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Sammanfattning: CHARGE syndrom är ett syndrom där hörselnedsättning är ett av 
flera kännetecken. Varje bokstav i akronymen CHARGE står för, det engelska 
namnet på, en missbildning som är ofta förekommande vid syndromet. C står för 
kolobom (skada i ögat), H står för hjärtfel, A står för hinder i bakre näsöppningen, R 
står för tillväxthämning och utvecklingsstörning, G står för missbildade könsorgan 
och E står för öronmissbildningar. Syndromet är mycket ovanligt och drabbar cirka 
en per 5 000 - 12 000 nyfödda. De flesta med CHARGE, över 90 %, har en 
utvecklingsstörning. Uppemot 80 % har ögonmissbildningar och de flesta, 80- 100 % 
har någon form av öronmissbildning och hörselnedsättning. En systematisk 
litteraturstudie genomfördes för att beskriva hur kommunikationsförmågan påverkas 
hos personer med CHARGE syndrom samt hur hörselutredning och 
hörselhabilitering går till för dessa personer. Personer med CHARGE utvecklas olika 
eftersom deras funktionshinder ser olika ut. Deras kommunikation påverkas av i 
vilken utsträckning deras sinnen är påverkade. De har ofta ett beteende som 
påminner om autism, men beteendet ser inte exakt likadant ut. Hörselutredning och 
hörselhabilitering hos personer med CHARGE skiljer sig inte nämnvärt från 
hörselutredning och habilitering av personer utan syndromet. För att förbättra hörseln 
kan hörapparat eller cochleaimplantat vara alternativ. 
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Inledning 

Personer med hörselnedsättning är en heterogen grupp med olika typer av 
hörselnedsättning och re/habiliteringsbehov (Tye-Murray, 2004). Andelen 
hörselskadade i Sverige, mellan 16 och 84 år, var i en undersökning från 2005 cirka 
14,3 %, vilket motsvarar 1 016 644 personer (HRF, 2007). Den vanligaste orsaken 
till hörselnedsättning är ålder (Tye-Murray, 2004). Det finns även andra orsaker som 
till exempel bullerskada eller hörselnedsättning orsakad av olika sjukdomstillstånd. 
För att diagnostisera en hörselnedsättning genomförs olika hörselmätningar av 
audionomer som exempelvis tonaudiometri, luft- och benledning. Det finns även 
andra kompletterande mätningar som kan göras vid misstanke om hörselnedsättning. 
På de flesta BB i Sverige kontrollerar man numera hörseln hos de nyfödda barnen, 
genom Otoakustiska Emissioner (OAE). Man kan även använda 
hjärnstamsaudiometir (BRA) och på äldre barn genomförs det luftledningskontroller.  

Om en person drabbas av hörselnedsättning får den efter diagnostisering genomgå en 
audiologisk re/habilitering. Det innefattar bland annat identifiering av 
problemsituationer, utprovning av hörhjälpmedel, exempelvis hörapparat eller 
cochleaimplantat (CI), samt counseling (rådgivning) om hur personen ska kunna leva 
så normalt som möjligt trots sin hörselnedsättning (Tye-Murray, 2004). 

Hörselnedsättning kan förekomma i samband med olika syndrom. Syndrom är ”en 
grupp av sjukdomssymtom som hör ihop och som uppträder tillsammans hos en och 
samma patient mer frekvent än som kan förklaras av slumpen. Syndromnamnet 
fungerar ofta som ett sjukdomsnamn” (Nationalencyklopedin, 2008). CHARGE 
syndrom, eller CHARGE association som det också kallas, är ett syndrom där 
hörselnedsättning är ett av flera kännetecken. Varje bokstav i CHARGE står för en 
missbildning som är ofta förekommande hos personer med syndromet.  

C står för coloboma (kolobom) som innebär att det finns en skada på ögats nät-, 
choroid- eller regnbågshinna. H står för heart defect (hjärtfel). A står för atresia 
choanae som innebär hinder i bakre näsöppningen. R står för retardation of growth 
and development (tillväxthämning och utvecklingsstörning). G står för genital 
anomalies (missbildning av könsorganen). E står för ear anomalies 
(öronmissbildningar) vilket ofta innebär någon form av hörselnedsättning (Till 
exempel Blake & Prasad, 2006). 

En kombination av missbildningarna beskrevs 1979 av den amerikanske genetikern 
och specialisten på missbildningar, Bryan D Hall. År 1981 namngavs kombinationen 
av missbildningar som CHARGE association, av barnläkaren och genetikern Roberta 
A Pagon och hennes medarbetare (Holmqvist-Äng, 1996; Socialstyrelsen, 2006). 
CHARGE kallades syndrom först 1986 (Holmqvist-Äng, 1996). 

Socialstyrelsen (2006) anger att ett barn på 5 000 till ett barn på 12 000 nyfödda i 
världen har CHARGE, vilket innebär cirka 10 per år i Sverige. Professor Claes 
Möller, audiolog, uppger att det rör sig om färre i Sverige, kanske 3-5 personer 
(personlig kommunikation, 25 mars, 2008). Enligt Blake och Prasad (2006) är 
incidensen någonstans mellan 0,1-1,2 per 10 000 nyfödda i världen. Osäkerheten 
kring incidensen beror på att det är svårt att ställa rätt diagnos, eftersom en del 
yttringar kan vara svåra att upptäcka. 

Tidigare var diagnoskriteriet för CHARGE att minst fyra av de missbildningar som 
akronymen CHARGE står för skulle vara närvarande (Blake & Prasad, 2006). Sedan 
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1998 sätts diagnosen om en individ har fyra missbildningar som är utmärkande för 
CHARGE. Dessa är hinder i bakre näsöppningen mot svalget, kolobom, 
öronmissbildning och missbildningar på kranialnerverna. Diagnosen ges också om en 
individ har tre av dessa utmärkande missbildningar och tre mindre typiska 
missbildningar (Blake & Prasad, 2006). Till de mindre utmärkande missbildningarna 
hör numera hjärtfel, underutvecklade könsorgan, kluven läpp och gom, 
karakteristiska ansiktsdrag, försenad tillväxt och utvecklingsförsening. Det finns 
även andra missbildningar, förutom de ovan nämnda, som kan uppkomma vid 
CHARGE. Till exempel hopväxt analöppning, missbildningar vid mat- och 
luftstrupen, ansiktsförlamning, problem med ryggrad och nacke samt missformade 
händer (Blake & Prasad, 2006; Holmqvist-Äng, 1996). Det finns en stor variation i 
hur missbildningarna yttrar sig hos personer med CHARGE (Toriello, 1999). De 
flesta som har CHARGE måste genomgå många operationer under sin livstid, en del 
under sina första dygn (Holmqvist-Äng, 1996). De vanligaste orsakerna till operation 
är hinder i bakre näsöppningen mot svalget (för att stabilisera andningen) och hjärtfel 
(Blake & Prasad, 2006). Enligt Holmqvist-Äng (1996) sker de flesta dödsfall, ca 45 
%, under det första levnadsåret. Många av dessa dödsfall sker ofta i samband med 
operationer, där det nästan alltid uppstår komplikationer vid sövning. Claes Möller 
talar om att dödligheten idag är cirka 30 % under första året (personlig 
kommunikation, 25 mars, 2008). 

Samtliga missbildningar hos fostret vid CHARGE uppträder tidigt i graviditeten, 
under den första trimestern, någon gång mellan den 25: e och 45: e dagen efter 
befruktningen (Blake & Prasad, 2006; Holmqvist-Äng, 1996). Det finns ännu ingen 
kunskap om hur man ska kunna förhindra uppkomsten av CHARGE i en graviditet 
(Holmqvist- Äng, 1996). De missbildningar som CHARGE medför är svåra att 
upptäcka med hjälp av vanligt ultraljud (Blake & Prasad, 2006). En metod som kan 
användas är fokuserat ultraljud som innebär att man undersöker specifika 
kroppsdelar hos fostret, men det förutsätter att misstanke finns om att något är fel hos 
fostret. CHARGE syndrom förefaller ha ett samband med mutationer i den gen med 
som kallas CHD7 (Blake & Prasad, 2006). Mutationer i CHD7 har upptäckts hos 
uppemot 75 % av patienterna med CHARGE, men mutationerna uppträder inte på 
exakt samma ställe i CHD7. CHARGE är inte dominant ärftligt, utan uppkomsten 
sker oftast sporadiskt, men om någon i en släkt haft syndromet ökar risken för att ett 
barn i samma släkt ska få det (Blake & Prasad, 2006; Holmqvist-Äng, 1996). Risken 
för ett föräldrapar att få två barn med CHARGE syndrom är mycket liten, cirka 1-3 
% (Holmqvist-Äng, 1996). Om en individ med CHARGE föder ett barn, är risken att 
barnet ska ha CHARGE cirka 50 % (About CHARGE, 2008). 

Fler än 90 % av alla personer med CHARGE har någon form av utvecklingsstörning, 
men graden kan variera (Blake & Prasad, 2006; Toriello, 1999). Personer med 
CHARGE syndrom har oftast en stark karaktär och är väldigt beslutsamma (About 
CHARGE, 2008). De har ofta mycket svårt att skaffa vänner och behålla dem, 
eftersom de behöver en väldigt ”direkt” kommunikation (CHARGE Syndrome 
Medical Management Issues, 2008). De har svårt att anpassa sig efter andra 
människor, men klarar ofta att anpassa sig efter sina funktionshinder (Blake & 
Prasad, 2006). Symptom på ASD (autistic spectrum disorder), vilket innebär 
autismliknande beteenden finns hos många patienter med CHARGE. Tvångssyndrom 
och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har även beskrivits hos en del 
personer med CHARGE (CHARGE Syndrome Medical Management Issues, 2008). 
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Uppemot 80 % av dem som har CHARGE har ögonmissbildningar (Blake & Prasad, 
2006). Kolobom är ett samlingsnamn för att beskriva ett hål eller en öppning i ögats 
delar (Blake & Prasad, 2006; Holmqvist-Äng, 1996). Vid CHARGE kan kolobom 
uppkomma på näthinnan, synnerven eller i iris (defekt på regnbågshinnan) 
(Holmqvist-Äng, 1996). Den vanligaste ögonmissbildningen är kolobom på 
näthinnan (Blake & Prasad, 2006). Om kolobomet finns på näthinnan eller synnerven 
begränsas synfältet. Kolobom i iris, som till formen kan liknas vid ett nyckelhål, 
leder till ljuskänslighet och svårigheter vid avståndsbedömning, men ingen 
synnedsättning. I vissa fall kan CHARGE leda till att ögat blir litet, microphtalmia, 
vilket ger svag syn (Holmqvist-Äng, 1996). 

