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Otologi
1. Anatomi
Ytterörat: = Auris externa = ”Mikrofonen”
- Auricula (öronmusslan): Byggs kring
en stomme av elastiskt brosk.
- Yttre hörselgången: S-formad 3,5 cm
gång. Yttre 1/3 brosk (hårväxt) inre
2/3 ben (Smärtkänsligt och kan
framkalla hostreflex pga
vagusinnervering). Finns apokrina
talgkörtlar som utsöndrar talg
(öronvax).
Mellanörat: = ”Förstärkare”
- Membrana tympanica: Omvandlar ljudet till
mekanisk energi mha hammaren.
- Hörselbenen (ossicula auditoria): De tre
hörselbenen som hålls ihop av synovialleder –
Malleus (hammare), Incus (städ) och Stapes
(stigbygeln).
- Chorda tympani: Gren från N. facialis som
förmedlar smak från tunga + parasympatisk
innervering av gll submandibularis och
sublingualis. Går precis bakom övre delen av
pars flaccida. – Undvik att paracentera i bakre
övre kvadranten, nerv + bendelar finns där.
- Ovala fönstret: Fenestra ovalis, fenestra vestibuli. Benöppning som förbinder mellan- och
inneröra. Stigbygeln fortleder ljud till innerörat genom att ”slå” på det membran som omsluter
öppningen.
- Örontrumpeten: Tuba auditiva. Förenar mellanörat med nässvalget. När örontrumpeten öppnas
(ex sväljning) sker tryckutjämning i mellanörat.
Innerörat: Auris interna. Omvandlar mekaniska signaler till elektriska signaler.

2. Trumhinnan – vad ser man?
Normal trumhinna är transparant som is och rörlig. Vid patologi kan den vara rodnad, indragen, vara
perforerad, vätska bakom och ha onormala rörelser.
Pars flaccida: sk Rivinus ligament. Liten triangulär del av trumhinnan (membrana tympani). Fladdrig
del av trumhinnan. Är associerat med kolesteatom och örontubsdysfunktion
Hammaren: Det vita i som går genom
trumhinnan. Sitter ihop med trumhinnan och
incus. Manubrium (hammarskaftet) delar upp
trumhinnan i fyra kvadranter.
Atticus: Den del av taket i mellanörat där
hammaren och stigbygeln är infästa.
Indelning av kvadranter: Man kan dela in
trumhinnan i övre bakre, nedre bakre, övre
främre och nedre främre kvadrant.
Umbo: Försänkningen i mitten av trumhinnan.
Pars tensa: Största delen av trumhinnan.

3. AOM – Akut Otitis Media

Otitbetingat barn: Ett barn som får ≥3
AOM under en sexmånaders period,
klassas som otitbenägenhet.

