
Teori og praksis for benledning i 
forbindelse med audiometriske

målinger og rehabilitering

Steen Østergaard Olsen, Audiolog M.Sc.

Øre-næse-halskirurgisk Klinik, F2072

HovedOrtoCentret, Rigshospitalet



Formålet med måling 
af benledningstærskler

• Diagnostik
– Konduktivt, perceptivt, blandet tab

• Estimere effekt af eventuel øreoperation
• Høreapparattilpasning

– Input til regneregler for høreapparatforstærkning
• Konventionelle luftledningshøreapparater
• Benledningsapparater
• Knogleforankrede høreapparater

– Direct bone conduction thresholds



Benledningsmekanismer

• Kranievibrationer påvirker cochlea på tre 
måder:
– Direkte af det indre øre

• Compressions benledning

– Via mellemøret
• Inerti benledning

– Via det ydre øre
• Osseotympanisk benledning



Pande eller mastoid?

Gelfand: Essentials of Audiology, 2nd ed.



Åben eller lukket øregang?

• Okklusionseffekt

– Den del af den samlede benledningslyd, som 
stammer fra øregangen, lukkes inde

– Bings test 
– Viser om et tab er konduktivt eller perceptivt

– (Problem ved brug af høreapparat med 
lukkende prop)



Gelfand, 2001

Okklusionseffekt



Nolan & Lyon, 1981

Maskering?



NedsatNedsatJaAfbrudt 
knoglekæde

NedsatJaJaMgl øregang

NedsatNej(Ja)Otosclerose

NedsatJaJaThr perforation

JaJaJaNormal 

Via ydre øre

(Osseotymp)

Via mellemøre

(Inerti)

Direkte

(Comp)

De 3 komponenter af benledt lyd



”Carhardts Notch”









Fejlkilder

• Øretelefonen berører 
bc-transduceren

• Harmoniske

• Taktil påvirkning

• Overhøring
– Maskering

• Benledningstærskler 
er dårligere end 
luftledningstærskler
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Benledningstærskler
• Diagnosticering

– Uundværligt som et af flere værktøjer

• Estimering af høreforbedring ved operation
– Benledningstærskler giver ikke altid et sandt billede af 

cochleas funktion

• Input til fittingregler
– Baha: Direct BC-målinger giver mere korrekt visning 

end BC-måling.
– OK til lineær forstærkning i benledningsapparat/Baha
– Uegnet til udregning af kompression
– Uegnet til brug for beregning af gain (ved hjælp af 

Air/bone gab) i konventionelle høreapparater