Cirka 80 -100 % av individerna med CHARGE syndrom har någon form av 
öronmissbildning (Blake & Prasad, 2006). Oftast har ytterörat mindre brosk än ett 
vanligt öra, vilket gör det mjukt. På grund av innervation från facialisnerven med 
påverkan på öronmuskulaturen blir öronen små, lätt tillbakalutade och koppformade 
(About CHARGE, 2008; Blake & Prasad, 2006), se figur 1 för exempel på hur 
öronen kan se ut. Asymmetri hos öronen är också vanligt (Toriello, 1999). I 90 % av 
fallen finns en påverkan på innerörat, som resulterar i hörselnedsättning och 
balanssvårigheter (About CHARGE, 2008). De flesta har missbildade eller saknar 
båggångar vilket gör att de har ett dåligt balanssinne (Blake & Prasad, 2006). 
Hörselnedsättning vid CHARGE syndrom kan vara sensorineural (fel i innerörat eller 
hörselbanorna) och/eller konduktiv (ledningshinder i mellanörat). 
Hörselnedsättningen kan vara alltifrån mild till svår, bilateral eller unilateral och är 
ofta progressiv (Blake & Prasad, 2006; Toriello, 1999). Facialispares, hos personer 
med CHARGE, kan kopplas samman med en sensorineural hörselnedsättning (Blake 
& Prasad, 2006). 

Om en individ med CHARGE föds med en hörselnedsättning bör denna 
diagnostiseras så tidigt som möjligt, för att kunna ge rätt hörselhabilitering, i form av 
till exempel hörapparater eller cochleaimplantat (Socialstyrelsen, 2006). 
Hörselhabiliteringen hos personer med CHARGE kan försvåras på grund av att deras 
öronmissbildningar gör att det är svårt att göra öroninsatser till bakom- örat apparater 
med en god passform (Thelin, Hartshorne & Hartshorne, 1999). Det kan också vara 
svårt att placera en bakom-örat apparat så att den sitter kvar. Thelin et al. (1999) 
menar att audionomen måste visa förståelse under hörselhabiliteringsprocessen, 
eftersom föräldrar till barn med CHARGE kan uppleva frustration över den tid som 
audiologisk habilitering kräver. Barnens andra funktionshinder kräver även de 
tidskrävande besök hos andra specialister.  
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Figur 1 Hur öronmissbildningar kan yttra sig hos personer med CHARGE.[Bilderna hämtade från 
föredrag av professor Claes Möller, Örebro Universitetssjukhus, och återges här med hans tillstånd. 
Originalkälla: Lalani et al. (2006)]. 

När ett barn fått diagnosen CHARGE syndrom, kommer barnets många 
funktionsnedsättningar att utredas av olika specialister (Socialstyrelsen, 2006). Det är 
en fördel om en person ansvarar för att samordna detta, till exempel en barnläkare, 
eftersom det är viktigt att olika professioner samarbetar. Det är bra om det i största 
möjliga mån går att behandla barnet på ett sjukhus där man kan behandla flera av de 
funktionsnedsättningar som kan finnas i samband med CHARGE (Homlqvist-Äng, 
1996). Exempel på personer som är involverade i arbetet kring patienter med 
CHARGE är bland annat hjärtspecialister, logopeder, audionomer, genetiker, 
ögonläkare, öronläkare, psykologer, kuratorer, personliga assistenter och så vidare. 
(C. Möller, personlig kommunikation, 25 mars, 2008). I Sverige diagnostiseras 
CHARGE av Nationellt expertteam för diagnostisering av dövblindhet. Barnens 
dövblindhet och deras andra funktionsnedsättningar utreds och när diagnos ställts 
görs en sammanfattning med en medicinsk och funktionell helhetsbedömning samt 
en kartläggning av vilka befintliga och framtida behov av insatser är (Nationellt 
Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2008). En samordnare utses för att koordinera 
den habilitering som patienten behöver. En detaljerad presentation av hur arbetet i 
det Nationella expertteamet går till finns i bilaga 1. 

Majoriteten av dem som har CHARGE syndrom klassas som dövblinda och de har 
ofta en försenad tal- och språkutveckling till följd av sin syn- och hörselnedsättning 
(CHARGE Syndrome Medical Management Issues, 2008). De har dessutom ofta 
problem med luktsinnet och balansen vilket ger dem ett ännu större sensoriskt 
funktionshinder (Thelin et al., 1999). Det finns många olika faktorer som bidrar till 
att de kan få problem med kommunikationen. Dit hör bland annat hörselnedsättning, 
synnedsättning, låg muskeltonus, dålig känsel, missbildningar som påverkar tungan, 
liten underkäke, missbildningar i struphuvud och svalg, andningssvårigheter, 
sväljsvårigheter och defekter på tänderna (Brown, 2005). Att få klarhet i och 
förståelse för hur dessa faktorer påverkar kommunikationen kan vara till hjälp i 
mötet med dessa personer. 
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Personer med CHARGE är en liten patientgrupp. Att belysa deras begränsade sinnen 
och funktionshinder är viktigt för att sprida kunskap om vad syndromet kan innebära. 
Det ger ökade kunskaper i hur man kan hjälpa personer med multihandikapp. 
CHARGE syndrom kan studeras ur många medicinska aspekter eftersom det 
påverkar många delar av kroppen, men att göra en översikt på allt hade blivit ett 
väldigt stort arbete. Då uppsatsförfattarna är blivande audionomer blev 
utgångspunkten för detta det som kan tänkas vara intressant ur ett 
audionomperspektiv. Om man tittar ur en audionoms perspektiv är kommunikation 
och hörsel två viktiga aspekter vid omvårdad. Därför kombineras dessa ämnen i 
denna uppsats för att försöka få en bild av hur man kan bemöta och ha en bra 
kommunikation med individer med CHARGE inom vården och vad man kan göra 
för dem inom hörselvården. Uppsatsen bör dock kunna vara av intresse för alla som 
är intresserade av CHARGE syndrom eftersom den tar upp en del av komplexiteten 
kring syndromet. Intentionen med studien var att studera både barn och vuxna med 
CHARGE syndrom. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva hur kommunikationsmöjligheterna påverkas 
hos personer med CHARGE syndrom, samt redogöra för diagnostisering och 
habilitering av hörselskador hos personer med CHARGE.  

Frågeställningar 

Hur påverkas kommunikationsförmågan hos personer med CHARGE syndrom? 

Hur genomförs hörselutredning och habilitering av eventuella hörselskador hos 
personer med CHARGE syndrom? 

Metod 
För att besvara frågeställningarna genomfördes en systematisk litteraturstudie. 

Sökmetoder 

Litteratur på engelska söktes i databaserna: Amed, ASSIA, Cinahl, Elin@Örebro, 
Medline, (Medline) PubMed och Web of Knowledge. Samtliga databaser fanns att 
tillgå via Örebro Universitetsbibliotek. De sökord som användes var: CHARGE 
syndrome, CHARGE association, hear*, audiol*, communication, deaf-blind*, 
multisensory impair*. Sökorden kombinerades sedan i olika konstellationer (se tabell 
1). I Amed och ASSIA var resultatet av sökningarna 0 relevanta träffar, dessa 
redovisas därför inte i tabellform. Litteratursökning skedde även via The American 
Speech-Language-Hearing Associations (ASHA) webbsida, detta gav inte heller 
några relevanta träffar. Litteratur på svenska söktes i databaserna (Medline) PubMed 
och Elin@Örebro med sökordet: CHARGE syndrom. Det blev inga träffar på 
svenska. Sökningen i samtliga databaser avgränsades genom att endast inkludera 
artiklar från 1998, året då de nu gällande diagnoskriterierna för CHARGE 
fastställdes, och framåt. 
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Tabell 1 Sökord/kombinationer och träffar per databas 

 Träffar per Databas*  

Sökord/kombination Cinahl Elin@Örebro Medline (Medline) 
PubMed 

Web of 
Knowledge 

Summa 

CHARGE (syndrome OR 
association) 

43 128 162 1 506 252 2 091 

CHARGE (syndrome OR 
association) AND hear* 

14 46 108 166 158 492 

CHARGE (syndrome OR 
association) AND audiol* 

0 3 3 5 5 16 

CHARGE (syndrome OR 
association) AND 
communication 

2 8 5 44 7 66 

CHARGE (syndrome OR 
association) AND deaf- 
blind* 

1 3 0 2 7 13 

CHARGE (syndrome OR 
association) AND 
mulitsensory impair* 

0 0 0 42 1 43 

CHARGE (syndrome OR 
association) AND 
behavior 

6 15 16 167 46 250 

Summa 66 203 294 1 932 476 2 971 

*Samtliga träffar är begränsade från 1998 och framåt. Inkluderar endast artiklar på engelska. 

Många av sökträffarna var dubbletter, men det exakta antalet dubbletter 
kontrollerades inte på grund av det stora antal träffar som förekom. Dubbletterna 
upptäcktes när sökträffarna för respektive sökord lästes igenom. 

Manuell sökning genomfördes genom att studera referenslistor i de artiklar som 
hittats vid litteratursökningen och föreföll vara av intresse för frågeställningen. Vid 
den manuella sökningen fanns 9 artiklar vara intressanta för att läsas i sin helhet. 

Urvalskriterier 
Följande kriterier sattes upp för litteraturstudien: 

• Artiklarna skulle vara publicerade från 1998 och framåt. 

• Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. 

• Abstrakten till de artiklar som blev funna vid litteratursökningen, lästes om 
rubriken innehöll orden CHARGE syndrome eller association samt ord som 
kan kopplas till beteende, kommunikation, multifunktionshinder, hörsel och 
syn. Abstrakt till artiklar med rubriker som handlade om gener och hjärtfel 
lästes inte. 

 



   

7 

• Artiklarnas kvalitet skulle bedömas som hög eller medel för att de skulle 
inkluderas i studien. Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades. 
Kvalitetsbedömningen baserades på bedömningsformuläret i bilaga 2. 

• Artiklarna skulle bedömas ha ett bevisvärde som skulle vara 1 eller 2 för att 
inkluderas. Artiklar som bedömdes ha bevisvärde 3 exkluderades. 
Bevisvärdet var en sammanvägning av artiklarnas bedömda kvalitet och den 
relevans faktan i artikeln ansågs ha för frågeställningarna. 

I den valda litteraturen inkluderades både artiklar med kvantitativ respektive 
kvalitativ ansats. Vid en litteraturstudie i omvårdnadsforskning kan en kombination 
av dessa ansatser användas då de tillsammans ger ett bredare perspektiv kring en 
företeelse (Forsberg & Wengström, 2003). 

Tillvägagångssätt 
Först genomfördes en sökning i databaserna Amed, ASSIA, Cinahl, Elin@Örebro, 
Medline, (Medline)PubMed och Web of Knowledge samt via The American Speech-
Language-Hearing Associations (ASHA) webbsida, med orden CHARGE (syndrome 
OR association). Detta för att få en överblick över storleken på ämnesområdet 
CHARGE syndrome. Resultatet blev 2 091 träffar. CHARGE (syndrome OR 
association) kombinerades sedan med olika sökord, se tabell 1, för att få ett mer 
överskådligt antal träffar. Sökträffarnas rubriker granskades sedan av författarna till 
denna uppsats. Sammanlagt granskades 880 sökträffar utifrån sin rubrik. Abstrakten 
lästes på de artiklar som hade en titel som föreföll relevant för ämnet. De artiklar 
som utifrån sina abstrakt föreföll ha ett innehåll som var relevant för 
frågeställningarna, lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades. Abstrakten granskades 
även i den litteratur som påträffades under den manuella sökningen. 