Akut purulent infektion i mellanörat. Mer än
200’000/år i Sverige. Är ett allvarligt problem som kunde leda till döden tidigare innan antibiotika.
Etiologi: Infektion av bakterier från epifarynx – i fallande ordning:
Öronbarn Fler än 3 (separata)
- Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) – 30-50%
AOM på 6 mån eller 4 på ett
- Haemophilus influenzae – 15-30%
år. TMD behandlas (med rör).
- Moraxella Carthar – 1-9%
Klar förbättring efter 2 års
- Streptococcus pyogenes (Grupp A – streptokocker: GAS) – 2-5%
ålder. Anpassa intervention till
- Om patienten har rör: Luftvägsbakterier eller hudbakterier vanligast.
ålder. Bättre på sommaren.
Uppkommer i princip alltid i samband med en ÖLI (med eller utan feber).
Bakterierna kommer oftast genom tuba auditiva och upp den vägen.
3.1 Klinik AOM
Symtom: Öronvärk och skrikighet, ev feber (ej obligat). Flytning ur hörselgången/öronsekretion vid
trumhinneperforation. Hörselnedsättning och lockkänsla. 1 månad får vuxna ha lockkänsla, barn får
ha detta i 3 mån – innan behandling bör övervägas. Att ha stark smärta som plötslig släpper i
kombination med sekret ifrån örongången tyder på att trumhinnan har perforerat.
Diagnos: Öronvärk hos 50%, 20% har normala trumhinnor. Även vanligt med käkproblem.
Att barnet tar sig åt öronen är dock ej specifikt eftersom det kan vara annat.
Feber är vanligt men inte alla men många har det.
Status – tas mha otoskop – otoskopi-fynd i specificitetsordning:
- Pulserande sekretion i hörselgången eller på trumhinnan.
- Buktande trumhinna.
- Förtjockad, rodnad och/eller blek trumhinna. Schagrinerat (vit och röd) trumhinna?
- Nedsatt rörlighet: Siegla om det är en blek trumhinna och om det är osäker AOM. (Siegel
tratt=en luftballong på otoskopet – man trycker in luft mot trumhinnan för att kolla om
trumhinnan går tillbaka – går även att be patienten tryckutjämna).
3.2 Behandling
Analgetika: Alvedon och Ipren.
Undersökning: Inom ett dygn under dagtid – behöver ej jourbesök.
Antibiotikabehandling: PcV 25 mg/kg x 3 i 5 d eller Erytromycin 7 d vid PcV-allergi.
Vid terapisvikt och recidiv otit (ny otit inom 1 månad):
- Amimox 20 mg/kg x 3 10 d och odling nasofarynx.
- Ev PcV 10 d.
Paracentes: Göra hål i örat – i akut smärtstillande syfte.
Alla barn under 1 år och över 12 år ska behandlas med antibiotika. Vuxna ska inte gå hem utan
antibiotika. Oftast mer aggressiva bakterier. Undantag finns dock om man är 1-12 år:
- Perforerade AOM
- <2 år och bilateral AOM
- Allmänpåverkan
- Infektionskänslighet tex immunosupprimerade behandling eller annan samtidig sjukdom
- Missbildningar ansiktsskelett/inneröra
- Genomgången öronoperationer (ej plaströr)
- Tidigare skall- eller ansiktsfrakturer à risk för meningit.
De som är mellan 1-12 år utan komplicerande faktorer: Aktiv expektans (avvakta 2 dagar,
antibiotika om fortsatta symtom) ge recept och instruktioner.
Vid osäkerhet oavsett ålder utan komplicerande faktorer: Aktiv exspektans!
Rör: Vid recidiverande AOM i ung ålder bör man överväga detta som behandling.
3.3 AOM-kontroller
Åter om sämre eller ej bra inom 3 dagar.
Åter 3 månader för SOM (sekretorisk mediaotit) kontroll: Om barnet är under 4 år eller om barnet
har bilateral AOM eller SOM. SOM med hörselnedsättning efter 3 månader remitteras till ÖNH.
SOM utan tecken på hörselnedsättning följes.

3.4 AOM-komplikationer
Mastoidit: Vanligast komplikationen. Osteit i mastoideabenet som ger rodnad ovanför örat och inte
bakom hos barn eftersom det inte är utvecklat än. Ger subperiosteal abscess och utåtstående öra.
Behandlas med paracentes, antibiotika iv och ev kirurgi. Remiss till ÖNH för handläggning.
Meningit: Hjärnhinneinflammation om infektionen sprider sig.
Sinustrombos: Trombos i hjärnans venösa sinus. DT akut och lågmolekylärt heparin alternativt
kontakt med neurokirurg.
Interkraniell abscess: Pga spridning som ger huvudvärk och neurologiska symtom.
Perifer facialispares: Pga inflammation.
Labyrintit: Sekundär infektion i innerörat. Ger övergående balansrubbningar/yrsel eller sensorineural
hörselnedsättning och nystagmus.
Alla komplikationer kräver akutremiss!
Webers test
Ljudande stämgaffel placeras i mittlinjen på den undersöktes
huvud. Om ljudet lateraliseras till:
- Det sämre örat = ledningshinder här.
- Det bättre örat = Sannolikt sensorineural hörselnedsättning i det
sämre örat. Resultatet anges som den sida ljudet lateraliseras till
”tex Weber lateraliseras till höger. Hörs omväxlande hö/vä eller
mitt i huvudet vid upprepade testning.

Rinnes test
Ljudande stämgaffel placeras på benet bakom det
undersökta örat tills tonen inte hörs längre, varefter
stämgaffeln hålls utanför örat (ca 3-5 cm). Normalt
hörs då tonen igen vilket tyder på normal hörsel
eller en sensorineural hörselnedsättning. Om tonen
inte hörs igen föreligger sannolikt ledningshinder.

