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Otitis Media spørgeskema (OM-6) 

Hjælp os venligst med at forstå hvilken påvirkning mellemørebetændelse eller væske i 
mellemørerne har på dit barns livskvalitet, ved at markere et af felterne ud for hvert af de følgende 
spørgsmål: 

Fysiske gener: Øresmerter, ubehag i øre, øreflåd, hul på trommehinden, høj feber eller dårlig 
balanceevne. Hvor stort et problem har ovenstående været for dit barn over de sidste 4 uger? 
 

 Ikke til stede/ikke et problem 
 Meget lille problem 
 Lille problem 
 Moderat problem 
 Stort problem 
 Meget stort problem 
 Ekstremt stort problem 

 

Nedsat hørelse: Svært ved at høre, spørgsmål skal gentages, siger ofte ”hvad” eller lyden på 
fjernsyn er meget høj. Hvor stort et problem har ovenstående været for dit barn over de sidste 4 
uger? 

 Ikke til stede/ikke et problem 
 Meget lille problem 
 Lille problem 
 Moderat problem 
 Stort problem 
 Meget stort problem 
 Ekstremt stort problem 

 

Sprog- og taleproblemer: Forsinket sproglig udvikling, dårlig udtale, svær at forstå eller ikke i 
stand til at gentage ord tydeligt. Hvor stort et problem har ovenstående været for dit barn over de 
sidste 4 uger? 
 

 Ikke til stede/ikke et problem 
 Meget lille problem 
 Lille problem 
 Moderat problem 
 Stort problem 
 Meget stort problem 
 Ekstremt stort problem 

 

Følelsesmæssige gener: Irritabel, frustreret, ked af det/trist, rastløs eller dårlig appetit. Hvor stort 
et problem har ovenstående været for dit barn over de sidste 4 uger? 
 

 Ikke til stede/ikke et problem 
 Meget lille problem 
 Lille problem 
 Moderat problem 
 Stort problem 
 Meget stort problem 
 Ekstremt stort problem 
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Aktivitetsbegrænsninger: Lege, sove, gøre ting med venner/familie, gå i skole eller 
dagpleje/institution. Hvor begrænset har dit barns aktiviteter været over de sidste 4 uger? 

 Ikke begrænset 
 Meget lidt begrænset 
 Lidt begrænset 
 Moderat begrænset 
 Svært begrænset 
 Meget svært begrænset 
 Ekstremt begrænset 

 
Forældres bekymringer: Hvor ofte har du, som forælder, været bekymret, foruroliget eller generet 
på grund af dit barns mellemørebetændelse eller væske i mellemørerne over de sidse 4 uger? 

 Aldrig 
 Næsten aldrig 
 Lidt af tiden 
 Noget af tiden 
 En del af tiden 
 Det meste af tiden 
 Altid 

 
Alt i alt, hvordan vil du vurdere dit barns livskvalitet over de sidste 4 uger, som følge af dit barns 
mellemørebetændelse eller væske i mellemørerne. Marker et tal. 
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