Bedömningen av artiklarnas kvalitet skedde utifrån ett bedömningsformulär (se 
bilaga 2) som var baserat på Forsberg och Wengströms (2003) checklistor för 
bedömning av kvantitativa respektive kvalitativa studier. I bedömningsformuläret 
togs hänsyn till bland annat om artikeln hade ett tydligt syfte, validitet, reliabilitet, 
trovärdighet, om det fanns någon forskningsetik redovisad. Artiklarna bedömdes ha 
en hög, medel eller låg kvalitet. Betygssättningen av artiklarna skedde genom att 
uppsatsförfattarna läste och granskade hälften av artiklarna var och fyllde i 
bedömningsformuläret. Baserat på checklistan diskuterade uppsatsförfattarna sedan 
sinsemellan vilken kvalitetsgrad som ansågs passande för artikeln (hög, medel eller 
låg). Resultatet av kvalitetsbedömningsarbetet redovisas i bilaga 3. 

Artiklarnas bevisvärde bedömdes sedan, genom diskussion mellan 
uppsatsförfattarna, utifrån en tregradig skala: 1, 2 eller 3. Med bevisvärde menas hur 
pass tillämplig artikeln var i förhållande till syfte och frågeställning. En 1: a 
motsvarade att artikels innehåll var mycket tillämplig, en 2: a att artikeln var ganska 
tillämplig och en 3: a innebar att artikels innehåll inte kunde betraktas som 
tillämpligt i studien. Vid bedömningen av bevisvärde togs det hänsyn dels till 
artikelns bedömda kvalitet och dels till om artikelns innehåll var av vikt för 
frågeställningarna. De artiklar som bedömdes ha en 3: a i bevisvärde exkluderades 
från studien och togs ej upp i resultatet. Artiklar med bevisvärde 1 och 2 redovisas i 
bilaga 4 och artiklar som hade bevisvärde 3 (exkluderade) redovisas i bilaga 5. 
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Forskningsetik 
När studier genomförs på människor är det viktigt att inhämta ett informerat 
samtycke (Vetenskapsrådet, 2008). Informerat samtycke innebär kortfattat, att 
deltagare (eller anhöriga) i förväg informeras om vad deltagande i studien innebär, 
att det är frivilligt och att deltagaren kan välja att avbryta studien i förtid, samt att 
deltagaren godkänner sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2008). Vid en litteraturstudie 
finns inte denna möjlighet utan då får man försöka ta hänsyn till forskningsetiken på 
annat sätt. Således beslutades att det vid bedömningen, av den funna litteraturen, 
skulle tas hänsyn till om det fanns någon form av etiska överväganden i litteraturen. 
Till exempel om studien hade godkänts av någon etisk kommitté eller om informerat 
samtycke inhämtats. Det är numera krav på att vetenskapliga studier som involverar 
människor ska vara etiskt godkända (Forsberg & Wengström, 2003). I en del av 
artiklarna framkom det inte hur forskningsetiken säkrats. Trots denna brist valde 
uppsatsförfattarna att inkludera artiklarna i uppsatsen. Detta för att få en bredare 
förståelse för ämnet. Därför inkluderades artiklar där det inte framkom hur 
forskningsetiken säkrats. Artiklar där forskningsetiken inte rapporterades bedömdes 
dock inte ha högsta kvalitetsgrad vid kvalitetsbedömningen. Vilka artiklar som 
rapporterade etiskt godkännande och vilka som inte rapporterade detta redovisas i 
bilaga 3. 

Resultat 
En sammanställning av de artiklar som inkluderas i resultatet redovisas i form av en 
artikelmatris i bilaga 3. 

Kommunikationsförmåga 

Salem-Hartshore och Jacob (2005) diskuterar i en artikel att det inte är möjligt att 
beskriva en typisk person med CHARGE syndrom, detta på grund av att dessa 
individer utvecklas olika. Trots individernas olikheter sinsemellan, möter de liknande 
utmaningar. En av de största handlar om att de måste processa informationen från 
omvärlden trots att de saknar eller har sensoriska brister, såsom syn- och 
hörselnedsättning (Souriau et al., 2005). 

Thelin och Fussner (2005) frågade föräldrar till 28 barn med CHARGE om vilka 
faktorer de ansåg påverkade barnens kommunikationsutveckling. Majoriteten av 
föräldrarna, 93%, ansåg att barnens nedsatta tal- och språkförmåga överlag hade en 
negativ påverkan på kommunikationen. Andra faktorer som de ansåg påverkade 
kommunikationen var dålig fysisk hälsa (93%), den sammantagna bristen på 
sensorisk funktion (82%), hörselnedsättning (79%), balansproblem (46%) samt 
synnedsättning (43%). 

Omfattande kolobom, microphtalmia och missbildningar i hjärnan visade, i en studie 
på 27 spädbarn, av Raqbi et al. (2003) vara faktorer som kan förutspå en 
utvecklingsstörning hos personer med CHARGE. Studien visade också att man inte 
enbart på grund av svår hörselnedsättning kunde ställa en prognos för den 
intellektuella utvecklingen. Svår hörselnedsättning föreföll inte ha någon negativ 
inverkan på intellektuellt utfall och kommunikation, när man tog hänsyn till 
kolobom. Svår hörselnedsättning och intensivvård under första året var två  
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parametrar som enligt Raqbi et al. krävde vidare utredning för att se hur de påverkar 
den intellektuella nivån hos personer med CHARGE. 

Upplevelsen hos många föräldrar till barn med CHARGE är att deras barns 
intelligens ofta blir orättvist underskattad på grund av barnens bristande språkliga 
förmåga (Thelin & Fussner, 2005). Vervloed, Hoevenaars-van den Boom, Knoors, 
van Ravenswaaij och Admiraal (2006) fann, i en studie på 27 individer med 
CHARGE, att dövblindhet kunde associeras med utvecklingsförsening gällande 
kommunikationen i allmänhet. De fann även ett samband mellan återkommande 
infektioner i mellanörat och en försenad förmåga att uttrycka sig i skriftspråk. 

Det är viktigt att barn med CHARGE får kommunikationsträning, helst en 
kombination av tecken- och talat språk för att de ska kunna tillgodogöra sig ett så 
uttrycksfullt språk som möjligt (Thelin & Fussner, 2005). En faktor som påverkar 
förvärvandet av ett uttrycksfullt språk är om barnet har haft framgång i att använda 
förstärkning, i form av hörapparat eller CI. En lyckad audiologisk habilitering har 
därför en viktig roll vid förvärvandet av språk (Thelin & Fussner, 2005). Det är 
enligt Thelin och Fussner också viktigt att personer med CHARGE är placerade rätt i 
förhållande till den de kommunicerar med. Detta genom att kommunikationspartnern 
har ansiktet på ett lämpligt avstånd och att avståndet är tillräckligt för att 
hörselnedsättningen inte ska bli ett hinder. Förmågan att uttrycka sig i tal påverkades 
av tre faktorer: lyckad användning av förstärkning, förmåga att gå själv, och att 
kommunikationsträningen påbörjades innan 3 års ålder (Thelin & Fussner, 2005). 

I en studie av Strömland et al. (2005) saknade femton av tjugosex patienter med 
CHARGE, som var över 3 år gamla, talförmåga. Ytterligare sex av de tjugosex hade 
ett svårbegripligt tal. Strömland et al. (2005) vill förklara dessa talsvårigheter med 
grav hörselnedsättning, trakeotomi (andningshjälp via ett hål i halsen) och gomspalt, 
samt autistiskt beteende och inlärningshandikapp. Autistiskt beteende gör individen 
tillbakadragen och inlärningshandikapp kan ha försvårat språkinlärningen. 

Peltokorpi och Huttunen (2008) studerade kommunikationen hos tre barn med 
CHARGE (1, 3 och 8 år gamla) genom att spela in och sedan analysera barnens lek 
tillsammans med sina mödrar. De fann att barnen hade en mängd olika 
kommunikativa uttryck under dessa leksessioner och att dessa uttryck skilde sig 
mellan barnen. De konstaterade att barnen hade lite ögonkontakt när den 
kommunicerade, mindre än 1 % av den inspelade tiden per barn. De misstänkte att 
avsaknaden av ögonkontakt lätt kunde misstolkas som autism, men att det troligen 
berodde på att barnen var dövblinda. Alla barnen kommunicerade på eget initiativ, 
men proportionen av denna kommunikation i relation till det totala antalet 
kommunikativa turtaganden var låg. Den vanligaste orsaken för barnen att inleda 
kommunikation var för att protestera mot något som deras mödrar gjorde. 

Många personer med CHARGE har beteenden som kan liknas vid autism, ett 
tillbakadraget beteende, smalt intresseområde och svårt att få vänner i sin egen ålder 
(Hartshorne & Cypher, 2004). Hartshorne, Grialou och Parker (2005) undersökte om 
de ”autism- liknande” beteenden som personer med CHARGE uppvisar, påminner 
om beteendet hos personer med diagnosen autism, dövblindhet eller om beteendet 
förefaller vara unikt för CHARGE. Resultatet visade att personer med CHARGE 
kommunicerade på ett sätt som liknade det som dövblinda personer har, men ett 
socialt beteende som påminde hos det som personer med autism har. De var dock 



   

  10 

något mer utåtriktade. Barn med CHARGE hade till skillnad från barn med autism 
oftast bättre språk och kommunikationsfärdigheter och var mer sociala. I studien av 
Hartshorne et al. klassades 27,5 % av 160 barn med CHARGE att ha autism. Det är 
enligt artikelförfattarna dock osäkert om personer med CHARGE verkligen har 
autism eller om de beteenden som de uppvisar är unika för syndromet. Man fann en 
koppling mellan medicinska problem under de första levnadsåren hos barn med 
CHARGE och om individen hade autism och/eller problem med sin kommunikation 
(Hartshorne et al., 2005). Någon signifikant association mellan autism och de 
medicinska problem som CHARGE medför, kunde man inte hitta i en studie på 27 
patienter med CHARGE av Vervloed et al. (2006). Åldern när barn med CHARGE 
börjar gå var en viktig faktor i förutsägandet av hur de kommer utvecklas 
intellektuellt. Ju senare barnen började gå desto mer autistiska beteenden hade de i en 
studie av Salem-Hartshorne och Jacob (2005). 

Hartshorne och Cypher (2004) gjorde en enkätstudie där 100 personer med koppling 
till CHARGE, merparten var mödrar till barn med CHARGE, besvarade frågor om 
vilka beteenden som förekom hos personer med CHARGE. Man fann att typiska 
beteenden för personer med CHARGE är autism, tvångssyndrom, Tourettes syndrom 
och det beteende som dövblinda uppvisar. Dessa beteenden påverkade hur 
personerna interagerade med omvärlden. I en studie av Bernstein och Denno (2005) 
som involverade 29 barn och ungdomar med CHARGE, i åldrarna 3 - 21 år, uppgav 
83 % att de hade tvångssyndrom som störde deras dagliga rutin. 72 % tillbringade 
mer än en timme om dagen med detta. Ungefär hälften, 46 %, hade svårigheter att 
bryta beteendet och koncentrera sig på annat om så krävdes. Tvångsbeteendena hos 
individer med CHARGE gör att de stundtals kan ha svårt att koncentrera sig på andra 
saker än det som de tvångsmässigt håller på med för stunden (Bernstein & Denno, 
2005).  