3.5 Mastoidit
Etiologi: Samma bakterier såsom vid AOM (pneumokocker och streptokocker). Spridning av
infektionen utanför slemhinnan i mellanörat och cellsystemet. Ger upphov till osteit och/eller
abscesser i området. Svullnad kan ses pga svullnad eller abscess subperiostealt över mastoiden, den
trånga hörselgången. Ger ”taksänkning” pga ödem eller abscess i hörselgångstaket.
Symtom: Ömhet, rodnad, svullnad över processus mastoideus. Örat står rakt ut. I regel en diskret
flytning ur hörselgången.
Utredning: CRP+LPK+SR. NPH-odling alternativt ifrån sekret. Blododling vid sepsismisstanke. LP om
meningitmisstanke. CT/MR om misstanke om intrakraniell abscess, sinustrombos eller inför
mastoidektomi.
Behandling: Är alltid inläggningsfall och kräver intravenös antibiotika efter odlingar samt ofta
Spektramox (eller riktat ab) efter hemskrivning. Iv vätska och febernesättande. Öronförband och
Terracortil med Polymyxin B örondroppar i hörselgången. Ska följas kliniskt och med
infektionsparametrar. Överväg mastiodektomi vid dålig respons eller recidiv.
Operation; Bred paracentes med odling ifrån
mellanörat. Provpunktion retroaurikulärt mot
misstänkt abscess som därefter öppnas och föses
med spoldränage efter odling.

4. SOM – sekretorisk mediaotit - otosalpingit
Är en komplikation till AOM. Vanligaste orsaken till
hörselnedsättning eller lockkänsla hos barn.
Symtom: Lock- eller fyllnadskänsla i örat. Vissa upplever
mindre smärta och obehag. I allmänhet ingen värk. Avsaknad
av feber. Bubblande, knastrande eller andra ljud i örat.
Högljudd pga hörselnedsättning. Bristande eller tillbakagång
av språkutveckling.
Orsak: Nedsatt funktion av örontrumpeten à Undertryck i
mellanörat och vätskeutträde. Ökad mucusproduktion pga
kroniskt låggradig inflammation i mellanöraslemhinnan.
Status: Serös eller mukös vätska i mellanörat. Vanligt fynd
vid otoskopi med siegling är halmgul vätska bakom
trumhinnan och luftbubblor. Stämgaffelprov med Rinnes test
normalt och Webers test lateraliserar till det drabbade örat.
- Audiogram: Ledningshörselnedsättning.
- Tympanogram: Orörlig trumhinna, akustisk immitans
oberende av luftrycket i hörselgången.
SOM-komplikationer:
- HNS (hörselnedsättning) temporärt upp till ca 40 dB: à Isolering, talförsening, irritabilitet,
koncentrationssvårigheter.
- Trumhinneskador: Kan atrofiera à retraktion à kolesteatom.
Behandling:
- Expektans: Självläker i allmänhet på några veckor, ibland månader. 70% bra inom 3 månader.
- Valsalva-manöver: Rekommenderas så ofta som möjligt (en gång per timma).
- Otoventballong: Öppnar upp gångarna och snabbar på förloppet. Kan provas först på större
barn.
- TMD: Trans Myringealt dränage rör som luftar örat och ger bra hörsel. Stöts ut efter en tid. Ger
inget skydd mot retraktionskomplikationer vilket innebär att man måste följa patienten. TMD
kan ge komplikationer som
sekretion, perforation och skleros.
Indikation för TMD:

5. Extern otit

-

Nedsatt hörsel pga SOM (mindre än 25 dB på båda öronen)
Återkommande AOM

Inflammation av huden i hörselgången.
Symtom: Klåda, smärta, lockkänsla, svullnad och ömhet
Orsak: Vatten, fukt, petning etc som ger ett litet sår, vaxansamling och bakterietillväxt. Tunn hud mot
ben och brosk ger smärta.
Behandling: Rengöring med sug och örondroppar med antibiotika (ögondroppar), lokal
kortikosteroid (teracortil) samt NSAID/paracetamol. Alsoltamponad som hålls fuktad minskar
svullnaden. Heracillin kan ges vid stor svullnad och mjukdelsinfektion.
Örat är självrengörande! – skivepitel migrerar från trumhinnans centrum och ut. Tar med sig smuts.
När situationen har lugnat ned sig: Terracortil/Polymyxin B-örondroppar 3 x 3 i 7 dagar.
Standardpreparat för öron typ.
Förebyggande: Peta ej i örat, undvik vatten, spreja med alsolsprit vid bad. Otinova är en spray man
kan ha i förebyggande syfte innan man ska dyka/bada etc.
Komplikationer:
- Mykos (svampöverväxt i hörselgången): Rengöring och rensa hörselgången. Byt då till Locacorten
Vioform om ingen perforation föreligger.
- Spridning till mjukdelar av ex Pseudomonas: Heracillin, om ingen effekt remiss till ÖNH för odling.
Försiktig vid diabetes då detta kan spridas och ge osteit.
Återbesök: Kan vara bra med återbesök efter några dagar vid svåra fall.

