid 

flaskmatning och SOM hade ändå inte slutsatsen att planläge orsakar SOM kunnat 

göras.  
  
Det är bättre att komma med förslag och information till närstående för att få till en 

positiv beteendeförändring. Använder istället sjuksköterskan instruktioner eller 

insisterar på förändring uteblir oftast beteendeförändringen (Wright & Leahey 2013). 
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Blir beslutet att avvakta rörinsättning tre månader (Westerberg et al. 2011) behöver 

närstående förstå varför (figur 1) och istället med följsamhet utföra föreslagna aktiva 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan presenterar i hälsoundervisningen.  

Att få veta att förekomsten av SOM är säsongsbunden med högst frekvens under januari 

till mars och lägst under juli till augusti (figur 1) (Neto et al. 2006; Friis-Liby & Groth 

2010) kan göra att närstående blir mindre oroliga för sitt barn.  

Närstående kan genom beslutet att avvakta bli oroliga för barnets utveckling så 

sjuksköterskan behöver använda sitt kunnande inom ämnesområdet och förklara för 

närstående att barnets utveckling inte kommer påverkas av detta beslut (Paradise et al. 

2005; Aston et al. 2006).  

De flesta SOM läker ut av sig självt inom 3 månader (Marsegila et al. 2008) och att få 

den informationen är viktigt upplever närstående (Vlastos et al. 2008). I 

hälsoundervisningen kan sjuksköterskan informera om att barnets aktiviteter såsom 

sport, gå på kalas och vara med vänner inte behöver begränsas (figur 1) på grund av 

SOM då detta påverkar barnets livskvalité negativt (Bellussi et al. 2005). Om barnet får 

rör inopererade i trumhinnan behöver närstående få information om att det kan rinna 

från öronen efter rörinsättningen i hälsoundervisningen (Rosenfeldt et al. 2000). Då 

slipper närstående oroa sig i onödan och barnet behöver inte besöka sjukvården för 

detta.  
  
Arbetets betydelse 
Om riskfaktorer som underhåller att vätska bakom trumhinnan kvarstår efter en otit kan 

identifieras hos ett barn, kan antalet barn som får kvarstående SOM minska. Närstående 

till barn kan då få information och råd om hur barnet ska flaskmatas, för att minska 

risken för kvarstående SOM med försämrad livskvalité hos både barn och närstående. 

Andra råd gällande påverkbara omvårdnadsåtgärder för att främja mellanörats miljö kan 

sjuksköterskan ge genom hälsoundervisning. Om risken för kvarstående vätska bakom 

trumhinnan (SOM) kan minska gör detta i förlängningen att barn till närstående inte 

behöver hamna i en situation där ett beslut om eventuell operation för rörinsättning 

behöver tas. Arbetet har gett en fördjupad kunskap om omvårdnad kring SOM/AOM, 

vilket resulterat i en sjuksköterskeledd rörmottagning där information kan ges till 

närstående enligt förslag på checklista (figur 1).  
 
Förslag på kommande studier 
Studien har visat att frekvens att använda nappflaska var 87% och att liggande position 

vid flaskmatning hos barn med SOM/AOM är 55%. Med hänvisning till tidigare 

forskning (Tully 1998; Brown & Magnusson 2000) görs bedömningen att liggande 

position vid flaskmatning är en riskfaktor för att upprätthålla SOM. Hur frekvensen att 

använda nappflaska är hos barn utan SOM/AOM är okänd.  

Förslag på framtida studier kan vara att ha en kontrollgrupp med barn som inte har 

SOM/AOM vilka jämförs med barn som genomgått röroperation med SOM/AOM och 

barn som får SOM/AOM konstaterat men som aldrig blir aktuella för operation.  
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KONKLUSION  
Det är av vikt att belysa faktorer som har betydelse för kvarstående SOM för att minska 

behov av operation och öka livskvalité hos både barn och föräldrar. Studien visade hög 

frekvens av flaskmatning där lite mer än hälften (55%) låg i planläge men studiens 

begränsning kunde inte åskådligöra samband med planläge och SOM/AOM. Med 

utgångspunkt från vårt resultat i relation till tidigare studiers resultat bör det minskas på 

frekvensen av flaskmatning. Studiens resultat, med övrig evidens och klinisk erfarenhet 

kan ge ökad uppmärksamhet till interventioner och stödjande hälsobefrämjande 

omvårdnad genom hälsoundervisning. 
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