I en pilotstudie av Souriau et al. (2005) besvarade föräldrar till 71 barn med 
CHARGE en enkät om deras beteenden. Endast tre av barnen klarade av att vänta på 
sin tur när de ville berätta något. Barnens svårigheter att få en klar perception av sin 
miljö, till följd av sitt multisensoriska funktionshinder, skulle enligt Souriau et al. 
kunna förklara varför de har svårt att vänta på sin tur när de vill berätta något. Mer än 
hälften av barnen, 63 % föredrog en ”en- till- en” kommunikation. Det visade sig att 
59 % av barnen i studien inte verkade vara kapabla att ta hand om komplex 
information, utan de krävde mycket repetition. Ungefär hälften, 54 %, av barnen 
hade svårt att sitta stilla. Trettio av barnen som deltog i studien, 42 %, behövde ha 
referenspunkter (rörliga., visuella och taktila) när de skulle delta i olika aktiviteter, 
främst rörliga. Flera av barnen, 38 %, hade svårt att förstå sociala regler. 

Det finns olika sätt att kommunicera för de barn med CHARGE som har syn och 
hörselnedsättning (Salem- Hartshorne & Jacob, 2004). Dit hör exempelvis gester, 
beröring, tal, teckenspråk, och tecken som stöd. Salem-Hartshorne och Jacob (2004) 
betonar att det är viktigt att de metoder som passar barnet bäst uppmuntras. 

Hörselutredning och hörselhabilitering 

Vid litteraturgenomgången var det ingen litteratur som tog upp att det skulle vara 
någon speciell metod som användes vid hörselmätning på personer med CHARGE. 
Det förefaller vara samma hörselmätningar som genomförs som på andra personer 
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utan CHARGE med hörselnedsättning. Det finns få studier där man undersökt 
effektiviteten hos någon mätmetod specifikt. 

Utvecklingsmöjligheterna hos barn med CHARGE är direkt beroende av tidig 
diagnostisering och habilitering av hörselskada (Stjernholm, 2002). Personer med 
CHARGE har oftast hörselnedsättning i kombination med synnedsättning och de har 
ofta avvikelser i det centrala nervsystemet (Shah et al., 1998). Därför är 
identifikation av hörselnedsättning, hörselhabilitering och skötsel av återkommande 
öroninflammationer viktigt för att kunna optimera utvecklingen för individen. Ju 
tidigare en hörselnedsättning diagnostiseras och habilitering påbörjas, desto mindre 
påverkas hörselförmågan negativt (Strömland et al., 2005).  

Edwards, Kileny och Van Riper (2002) undersökte 22 barn mellan i åldrarna 1 
månad till 12 år för att se om BRA var en bra metod för att diagnostisera 
hörselnedsättning hos barn med CHARGE. BRA kräver inte att patienten medverkar 
aktivt och det ger en fingervisning om var hörtröskeln ligger. Edwards et al. 
konstaterade att man med hjälp av de svar som erhålls vid BRA kan upptäcka 
hörselnedsättning mycket tidigare (i medel vid 3,8 månader) än om 
hörselnedsättningen skulle upptäckas genom barnens beteende (i medel vid 24,7 
månader).  

I en studie på elva barn av Dhooge et al. (1998) observerade man att även om barnen 
hade fått olika särdrag av CHARGE, så hade alla liknande öronmissbildningar (både 
i ytter-, mellan och innerörat). Eftersom ytteröronen var väldigt distinkta drog 
artikelförfattarna slutsatsen att man i vissa fall kan gissa sig till att ett barn med 
CHARGE har hörselnedsättning bara genom att titta på ytterörat.  

I en del fall kan datortomografi (CT) och magnetkamera (MRT) användas för att se 
om man kan misstänka en hörselskada (Stjernholm, 2002). CT och MRT kräver 
ingen aktiv medverkan av patienten. Med CT och MRT kan man se hur 
hörselsystemet ser ut och vid CHARGE kan vissa delar av hörselorganet vara 
missbildade eller saknas (Stjernholm, 2002). Vissa kombinationer av förändringar i 
temporalbenet är, enligt Stjernholm, väldigt specifika för individer med CHARGE. 
CT och MRT är undersökningar som användes för att utröna lämplighet för operation 
av cochleaimplantat i studier av Bauer, Wippold II, Goldin & Lusk, 2002; MacArdle 
et. al., 2002 och Lanson, Green, Roland Jr, Lalwani & Waltzman, 2007. 

I en studie av Shah et al. (1998) använde 31 av de 32 deltagarna hörapparat (det 
framgick inte vilken typ). Placering av hörapparat försvårades på grund av 
patienternas öronmissbildningar. 

Ett alternativ till hörapparat är cochleaimplantat (CI), vilket nuförtiden opereras in på 
en del barn med CHARGE (Lanson et al., 2007; MacArdle et al., 2002). Detta sker 
dock först efter att man provat hörapparat. Utredningsförfarandet inför CI operation 
på barn med CHARGE är ungefär detsamma som för alla kandidater för CI. Innan en 
patient med CHARGE får CI, väljs kandidaterna noggrant genom uttömmande 
diskussion (MacArdle et al, 2002). Diskussionen innefattar: övervägande av 
medicinsk profil, noggrann radiologisk undersökning (CT och MRT), audiometriska 
tester samt övervägande av utvecklingsmöjligheter. De potentiella fördelarna med en 
implantation av CI måste, enligt Lanson et al. (2007) och MacArdle et al. (2002), 
överväga de risker som operationen innebär. 
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CI har visat sig ge positiva utfall i de studier där detta testats. I en studie av Bauer et 
al. (2002) fick 5 av 6 barn hörselnytta vilket visade sig genom positiva mätbara utfall 
vid hörseltest efter operationen. Lanson et al. (2007) undersökte 11 barn för att se om 
de var möjliga kandidater för CI. Ett av barnen bedömdes ha en så grav 
utvecklingsstörning att det inte skulle ha nytta av CI. Övriga tio barn opererades och 
operationerna gav ett positivt utfall, i form av en varierande hörselnytta. Barnen fick 
alla förbättrade hörtrösklar med sina CI. Barnen med CHARGE fick inte lika bra 
resultat med sina CI som barn, utan multipla funktionshinder, som fått CI (Lanson et 
al., 2007). 

Eftersom barn med CHARGE kan ha flera andra medicinska funktionsnedsättningar 
än hörselnedsättning, som kräver kirurgi, sker ofta operation av CI ganska sent i 
förhållande till barn som inte har flera medicinska funktionsnedsättningar (Bauer et 
al., 2002). Samplanering med övriga operationer som barnen måste genomgå är ett 
måste, för att minska antalet operationstillfällen (Lanson et al., 2007). Detta eftersom 
operationer på individer med CHARGE ofta innebär komplikationer. En teknisk 
utmaning gällande operation av CI hos barn med CHARGE är de olika 
missbildningar som innebär variationer i tinningbenets anatomi (Bauer et al., 2002). 

I en artikel av MacArdle et al. (2002) påpekas vikten av att ge föräldrar realistisk 
counseling eftersom utfallet av CI hos dessa barn kan variera. De bör också 
informeras om det engagemang som barnen kommer att kräva. Habilitering av barn 
med CHARGE kan ta upp till dubbelt så lång tid som för barn som inte har multipla 
funktionshinder och kräver en välkoordinerad medicinsk och tvärvetenskaplig 
omvårdnad (MacArdle et al., 2002). Även Bauer et al. (2002) lägger vikt bakom att 
det är viktigt att ge föräldrarna en bra counseling och att denna måste pågå under 
hela den process som implantering av CI innebär, eftersom utfallet kan skilja mycket. 
I studien av Lanson et al. (2007) kunde barnen uppfatta omgivningsljud lättare än 
tidigare med sina implantat, men CI: t ledde inte till någon förbättring av deras tal. 

Diskussion 
CHARGE syndrom drabbar väldigt få, och personer med CHARGE är därför en 
mycket liten patientgrupp. Forskningen förefaller ske väldigt mycket land för land, 
men inte över landsgränserna. Det innebär att när man ska bedriva forskning i ett 
land, där personer med CHARGE ska medverka, finns ett mycket begränsat antal 
personer att tillgå. Detta resulterar för det mesta i mycket småskaliga 
undersökningar, med ett fåtal individer där resultaten mer blir som fallstudier. Om en 
undersökning bara innehåller få individer finns det en risk att de skiljer sig ganska 
mycket mellan varandra till exempel gällande kön, ålder, intellektuell förmåga, 
sjukdomsbild och så vidare. 

Forskarna verkar ibland ta till nödlösningar, då det finns ett begränsat antal individer 
med CHARGE som kan deltaga i studier. Ett väldigt illustrerande exempel när det 
gäller att jämföra barn i olika ålder är studien av Peltokorpi och Huttunen (2008) där 
kommunikationen studeras hos tre barn i åldrarna 1, 3 och 8 år med CHARGE. Det 
är lite underligt hur Peltokorpi och Huttunen kan dra slutsatser om kommunikation 
hos barn med CHARGE bara genom att studera dessa. Barnen har ju haft väldigt 
olika tid på sig att kunna tillgodogöra sig kunskaper i att kommunicera. Därför torde 
det vara självklart att kommunikationen skiljer sig mellan en 1-åring, en 3-åring och 
en 8-åring. 
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Individer med CHARGE är mycket olika sinsemellan, vilket gör att det är mycket 
svårt att kunna dra generella slutsatser om till exempel deras beteende, intellektuella 
utfall och kommunikationsförmåga. Därför är det svårt att i en småskalig studie 
kunna dra slutsatser. Om en större studie görs är sannolikheten att man ska kunna 
hitta mönster större. Dessutom är CHARGE syndrom ett relativt ungt och outforskat 
syndrom som namngavs 1981, men som inte kallades syndrom förrän 1986. Vidare 
forskning krävs i större skala för att förstå hur de olika komplexa tillstånden som 
drabbar personer med CHARGE hänger ihop och påverkar varandra. 

I flera studier, framförallt de som gäller kommunikation hos personer med 
CHARGE, är det anhöriga till de drabbade som besvarat enkäter eller på annat sätt 
beskrivit hur personen är. Då är frågan hur man ska tolka dessa beskrivningar. När en 
närstående ska bedöma hur en person är finns ju alltid risken att personen får svårt att 
vara objektiv. En anhörig kanske har en helt annan bild av hur saker fungerar än en 
utomstående. En person med CHARGE kanske inte upplever situationen som sin 
anhörige. 

Kommunikationsförmåga 

Eftersom personer med CHARGE är multisjuka och deras funktionshinder skiljer sig 
mellan varandra, kan man inte säga att kommunikationen ser likadan ut för dem. Det 
som framkommit i olika studier är de drag som förefaller påverka kommunikationen 
hos de flesta med CHARGE. Resultaten mellan de olika studierna skiljer sig gällande 
vad som verkar påverka kommunikationen hos personer med CHARGE. De flesta 
med CHARGE verkar dock ha någon form av negativ påverkan på sin 
kommunikation till följd av sina multifunktionshinder. Det presenteras en mängd 
orsaker till denna påverkan, bland annat hörselnedsättning, kolobom, dövblindhet 
och autism- liknande beteende. Relationen mellan hur dessa olika problem kan 
påverka kommunikationen förefaller dock vara ganska komplex. 