6. Kronisk otit
Är ett samlingsbegrepp för flera typer av kroniska
tillstånd i mellanörat. En trumhinneperforation som
inte läkt på 6-8 v ingår ofta i bilden. Exempel på
detta är trumhinneperforation som inte läkt, en
kronisk adehesiv trumhinna, ett kolesteatom och
vissa fall av långdragen sekretorisk mediaotit.

Retraktionssjukdomar
Otosalpingit (SOM): Ej kortvariga episoder efter
AOM.
Trumhinneatrofi: Ärrbildning/sequele otitis media.
Trumhinneretraktion: Fickbildning eller atelektas –
kallas ofta felaktigen perforation.
Perforerad retraktion: Sk ”randstående perforation”
Kolesteatom: Ej kongenital kolesteatom.
Adhesivotit: Slutstadium. Total atelektas.

Misstänk kronisk otit vid: Hörselnedsättning av oklar orsak, avvikande trumhinnestatus (ska inte
finnas vax på trumhinnan om ingen har petat in det – är något annat), atypiska infektioner i örat,
återkommande externa otiter och öron som ej tål vatten. Remittera isåfall till öronspecialist.
6.1.1 Trumhinneperforation
Etiologi:
- Perforation efter rörbehandling.
- Kan vara självorsakad (petning med tops etc)
- Trauma: Efter örfil, explosion eller dykning (barotrauma).
- Otit
Symtom: Ofta ej smärta. Måttlig hörselnedsättning (max 30 dB). Blödning ifrån ögat. Läcker luft i örat
vid sväljning. Hörselnedsättning (ledningshinder).
Status: Vid otoskopi ses ofta en perforation. Mindre skador kan vara svårupptäckta. Audiogram.
Behandling: Läkningskontroll efter trauma 3-6 veckor, i övrigt 3-6 månader. Liten asymtomatisk
perforation med god hörsel ofta ingen kirurgi.
Fuktande perforation; Lokalbehandling för att minska inflammation/infektion; Rensugning, pensla ev
granulationspolyper med Albothyl. Terracortildroppar för minskad inflammation. Borsyresprit för att
torka upp. Vatten- och petförbud.
Recidiverande sekretion och/eller stort ledningshinder indikation för myringoplastik (reperation).
6.1.2 Retraktion – atrofisk trumhinna som dragit inåt
Bedöm retraktionens botten: Infektionstecken? Skivepitelinnehåll? Påverkan på hörselben?
Retraherade delar blir mer genomskinliga i otoskopet och kan växa fast mot underlaget och blir
adhesivt. Begreppet retraktionssjukdom inkluderar banalt och reversibelt grund retraktion till det
avancerade och irreversibla tillståndet då kolesteatom eller adhesivotit utvecklats.
Behandling: Opereras i allmänhet.
6.1.3 Kolesteatom
Misstänk vid atypiska infektioner och HSN.
Etiologi: Finns primär kolesteatom (ektopisk skivepitel)
och sekundär kolesteatom som uppstår pga en ansamling
av skiveptiel i en retraktion (bildas av undertryck av ex
otit). En långdragen inflammation i örat där
omkringliggande benvävnad kan angripas. Kolesteatom
utvecklas ofta i atticus-retraktioner vilket ger påverkan på
hörselbenskedjan.
Symtom/status: Flytning ur örat (varierande grad) och
HSN. Rengöring och otoskopi som ofta visar randstående
defekt trumhinnans bakre-övre begränsning som är
uppfylld av fuktig, ostliknande detritus. Polyper nära trumhinneplanet är ett kolesteatom till
motsatsen är bevisat. Hörselbenen skadas i ett tidigt skede och det kan leda till nedsatt hörsel på
örat. Yrsel om infektionen sprider sig till båggångarna.
Behandling: Kirurgi – mastoidektomi, ta bort bakre benhörselgång, myringoplastik. CT vb.
6.1.4 CSOM – kronisk sekretorisk mediaotit
En betydande orsak till förvärvad hörselnedsättning. Kännetecknas av långvarig inflammation i
mellanörat och det omgivande mastoideaområdet >2 veckor och orsakar i episoder med rinnande
vätska från hörselgången. Vätskan kan orsaka konduktiv hörselnedsättning. Patienter ska undvika
vatten i örat.

