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Heyrnarskerðing
• Heyrnarskerðing er alltaf skilgreind

út frá loftleiðnimælingunni
• TMG4 = tónmeðaltal tíðnanna 0,5, 1, 2 

og 4 kHz (PTA = pure tone average)
• Eðlileg heyrn (0-20 dB)

• Væg heyrnarskerðing (20-40 dB)

• Veruleg heyrnarskerðing (41-60 dB)

• Alvarlega heyrnarskerðing (61-80 dB)

• Heyrnarleysi (> 81 dB)
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Viðmið fyrir
kuðungsígræðslu
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1. Hljóðnemi í lítilli tölvu
bakvið eyrað nemur
hljóðbylgjurnar og breytir
þeim í rafboð

2. Spólan sendir 
rafboðin í gegnum 
húðina til ígrædda 
móttakarans sem 
tengjast með segli.

3. Móttakarinn sendir
merkið áfram til litlu
rafskautanna sem hefur 
verið komið fyrir í 
kuðungnum.  Rafskautin 
vinna störf hárfrumanna.

4. Heyrnartaugin
nemur merkið frá 
rafskautunum og 
sendir þau áfram 
til heilans.

5.Heilinn skynjar merkið 
sem hljóð sem 
einstaklingurinn heyrir.



Forsendur kuðungsígræðslu

• Prelingual heyrnarleysi (< 12 mán): 
• ef barn yngra en eins árs er með alvarlega heyrnarskerðingu/heyrnarlaust er 

nánast eina skilyrðið fyrir kuðungsígræðslu að kuðungur og heyrnartaug séu 
til staðar og að barnið þoli svæfingu

• Perilingual heyrnarleysi (12 mán – 3/4 ára)
• Postlingual heyrnarleysi (> 4 ára)

• þau hafi haft nægjanlega heyrn til að þróa talað mál og eru með
heyrnarminni





Heyrnarskerðingar

Umhverfisþættir

Erfðaþættir

Heilkenni 
(syndromal)

Ekki tengt 
heilkennum 
(non-
syndromal)

~ 30 %

~ 70 %

~ 70 %

~ 30 %

o Ríkjandi erfðir (autosomal dominant)

o Víkjandi erfðir (autosomal recessive)

o Kynbundnar erfðir (x-linked)

o Hvatberagallar (mitochondrial)

 Ríkjandi erfðir (autosomal
dominant)

 Víkjandi erfðir (autosomal
recessive)

 Kynbundnar erfðir (x-linked)

Með nýburaskimun er heyrnarskerðing oft það 
fyrsta sem uppgötvast 



Kuðungsígræðsla - markmið
Börn: 

• Geti tileinkað sér talmál
• Geti lært talmál og notað það til 

tjáskipta í daglegu lífi
• Gefa barninu aðgang að heimi 

hljóðsins, auka framtíðar-
möguleika þeirra

• Jákvæð áhrif á félagsleg tengsl 
og þroska

Fullorðnir
• Kuðungsígræðsla talin gefa 

einstaklingum meira en hann 
fær með notkun hefðbundinna 
heyrnartækja 
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<9 months

9-11 months

12-17 months

18-23 months

24-29 months

Normal

Reynell III – group mean regression
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Tölfræði



Flokkur Fjöldi

Börn 0-5 ára 27

Börn 6-10 ára 58

Börn 11-18 ára 99

Heyrnarlaus börn með CI 16

Heyrnarskert og heyrnarlaus börn sem eingöngu tala táknmál 8

Börn með einhliða heyrnarskerðingu en eðlilega heyrn á hinu eyranu 83

Samtals 184

Fjöldi barna með heyrnarskerðingu á Íslandi 2020
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Fjöldi barna með heyrnarskerðingu eftir fæðingarári



Fæðingarár barna með kuðungsígræðslu (n=27)
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Kynjahlutfall
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Meðal-aðgerðaraldur eftir tímasetningu 
heyrnarskerðingar/heyrnarleysis

Prelingual  
(< 12 mán)

Perilingual
(> 12 mán – 3/4 ára)

Postlingual
(> 4 ára)

Tvíhliða CI, aðgerð 
báðum megin á sama 

tíma

0,93 ára (n=4) 2,09 ára (n=2)

CI 1 (allir) 1,45 ára (n=8) 3,24 ára (n=5) 9,53 ára (n=8)

CI 1 með tvíhlíða CI 1,31 árs (n=6) 3,17 ára (n=4) 8.15 ára (n=4)

CI 2 með tvíhliða CI 2,32 ára 5,77 ára 10,19 ára



Takk fyrir mig
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