Vid genomförandet av litteraturstudien hade författarna förväntat sig att finna mer 
information om vilken typ av kommunikation som var vanligast hos personer med 
CHARGE. Om det var tal, teckenspråk, gester, visuellt, taktilt eller något annat. 
Detta har det inte nämnts mycket om i de artiklar som inkluderats i denna uppsats 
och förefaller vara en brist i forskningen på området kommunikation hos personer 
med CHARGE. 

I studien av Thelin och Fussner (2005) framkom det att föräldrar trodde att 
hörselnedsättning hade en effekt på kommunikationen. Raqbi et al. (2003) hade inte 
funnit att svår hörselnedsättning skulle ha någon negativ inverkan på den 
intellektuella förmågan när man tagit hänsyn till att de undersökta personerna även 
hade kolobom. Den intellektuella nivån borde kunna påverka möjligheten att 
kommunicera. I studierna framkom det ej om deltagarna i studien hade använt 
hörhjälpmedel. Man får dock utgå ifrån att hörhjälpmedel krävs för att undvika en 
negativ påverkan på kommunikationsförmågan på grund av hörselnedsättning. 

Personer med CHARGE har beteenden som påminner om autism, men en 
kommunikation som påminner om den dövblinda har (Hartshorne et al., 2005). Det 
har också spekulerats i att beteendet hos personer med CHARGE är unikt för 
syndromet. Det kanske är så att beteendet är specifikt för syndromet, men att det 
innehåller maner som påminner hos det med personer med autism och dövblindhet.
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Att språket hos personer med CHARGE påminner om det som finns hos personer 
med dövblindhet är egentligen inte så konstigt eftersom merparten av alla personer 
med CHARGE klassas som dövblinda. Peltokorpi & Huttunen (2008) fann att barnen 
i deras studie undvek ögonkontakt vilket lätt kunde misstolkas som autism. Detta 
förefaller som en underlig slutsats. Det borde vara självklart att barn med 
dövblindhet kan ha stora svårigheter att ha ögonkontakt som normalseende barn. 

Att en del personer med CHARGE undviker ögonkontakt skulle kanske kunna ha att 
göra med att de har kolobom som begränsar synfältet. Om man har ett begränsat 
synfält kanske personen man talar med måste vara placerad annorlunda för att man 
ska kunna se dennes ansikte och kroppsspråk. Thelin och Fussner (2005) tar förutom 
placering på grund av synen även upp att det är viktigt att avståndet är tillräckligt för 
att en person med hörselnedsättning ska höra. Det kan ju göra att man måste placera 
sig annorlunda när man kommunicerar med en person med CHARGE, än vad man 
skulle ha placerat sig i förhållande till en normalseende och normalhörande person. 

Hartshorne et al. (2005) fann att autism och/eller kommunikationsproblem kunde 
kopplas till medicinska problem under de första levnadsåren. Vervloed et al. (2006) 
fann inte en sådan koppling. Att en studie finner en koppling mellan två faktorer och 
en annan inte finner det är ganska motsägelsefullt. De har haft olika utgångspunkt 
när de genomfört sina studier. Hartshorne et al. har tittat specifikt på de autistiska 
beteenden som personer med CHARGE kan uppvisa. Vervloed et al. i sin studie 
studerat fler beteenden, där autism bara var ett av dem. Båda studierna använde sig 
av en enkät, men Vervloed et al. kompletterade sina enkäter med hembesök. Antalet 
deltagare skiljer också mellan studierna, 166 i Hartshorne et al. och 27 i Vervloed et 
al. Att studierna inte genomförts på samma sätt gör att det kanske inte går att jämföra 
dem rakt av. Och det olika antalet deltagare kan ha påverkat de siffror som framkom 
när materialet analyserades. 

Det är intressant att Souriau et al. (2005) kopplar de svårigheter som personer med 
CHARGE har med att sitta stilla, brist på att förstå sociala regler och svårighet med 
att vänta på sin tur vid kommunikation, som en följd av deras begränsade sinnen. En 
sensorisk brist kanske har gjort att de inte uppmärksammar de sociala regler som 
finns. Om man inte följer sociala regler kanske man kommunicerar till omvärlden att 
man inte bryr sig om dessa, men om man missat att ta till sig reglerna kan man inte 
veta att man göra fel. En spekulation utifrån detta är att det kanske kan finnas en 
koppling mellan deras andra beteenden, som till exempel det autism- liknande, och 
deras sensoriska begränsning. 

Då orsakerna till kommunikationsproblemen kan vara många är det viktigt att tidigt 
inleda kommunikationsträning med barn som har CHARGE. Det förefaller vara 
viktigt att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som skulle kunna påverka 
kommunikationen hos den enskilde individen. Detta för att man ska kunna sätta in 
rätt insatser från exempelvis hörselvården. En tidig diagnostisering av vilka faktorer 
som kan påverka kommunikationen blir därför viktig. 

Hörselutredning och hörselhabilitering 

De studier som hittades kom alla från Europa eller Nordamerika. Det verkar finnas 
lite information från andra världsdelar om hörselutredning och hörselhabilitering på 
personer med CHARGE. Detta gör att studien bara kan återspegla den forskning som
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finns i Europa och Nordamerika. Hur det går till i övriga världsdelar i förhållande till 
dessa går det därför inte att säga något om. 

Det var få studier som beskriver hur mätningar på patienter med CHARGE (både 
barn och vuxna) bör gå till. De hörselmätningar som nämns verkar vara samma 
mätningar som används vid all hörselutredning. Det kanske krävs att mätningarna 
anpassas efter de funktionshinder personer med CHARGE kan ha. Något som borde 
vara svårt är att instruera personen i hur mätningen ska gå till. Om personen kanske 
har svårt att förmedla sig i tal, måste man på något annat sätt försäkra sig om att den 
förstått vad som ska ske. Att som audionom ha kunskap om hur CHARGE syndrom 
kan yttra sig borde leda till att man lättare kan anpassa olika hörselmätningar. En risk 
med detta är dock att alla personer med CHARGE dras över en kam, men de skiljer 
sig både gällande fysisk och intellektuell förmåga. 

BRA, CT och MRT är mätningar där patienten inte aktivt behöver deltaga och 
således påverkas inte mätresultatet av individens intellekt som vid exempelvis 
tonaudiometri. BRA är en fördelaktigare mätning i förhållande till CT och MRT, 
eftersom BRA ger en fingervisning om var en patients hörtröskel ligger. CT och 
MRT kan bara visa på om det finns missbildningar eller om några delar saknas, 
således kan dessa bara användas för att se om man kan misstänka en hörselskada 
eller inte. 

Hörapparat förefaller vara det första man provar på barn med CHARGE som har 
hörselnedsättning för att förbättra hörseln. I studien av Shah et al. (1998) hade de 
flesta av deltagarna hörapparat (31 av 32 personer). Hörapparat borde dock falla bort 
som alternativ om barnet visar sig vara gravt hörselskadat eller helt dövt. Ingen av de 
studerade artiklarna nämnde att någon av deltagarna skulle vara helt döv. 

Innan CI opereras in får kandidaterna prova hörapparat, vilket bör vara en fördel. Om 
man erhåller tillräcklig förstärkning av en hörapparat är det onödigt att operera in ett 
CI. CI är ett alternativ till hörapparat, om en person inte fått tillräcklig förstärkning 
av sin hörapparat. Att operera in CI på ett barn med CHARGE innebär ytterligare en 
operation av flera som barnet kan behöva genomgå under sin livstid. Föräldrar till 
barn med CHARGE kanske motsätter sig att barnet ska få ett CI inopererat på grund 
av detta. Om hörapparat skulle fungera borde CI inte behöva opereras in, frågan är 
bara var gränsen ska dras mellan en tillräcklig hörapparatfunktion och när en 
eventuell vinst av CI gör det värt att ta de risker som en operation medför. 

I studien av Lanson et al. (2007) bedömdes ett barn ha en så grav utvecklingsstörning 
att det inte skulle kunna ha någon form av nytta av ett CI. Thelin och Fussner (2005) 
kom fram till att många föräldrar till barn med CHARGE ansåg att barnens 
intelligens underskattades på grund av bristande språklig förmåga. Det är svårt att 
säga om barnet i studien av Lanson et al. (2007) behandlades rätt när man inte har 
alla fakta. Det finns kanske en risk att intelligensen hos personer med CHARGE 
underskattas och att de nekas vissa behandlingar på grund av detta. 

Bauer et al. (2002) och MacArdle et al. (2002) tar upp att det är viktigt att ge 
counseling till föräldrar med barn med CHARGE kring vilka utfall en operation av 
CI kan få. Counseling borde vara viktigt inom alla medicinska områden för att hjälpa 
föräldrarna att bygga en vardag med ett barn med multifunktionshinder. 
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Kunskap om kommunikationen hos personer med CHARGE kan vara till nytta vid 
hörselutredning och hörselhabilitering. Om man vet att en patient kan ha svårigheter 
att kommunicera via till exempel tal finns möjligheten att fundera ut hur man ska 
lösa problemet. Det borde även ge förståelse för om en person med CHARGE kanske 
inte kan genomföra till exempel tonaudiometri. Därför kombinerades dessa ämnen i 
denna uppsats för att försöka få en bild av hur man kan bemöta och ha en bra 
kommunikation med individer med CHARGE inom vården och framförallt vad man 
kan göra för dem inom hörselvården.  

Framtiden 

I framtiden, tror författarna till denna uppsats att ett internationellt samarbete skulle 
kunna hjälpa till att öka kunskaperna om CHARGE. Ett samarbete skulle göra det 
enklare att jämföra fler personer med CHARGE med utgångspunkt från till exempel 
ålder, kön och missbildningar. Nu finns det få personer med CHARGE i varje land. 
Det verkar som om internationella samarbeten sker även idag, men bara till viss grad. 
Vad som är viktigast att forska om, och hur mycket pengar som läggs på forskning 
förefaller olika världen över. Ett internationellt samarbete skulle kunna ge utbyte, 
länder emellan, kring utfallet av olika behandlingsmetoder. Att samla resurser länder 
emellan skulle kunna leda till en ökad forskningsbudget, istället för mindre budgetar 
i varje land. 

Metoddiskussion 

När uppsatsarbetet inleddes gjordes valet att bara artiklar från 1998 och framåt skulle 
inkluderas. Att gå igenom alla artiklar sedan syndromet upptäcktes som handlade om 
kommunikation, örat och hörseln föreföll vara för stort. Därför valdes en 
tidsbegränsning efter det som Blake & Prasad (2006) benämner som det år då de 
nyaste diagnoskriterierna sattes upp, 1998 och framåt. Under arbetets gång 
uppmärksammades det att en del fakta från artiklar som kunde ha varit intressanta 
inte kunde inkluderas. I ett flertal artiklar refererar artiklarnas författare till äldre 
artiklar, många skrivna på 1980-talet. Dessa artiklar skulle kanske ha kunnat vara till 
hjälp för att besvara frågeställningarna, men samtidigt kan man ifrågasätta deras 
aktualitet. 

När artiklarnas kvalitet bedömdes användes först en bedömningsmall och den 
slutgiltiga bedömningen om kvalitén var hög, medel eller låg gjordes genom 
diskussion mellan uppsatsförfattarna. När man tittar bakåt skulle kriterier för detta ha 
satts upp för att förtydliga vad som avgjorde vilken kvalitetsgrad som tilldömdes 
artiklarna. Det är inte säkert att alla som läser dessa artiklar skulle bedöma kvalitén 
på samma sätt som uppsatsförfattarna. Det är därför en risk för bias. Detsamma gäller 
bedömningen av artiklarnas bevisvärde. Denna baserades på den bedömda kvalitén 
och hur relevant innehållet ansågs ha för frågeställningen. Även detta skulle kunna 
skilja mellan författarna till uppsatsen och andra som läser artikeln. 

Vid studiens genomförande har artiklar som saknar etisk bedömning tagits med. Det 
var få som i sina artiklar redovisade om de hade tagit hänsyn till etiken eller fått sin 
studie godkänd av en etisk kommitté. Det är numera krav på att etiska överväganden 
ska göras, men en del av artiklarna var producerade för många år sedan och då gällde 
inte detta krav. Valet blev därför att inkludera även artiklar som saknade etiska 
bedömningen, för att få möjlighet till att kunna utnyttja fynden i fler artiklar.  
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De studier som saknade etisk hänsyn bedömdes dock inte som högkvalitativa. För att 
ge läsaren möjligheten att själv kunna ta ställning till den redovisade informationen 
redovisas vilka studier som redovisat sin forskningsetik (bilaga 3). Det är olyckligt 
att en del författare inte redovisar hur eller om de tagit hänsyn till etiken. Ämnet blir 
lätt känsligt då det involverar människor. 

Intentionen med uppsatsen var att studera både vuxna och barn i förhållande till 
frågeställningarna, men merparten av de artiklar där CHARGE studeras är 
fokuserade på barn. Det har därför varit svårt att säga något om vuxna med 
CHARGE eftersom man vid en litteraturstudie är bunden till den litteratur man hittar. 
I den inkluderade litteraturen nämndes inte heller mycket om vilka olika sätt 
personer med CHARGE kommunicerar på. Detta skulle kunna bero på att sådan 
litteratur inte blev funnen vid litteraturstudien eller att det finns en brist i 
forskningen. Alternativt finns risken att det fanns information om detta i de 
exkluderade artiklarna, men att detta missades på grund av studiens urvalskriterier. 

Slutsats 
Det finns många faktorer som kan påverka kommunikationsförmågan hos personer 
med CHARGE. Det är dock svårt att dra generella slutsatser kring detta då personer 
med CHARGE och deras funktionsnedsättningar är mycket varierande. En tidig 
diagnostisering av hörselnedsättning är av stor betydelse, och ligger till grunden för 
hörselhabiliteringen och kan avgöra hur framgångsrik den blir. Hörapparat och CI är 
två hörselhjälpmedel som kan vara alternativ, men hur stor hörselnytta dessa kan ge 
varierar. Uppsatsförfattarna hoppas att mer forskning om kommunikationen hos 
personer med CHARGE ser ut kommer att ske i framtiden. Vidare även att mer 
forskning ska ske om hur habilitering kan ske på bästa sätt för personer med 
CHARGE. Ett utökat internationell samarbete mellan personer som forskar om 
CHARGE skulle kanske kunna utveckla kunskapen om denna lilla patientgrupp. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 
Modellen har utformats med utgångspunkt från de modeller som föreslås av Forsberg och Wengström 
(2003). 

Är syftet/frågeställningen tydligt angiven? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Vid kvalitativ studie: Finns det en tydlig teoretisk förankring? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Är metoden tydligt beskriven? Gällande: 

- Deltagare 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

- Datainsamlings metod 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

- Analys 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Vid kvantitativ studie: Hur är validiteten och reliabiliteten? 

Bra             Mindre bra    Dålig 
      

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
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Vid kvalitativ studie: Är studien/analysförfarandet trovärdigt? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Är metoden och analysen adekvat för syfte/frågeställning?  

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Är studien etiskt godkänd?/Har studien någon form av etiskt godkännande? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Besvaras frågeställning/syftet i resultatet? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Vid kvantitativ studie: Kan resultatet generaliseras till populationen? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Vid kvalitativ studie: Finns det några risker för bias, dvs. feltolkningar? 

Ja Nej 
   

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 

Ska studien inkluderas? 

Ja Nej   Kvalitet 
            

Motivering: 
………………………………………………………………………………….. 
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Kvalitetsbedömning Etiskt 
godkänd 
Ja       Finns
             ej 

Kvalitet (Hög, 
medel, låg) 

Abadie, V., Weiner-Vacher S., Morrisseau-Durand, M-P., Porée, C., Amiel, J., 
Amanou, L., Peigné, C., Lyonnet S., & Manac´h, Y. (2000). 

 X Medel 

Bauer, P. W., Wippold II, F. J., Goldin, J., & Lusk, R. P. (2002). X  Hög 

Bernstein, V., & Denno, L. S. (2005).  X Medel 

Dhooge, I., Lemmerling, M., Lagache, M., Standaert, L., Govaert, P., & Mortier, G. 
(1998). 

 X Medel 

Edwards, B. M., Kileny, P. R., & Van Riper, L. A. (2002).  X Medel 

Graham Jr., J. M., Rosner, B., Dykens, E., & Visootsak, J. (2005). X  Hög 

Hartshorne, T. S., & Cypher, A. D. (2004). X  Medel 

Hartshorne, T. S., Grialou, T. L., & Parker, K. R. (2005). X  Hög 

Johansson, M., Råstam, M., Billstedt, E., Danielsson, S., Strömland, K., Miller, M., 
& Gillberg, C. (2006). 

X  Medel 

Lanson, B. G., Green, J. E., Roland, J. T. Jr., Lalwani, A. K., & Waltzman, S. B. 
(2007). 

X  Medel 

Lauger, K., Cornelius, N., & Keedy, W. (2005).  X Medel 

MacArdle, B. M., Bailey, C., Phelps, P. D., Bradley, J., Brown, T., & Wheeler, A. 
(2002). 

 X Medel 

Nicolas, J. (2005).  X Låg 

Peltokorpi, S., & Huttunen, K. (2008).  X Medel 

Raqbi, F., Le Bihan, C., Morisseau-Durand, M. P., Dureau, P., Lyonnet, S., & 
Abadie, V. (2003). 

X  Hög 

Reda, N. M., & Hartshorne, T. S. (2008). X  Hög 

Salem-Hartshorne, N., & Jacob, S. (2004).  X Medel 

Salem-Hartshorne, N., & Jacob, S. (2005). X  Medel 

Searle, L.C., Graham JR, J. M., Prasad, C., & Blake, K. D. (2005).  X Låg 

Shah, U. K., Ohlms, L. A., Neault, M. W., Willson, K. D., McGuirt Jr., W. F., 
Hobbs, N., Jones, D. T., McGill, T. J. I., & Healy, G. B. (1998). 

 X Medel 

Souriau, J., Gimenes, M., Blouin, C., Benbrik, I., Benbrik, E., Churakowskyi, A., & 
Churakowskyi, B. (2005). 

 X Medel 

Stjernholm, C. (2003).  X Medel 

Strömland, K., Sjögreen, L., Johansson, M., Ekman Joelsson, B-M., Miller, M., 
Danielsson, S., Billstedt, E., Gillberg, C., Jacobsson, C., Andersson Norinder, J., & 
Granström, G. (2005). 

X  Medel 

Tellier, A. L., Cormier-Daire, V., Abadie, V., Amiel, J., Sigaudy, S., Bonnet, D., de 
Lonlay-Debeney, P., Morrisseau-Durand, M. P., Hubert, P., Michel, J.L., Jan, D., 
Dollfus, H., Baumann, C., Labrune, P., Lacombe, D., Philip, N., LeMerrer, M., 
Briard, M. L., Munnich, A., & Lyonnet, S. (1998). 

 X Medel 

Thelin, J. W., & Fussner, J. C. (2005).  X Medel 

van Dijk, J. P. M., & de Kort, A. (2005).  X Låg 

Vervloed, M. P. J., Hoevenaars-van den Boom, M. A. A., Knoors, H., van 
Ravenswaaij, C. M. A., & Admiraal, R. J. C. (2006). 

X  Hög 
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Artikelmatris (inkluderade artiklar) 
Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 

 
Bauer, P. W., Wippold II, F. J., 
Goldin, J. & Lusk, R. P. (2002). 

Undersöka skillnaderna i 
temporalbenen hos personer med 
CHARGE och om dessa leder till 
svårigheter vid CI-operation samt ta 
reda på vilken nytta barn med 
CHARGE kan ha av CI. 

Kvalitativ. 
Sex barn med CHARGE och 
sensorineural hörselnedsättning 
utvärderades av ett CI-team. Alla barnen 
fick genomgå CT och audiometriska 
tester. CI opererades in på 5 av barnen. 
Barnens föräldrar besvarade en enkät om 
barnens hörselvinster efter operationen. 

CI kunde opereras in på fem av 
barnen. Det sjätte kunde ej opereras 
på grund av olyckligt placerad 
facialisnerv. De implanterade barnen 
hade alla en hörselnytta av 
implantaten, men olika mycket. 
Variationer i temporalbenet hos barn 
med CHARGE kan leda till tekniska 
svårigheter vid CI- operationer. 

 
1 

Bernstein, V. & Denno, L. S. 
(2005). 

Upprepande tvångsbeteende hos 
personer med CHARGE anses vara ett 
karakteristika som följer av 
diagnosen. Syftet med studien var att 
ta reda på hur detta upprepande 
beteende påverkar deras dagliga liv. 

Kvantitativ. 
Tjugonio studenter (3-21 år gamla) med 
CHARGE utvärderades med Compulsive 
Behaviour Checklist. En fallstudie på en 
person användes sedan för att 
exemplifiera det som framkommit i 
resultatet. 

Merparten, 72%, av de tjugonio 
studenterna uppvisade 
tvångsupprepning minst 1 timma per 
dag. Detta störde den dagliga rutinen 
hos 83% av studenterna. För 72% av 
studenterna påverkade detta beteende 
även deras relationer och sociala 
aktiviteter. 

 
2 

Dhooge, I., Lemmerling, M., 
Lagache, M., Standaert, L., 
Govaert, P. & Mortier, G. 
(1998). 

Beskriva ytter-, mellan- och inneröra 
hos personer med CHARGE för att 
kunna revidera diagnoskriterierna för 
CHARGE. 

Kvantitativ. 
Elva patienter med minst fyra 
missbildningar (en patient hade endast 
tre) fick genomgå otologisk 
undersökning, lekaudiometri, BRA, fri- 
fälts mätning av hörtrösklar, CT och 
MRT.  

Öronmissbildning verkar vara den 
vanligaste missbildningen vid 
CHARGE. Ett karakteristiskt 
ytteröra, missbildning på städet och 
stigbygeln, avsaknad av ovalt fönster 
och stapediusmuskel, missbildat 
inneröra, missbildade eller avsaknad 
av båggångar och hörselnedsättning 
är vanliga fel vid CHARGE. 

 
2 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Edwards, B. M., Kileny, P. R. & 
Van Riper, L. A. (2002). 

Ta reda på om det finns någon 
speciell typ och grad av 
hörselnedsättning hos personer med 
CHARGE, samt beskriva hur man 
med hjälp av elektrofysiologiska 
mätmetoder kan bestämma hörtrösklar 
hos spädbarn med CHARGE. 

Kvantitativ. 
Tjugotvå barn, i åldrarna 1 månad till 12 
år, med CHARGE fick genomgå BRA, 
luft- och benledningsaudiometri och 
tympanometri för att ta reda på deras 
hörselstatus. 
 

81% av barnen hade någon form av 
hörselnedsättning. Fyra hade 
konduktiv (en mild, tre måttlig), tio 
hade sensorineural (två måttliga, åtta 
grava) och tre med blandad måttlig 
hörselnedsättning. Hörselstatus kunde 
konstateras med hjälp av BRA, i 
medel vid 3,8 månader. 

 
2 

Hartshorne, T. S. & Cypher, A. 
D. (2004). 

Undersöka vilka beteenden som är 
vanliga vid CHARGE syndrom och ta 
reda på om dessa kunde kopplas till 
etiologiska orsaker: antal 
sjukhusvistelser, antal medicinska 
problem, vestibulär funktion och 
dövblindhet. 

Kvantitativ. 
Etthundra personer, medlemmar i 
internetgruppen (http://groups.yahoo. 
com/group/CHARGE/), besvarade en 
enkät om beteenden hos personer med 
CHARGE. De som besvarade enkäten 
var föräldrar eller släktingar. Resultaten 
analyserades statistiskt med: medelvärde, 
SD, Chi- två test och t-test. 

Personer med CHARGE visade på 
autismliknande beteende, 
hyperaktivitet, tvångssyndrom, 
Tourettes syndrom och merparten var 
dövblinda. De som var dövblinda 
hade ett mer provokativt beteende. 
Ålder och när personen lärde sig gå 
kunde kopplas utfallet av deras 
beteende. 

 
2 

Hartshorne, T. S., Grialou, T. L. 
& Parker, K. R. (2005). 

Syftet var att titta närmare på de 
autism- liknande beteenden som 
uppvisats hos personer med 
CHARGE, för att se om dessa liknar 
de autistiska beteenden som barn med 
diagnosen autism eller dövblindhet 
har. 

Kvantitativ. 
En enkät skickades till tvåhundrafyra 
familjer med barn med CHARGE, 
etthundrasextio enkäter besvarades. 
Enkäten behandlade olika beteenden och 
resultatet av enkäten kodades om till ett 
poängsystem där de barn som hade över 
68 poäng klassades som autistiska. 

Studien visar att barn med CHARGE 
ofta påvisar ett beteende som 
påminner om autism.  
Dessa beteenden är olika dem som 
barn med endast diagnosen autism 
eller dövblindhet uppvisat. 

 
1 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Lanson, B. G., Green, J. E., 
Roland, J. T. Jr., Lalwani, A. 
K.& Waltzman, S. B. (2007). 

Undersöka beslutsprocessen inför 
operation av cochleaimplantat (CI), 
samt utfall av inopererat CI hos barn 
med CHARGE. 

Kvalitativ, med kvantitativa inslag. 
Elva barn med CHARGE utreddes med 
BRA, CT och MRT för att se om de var 
kandidater för CI. Föräldrarna 
intervjuades. Tio av patienterna fick 
genomgå CI-operation. Resultaten av 
operationerna studerades genom 
journalanteckningar och intervjuer med 
föräldrar, 

Alla de implanterade barnen visade 
sig ha en uppmätbar, men varierande 
nytta av sitt CI. 
Det är viktigt med noggrann 
planering inför ingreppen och att 
föräldrar får bra counseling. 

 
2 

MacArdle, B. M., Bailey, C., 
Phelps, P. D., Bradley, J., 
Brown, T. & Wheeler, A. 
(2002). 

Ta reda på hur utfallet blivit hos barn 
med kraniofaciala syndrom när 
cochleaimplantat (CI) opererats in. 

Kvalitativ, med kvantitativa mätningar. 
Fyra barn, två med CHARGE, en med 
Goldenhar’s syndrom och en med 
”brachio-oculo-facial” syndrom fick CI 
(ett Cochlear CI-22M) inopererat. Före 
operationen fick de genomgå CT samt 
ton- och talaudiometri. 

Tre av barnen hade en mätbar nytta 
och kunde identifiera omgivningsljud 
och tal. De hade svårt att själva 
producera tal. Gruppen krävde högre 
nivåer av elektrisk stimulering i sina 
CI jämfört med andra barn med CI. 

 
2 

Peltokorpi, S. & Huttunen, K. 
(2008). 

Syftet var att ta reda på mer om 
kommunikationen hos barn med 
CHARGE, då detta inte är 
väldokumenterat. 

Kvalitativ. 
Tre barn i åldrarna 1, 3 och 8 år, samt 
deras mödrar deltog i studien. 
Mödrarna besvarade enkäter och 
spelades in när de lekte med barnen. 
Barnens kommunikation med mödrarna 
analyserades sedan. 

Under fria leksessioner uppvisade de 
tre barnen olika kommunikativa 
uttryckssätt. Kroppsspråk och gester 
föreföll vara den vanligaste typen av 
kommunikation hos barnen som 
befann sig inom ramen för den tidiga 
språkutvecklingen. 

 
2 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Raqbi, F., Le Bihan, C., 
Morisseau-Durand, M. P., 
Dureau, P., Lyonnet, S. & 
Abadie, V. (2003). 

Identifiera faktorer som kan relateras 
till den intellektuella nivån hos barn 
med CHARGE syndrom. 

Kvantitativ. 
Tjugosju spädbarn med CHARGE deltog 
när studien påbörjades, tjugoen fullföljde 
studien. Barnen fick genomgå 
neurologiska undersökningar enligt 
förbestämda intervall. Barnens 
intellektuella nivåer klassificerades efter 
skolprestation. Retrospektivt valdes 
nitton parametrar som ansågs kunna ha 
haft neuromotorisk och intellektuell 
påverkan på barnen. Parametrarna 
analyserades sedan med hjälp av Fishers 
exakta test för att hitta signifikanta 
samband. 

Bilateralt kolobom, microcefali (liten 
hjärna) och dåligt resultat vid 
neurologisk undersökning vid 12 
månaders ålder förefaller påverka den 
intellektuella nivån hos personer med 
CHARGE. Det konstaterades att svår 
hörselnedsättning inte föreföll ha 
någon negativ inverkan på 
intellektuellt utfall när man tog 
hänsyn till kolobom. Svår 
hörselnedsättning och intensivvård 
under första året är två parametrar 
som kräver vidare utredning för att se 
hur de påverkar den intellektuella 
nivån hos personer med CHARGE. 

 
1 

Salem-Hartshorne, N. & Jacob, 
S. (2004). 

Litteratur gällande beskrivningar av 
utvecklingen hos barn med CHARGE 
är begränsad. Syftet med studien är 
därför att beskriva utvecklingen hos 
barn med CHARGE, för att kunna 
upplysa föräldrar och professioner för 
att på så vis kunna påkalla tidigt 
ingripande. 

Kvantitativ. 
Etthundrafyra familjer, med barn mellan 
5 och 15 år med CHARGE , som 
identifierats i "The Charge Syndrome 
Foundation" familjegrupp, besvarade en 
enkät. Resultaten analyserades statistiskt. 

Resultaten visade på att barn med 
CHARGE syndrom har en större 
intellektuell kapacitet än man visat på 
i tidigare forskning. 

 
2 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Salem-Hartshorne, N. & Jacob, 
S. (2005). 

Ta reda på om barn med CHARGE 
får lättare att anpassa sig ju äldre de 
blir. Om det finns vissa faktorer som 
kan kopplas samman med en bättre 
eller sämre utvecklingsprocess. 

Kvantitativ. 
En enkät skickades till etthundra 
personer som deltagit i en tidigare studie 
om CHARGE. Åttiofem personer 
besvarade enkäten som var en 
sammanställning av ”The CHARGE 
Parent Survey-Revised” och “The 
Adaptive Behaviour Evaluation Scale”. 
Analys skedde med hjälp av t-test typ 2 
för att försöka hitta statistisk signifikanta 
samband. 

Individer med CHARGE utvecklas 
väldigt olika. CHARGE är ett 
komplext syndrom så det är svårt att 
dra generella slutsatser kring deras 
utveckling. 

 
2 

Shah, U. K., Ohlms, L. A., 
Neault, M. W., Willson, K. D., 
McGuirt Jr., W. F., Hobbs, N., 
Jones, D. T., McGill, T. J. I. & 
Healy, G. B. (1998). 

1. Ta reda på likheterna i 
behandlingen av barn med CHARGE 
och barn med CHARGE liknande 
syndrom. 
2. Beskriva progress och prognos av 
hörselnedsättning. 
3. Identifiera faktorer som kan förutse 
graden av hörselnedsättning hos 
individer med CHARGE. 

Kvalitativ med kvantitativ analys. 
Journaler, för personer med CHARGE 
och CHARGE liknande symptom, från 
1985-1995 studerades. 
Sambanden mellan olika rapporterade 
öronmissbildningar och 
hörselnedsättning analyserades statistiskt 
för försöka hitta signifikanta samband. 

Ingen signifikant skillnad mellan barn 
med CHARGE och barn med 
CHARGE liknande symptom. 
Öronmissbildning påverkar inte 
typ/grad av hörselnedsättning 
signifikant. Fel på facialisnerven kan 
kopplas samman med 
hörselnedsättning, dock inte typ av 
hörselnedsättning. 

 
2 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Souriau, J., Gimenes, M., 
Blouin, C., Benbrik, I., Benbrik, 
E., Churakowskyi, A. & 
Churakowskyi, B. (2005). 

Ta reda på hur utveckling och 
beteende ser ut vid CHARGE 
syndrom. 

Kvantitativ. Pilotstudie. 
En enkät på tio sidor besvarades av 
sjuttioen familjer med barn med 
CHARGE. 
Resultatet analyserades statistiskt. 

Artikeln ger en översikt över 
utveckling och olika beteenden och 
dess förekomst hos personer med 
CHARGE. Till exempel så klarade 
endast tre av barnen att vänta på sin 
tur när de ville berätta något, vilket 
kunde förklaras genom deras 
multisensoriska handikapp, som gav 
svårigheter att få en klar perception 
av sin miljö. 63 % av barnen föredrog 
en ”en-till-en” kommunikation. 59 % 
av barnen verkade inte vara kapabla 
att ta hand om komplex information, 
utan de krävde mycket repetition. 54 
% av barnen hade svårt att sitta stilla. 

 
2 

Stjernholm, C. (2003). Sammanställning av två studier. 
Studie 1: Studera om man kan se de 
missbildningar i tinningbenet som 
CHARGE kan medföra med CT. 
Jämföra CT-fynden med de man 
funnit vid CI-operation och visa på 
resultat efter CI-operation. 
Studie 2: Studera hur normala 
cochleära nervkanaler ser ut och 
föreslå riktlinjer för hur man ska 
evaluera utseendet på nervkanalen 
med hjälp av CT innan implantation 
av CI. 

Sammanställning av två studier. 
Studie 1: Två femåriga pojkar, en med 
CHARGE och en med CHARGE- 
liknande utseende, undersöktes med CT 
och MRT. De implanterades sedan med 
Med-El Combi 40+. Resultaten av CI 
testades efter ett år. 
Studie 2: Dimensionerna på 
etthundrasjutton silikonavgjutningar av 
den beniga cochleära nervkanalen mättes 
med hjälp av en GE HiSpeed CT/i 
scanner. 

Studie 1: Man fann inga båggångar 
hos pojkarna. Den beniga cochleära 
nervkanalen var mycket smal. MRT 
visade att nerverna inte gick som 
normalt. Benen i mellanörat var 
annorlunda formade. Ett år efter 
implantationen reagerade båda barnen 
på ljud. 
Studie 2: Man fann medelmått på den 
cochleära nervkanaler. 
 

 
2 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Strömland, K., Sjögreen, L., 
Johansson, M., Ekman Joelsson, 
B-M., Miller, M., Danielsson, 
S., Billstedt, E., Gillberg, C., 
Jacobsson, C., Andersson 
Norinder, J. & Granström, G. 
(2005). 

Beskriva vilka missbildningar och 
funktionshinder som finns hos 
patienter med CHARGE i Sverige, 
samt studera om det finns en koppling 
mellan vissa missbildningar och ett 
autistiskt beteende. 

Kvantitativ. 
Mödrar till trettioen patienter med 
CHARGE besvarade en enkät. 
Patienterna fick genomgå flera 
undersökningar hos olika specialister. 
Ingen CT eller MRT togs vid 
undersökningstillfällena, men om de 
gjorts vid tidigare tillfällen användes 
resultaten. 

Resultatet ger en översiktsbild för 
vilka missbildningar och 
funktionshinder som förekommer hos 
patienter med CHARGE i Sverige. 

 
2 

Thelin, J. W. & Fussner, J. C. 
(2005). 

Syftet med studien var att fastställa 
samband hos individer med 
CHARGE, gällande sensorisk-, 
fysisk- och beteendeutveckling, samt 
ingripande faktorer i relation till dess 
kommunikationsutveckling.   

Kvantitativ och kvalitativ. 
Föräldrar till tjugoåtta barn och en ung 
vuxen med CHARGE syndrom 
besvarade en enkät och intervjuades. 
Resultatet analyserades statistisk för att 
hitta signifikanta samband. 

Föräldrarna trodde att de beteende-
problemen deras barn uppvisade 
kunde kopplas till deras begränsade 
möjlighet till kommunikation. 
Undersökning visade att det inte var 
någon skillnad i beteendeproblem 
mellan barn som hade ett symboliskt 
språk och barn som inte hade det. 

 
2 

Vervloed, M. P. J., Hoevenaars-
van den Boom, M. A. A., 
Knoors, H., van Ravenswaaij, 
C. M. A.& Admiraal, R. J. C. 
(2006). 

Ta reda på om det finns en koppling 
mellan olika beteenden och 
medicinska diagnoser hos personer 
med CHARGE. 

Kvantitativ och kvalitativ. 
Tjugosju patienter med CHARGE och 
deras familjer deltog i studien. 
Först fick föräldrarna till patienterna 
besvara en enkät. Sedan gjordes 
hembesök. 
Resultatet analyserades statistiskt för att 
försöka hitta statistiskt signifikanta 
samband. 

En mängd olika medicinska faktorer 
förefaller påverka beteendet hos 
personer med CHARGE. 
Dövblindhet kan korreleras till 
utvecklingsförsening gällande 
kommunikationsförmågan generellt 
och återkommande 
öroninflammationer kan korreleras 
till försenad utveckling av skriftspråk. 
I studien hittades ingen korrelation 
mellan medicinska problem och 
autism. 
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Bortvalda artiklar 
Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 

 
Abadie, V., Weiner-Vacher S., 
Morrisseau-Durand, M-P., Porée, 
C., Amiel, J., Amanou, L., Peigné, 
C., Lyonnet S. & Manac´h, Y. 
(2000). 

Ta reda på hur vestibulära 
missbildningar kan vara inblandat i 
utvecklingsförseningen hos barn 
med CHARGE, för att kunna 
förbättra den medicinska 
behandlingen och habiliteringen för 
dessa. 

Kvantitativ i kombination med kvalitativ. Sjutton 
barn, födda 1991- 1997 med diagnosen 
CHARGE, genomgick mellan åren 1995 -1997 
utvärdering av sina vestibulära missbildningar. 
Föräldrarna till barnen intervjuades månadsvis 
och barnen fick genomgå en klinisk utvärdering 
av deras utveckling och beteende, CT, samt 
utredning av deras vestibulära funktion. 

Vestibulära missbildningar återfanns hos samtliga 
av barnen och kunde kopplas till en försening av 
deras utveckling. Författarna till artikeln anser 
därför att även vestibulära missbildningar borde 
ingå som ett diagnoskriterium vid diagnostisering 
av CHARGE. 
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Graham Jr., J. M., Rosner, B., 
Dykens, E.& Visootsak, J. (2005). 

Karakterisera vilka speciella 
beteenden som barn med Hall-
Hittners syndrom (CHARGE 
syndrom) har till följd av deras 
sensoriska funktionshinder och 
jämföra hur dessa skiljer sig från 
barn med andra funktionshinder. 

Kvantitativ. 
Föräldrar, till fjorton pojkar med Hall-Hittner 
syndrom, sexton med Williams syndrom, sjutton 
med Prader Willi syndrom och tjugo med Downs 
syndrom, besvarade enkäter om barnens 
beteenden. Poängen från enkäterna jämfördes 
sedan mellan pojkarna. 

Det fanns skillnader mellan barnen med de olika 
syndromen. Barn med Hall-Hittner hade, till 
skillnad från de andra barnen, beteenden som 
påminde om ett autistiskt beteende. Dessa föreföll 
ha koppling till deras mulisensoriska handikapp 
istället för att bero på autism. 
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Johansson, M., Råstam, M., 
Billstedt, E., Danielsson, S., 
Strömland, K., Miller, M. & 
Gillberg, c. (2006). 

Studera om det finns en koppling 
mellan CHARGE och autistiskt 
beteende, så kallat, Autism 
Spectrum Disorders (ASD) med 
hjälp av standardiserade instrument 
för diagnostisering av autism. 

Kvantitativ.  
Trettioen patienter med CHARGE fick genomgå 
neuropsykiatriska test, CT och, MRT, mätning av 
huvudmått och vikt, samt fysiska test. Förhållande 
under deras mödrars graviditet undersöktes. 
Resultaten analyserades statistiskt för att hitta 
statistiskt signifikanta samband. 

ASD förekom hos mer än hälften av patienterna. 
Detta kunde i vissa fall kopplas till fel vid 
utvecklingen av hjärnan, hos embryot, tidigt i 
graviditeten. 
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Lauger, K., Cornelius, N. & Keedy, 
W. (2005). 

Beskriva de komplexa beteenden 
som barn med CHARGE har för att 
väcka förståelse. 

Kvalitativ. 
Mödrar till tre barn med CHARGE beskriver sina 
barn. 

Mödrarna beskriver beteenden hos sina barn med 
utgångspunkt från olika kategorier: sjukdomsbild, 
kommunikation, beteende, intellektuell 
utveckling, utbildning, behandling. 
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Nicolas, J. (2005). Beskriva ett fall av CHARGE för 
att illustrera hur de svårigheter som 
CHARGE medför kan yttra sig. 

Kvalitativ fallstudie. 
En 12-årig flicka med CHARGE utreddes med ett 
neuropsykologiskt testbatteri. 

Beskrivning av flickans utvecklingsnivå och 
hennes beteende. Flickan hade svårt att organisera 
sitt skolarbete. 
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Författare och årtal Syfte Metod Resultat Bevisvärde 
 

Reda, N. M. & Hartshorne, T. S. 
(2008). 

Studera tillgivenhet, samhörighet 
och stress hos föräldrar till barn 
med CHARGE. 

Kvantitativ. 
Föräldrar till tjugofem barn med CHARGE i 
åldrarna 12-54 månader besvarade enkäter. 
Resultaten av enkäterna analyserades statistiskt. 

Tretton av barnen hade en osäker samhörighet 
med sina föräldrar. En påverkade faktor var 
hörsel- och/eller synnedsättning som även ledde 
till stress hos föräldrarna. Faktorer som ledde till 
stress hos föräldrarna var samhörighetsproblem 
och att ha provocerande barn. Att kunna hålla 
barnet som nyfött och en kort sjukhusvistelse 
kunde relateras till mer samhörighet. 
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Searle, L.C., Graham JR, J. M., 
Prasad, C. & Blake, K. D. (2005). 

Syftet med studien var att betona 
olika problem som ungdomar och 
vuxna med CHARGE kan stöta på. 

Kvalitativ. Fallstudie av en ung man med 
CHARGE (mellan åldrarna 0-33 år).Det framgår 
ej exakt hur studien gått till. 

Resultatet beskriver kortfattat den unge mannens 
sjukdomstillstånd, talutveckling, medicinering, 
sociala utveckling vid olika åldrar. 
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Tellier, A. L., Cormier-Daire, V., 
Abadie, V., Amiel, J., Sigaudy, S., 
Bonnet, D., de Lonlay-Debeney, P., 
Morrisseau-Durand, M. P., Hubert, 
P., Michel, J. L., Jan, D., Dollfus, 
H., Baumann, C., Labrune, P., 
Lacombe, D., Philip, N., LeMerrer, 
M., Briard, M. L., Munnich, A. & 
Lyonnet, S. (1998). 

Studera förekomsten av olika 
missbildningar hos patienter med 
CHARGE, samt identifiera kriterier 
som kan förutse 
överlevnadschansen hos spädbarn 
med CHARGE. 

Kvantitativ. 
Fyrtiosju patienter med CHARGE, varav två 
syskonpar, undersöktes av minst en av författarna 
till artikeln. 
Resultaten analyserades statistiskt med Chi-två 
test och ensidigt t-test för att se om det fanns 
något samband mellan vissa faktorer och 
överlevnad. 

Kolobom och/eller microphtalmia, hjärtfel, 
koanalatresi, tillväxthämning, 
utvecklingsstörning, missbildade könsorgan samt 
öronmissbildningar och/eller dövhet är vanliga 
missbildningar vid CHARGE. 
Kriterier för låg överlevnadschans var manligt 
kön, missbildning i CNS, bilateral koanalatresi 
och fistel i struphuvudet. 
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van Dijk, J. P. M.& de Kort, A. 
(2005). 

Beskriva ett fall för att exemplifiera 
hur beteendet hos en person med 
CHARGE kan yttra sig och hur 
man kan hjälpa ett barn med 
CHARGE att lättare anpassa sig till 
sin miljö. 

Kvalitativ. Fallstudie av en 11-årig pojke. 
Pojken filmades och denna film analyserades 
sedan 

Visar på att det är viktigt med konsensus mellan 
de olika vårdgivare och andra personer som är 
involverade i CHARGE personens liv. Att de 
kommunicerar så att personen inte får dubbla 
budskap. 
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