6.1.5 Kronisk otit – komplikationer
Hörselbensdestruktion – kräver rekonstruktion
Labyrintit – kan bli hål labyrinten och bilda fistlar, sällan det förstörs men kan behöva op
Facialispares
Meningit
Hjärnabscess
Sinustrombos – Ligger anatomiskt nära.

7. Rörotit
Infektion i ett mellanöra behandlat med TMD.
Symtom: ÖLI och rinnande öra.
Agens: Staph aureus och Pseudomonas aeruginosa samt de vanliga AOM-bakterierna.
Utredning: Odla från sekret.
Behandling: Insättning Terracortil med Polymyxin B örondroppar – ibland behov av sköljning först.
Antibiotika po enligt odlingssvar (Heracillin är en hit).
Uppföljning: Kontroll va 3-6 månaden
sålänge röret sitter kvar och trumhinnan ej
läkt och besvären består.

Audiologi
Hörselfunktioner: Tal och språk, signaler,
stämning och störning. Man kan även sortera
bort onödigt ljud och selektera. Hörseln är en
viktig förutsättning för kommunikation och
därmed livskvalité.
Hörselsymtom: Hörselnedsättning, tinnitus,
ljudkänslighet och ljuddistortion.
Förekomst av hörselskador i Sverige: ca 10%
upplever hörselproblem, 1 promille föds med
bilateral hörselskada. Ca 5 promille av
skolbarn. 1-5% av vuxna 20-65%. 30% över 65
år, mer för män.

1. Hörseln – anatomi och
fysiologi
Ljudet fortplantas ifrån trumhinnan via
hörselbenen och skapar vibrationer i cochlean
där ljudet omvandlas till elektriska signaler via
hårceller och sedan till hörselnerven. Ljudet
böjer håren fram och tillbaka och skapar dessa
impulser men när det blir för starkt buller/ljud
bryts håren av.
OCH – yttre hårceller – ca 20’000 som
förstärker svaga vibrationer.
IHC – inre hårceller – ca 4000 som utgör 90%
av hörselnerven.
Synapser och centrala hörselbanor: Kan
finnas patologi här och kallas ”Hidden hearing
loss”.

Snäckan är frekvensuppdelad: Botten har höga frekvenser och
toppen har låga frekvenser.
Hörseltester för: Nyfödda, 4 åringar och vid skolstart samt vid
vissa yrken. Detta utreder funktionen och var problemet sitter.
Ex ytteröra (ledningshinder, ex vaxpropp).

2. Hörselgångsatresi
Missbildning av ytterörat (mikroti) och avsaknad av hörselgången. Total avsaknad av ytteröra kallas
anoti. Kan vara ensidig eller dubbelsidig.
Symtom: Maximalt ledningshinder på det drabbade örat som kan ledat till en understimulering och
underutveckling av hörselbanorna.
Behandling: Rekonstruktion med patientens egna revbensbrosk eller öronprotes. Vid dubbelsidig
atresi hörhjälpmedel såfort som möjligt. Kirurgisk anläggning av hörselgång eller ev BAHA
(benförankrad hörapparat).

3. Ledningshinder
Missbildning: Hörselgångsatresi, stapesfixation (har vuxit fast, medfött eller otoskleros).
Skador: Trumhinneperforation och kedjeavbrott
Otoskleros: Stapesfixation. Hereditärt.
Infektioner: Kronisk otit, cholesteatom
Otosalpingit: SOM.
Vaxpropp: Spola, terracortildroppar, sug på ÖNH-mottagning.

4. Sensorineurala hörselskador
Åldrande: Presbyacusis (ärftlighet, buller mm)
Ärftliga: Medfödd eller senare debut.
Buller: Duration, intensitet, individuella (genetiska) faktorer.
Infektioner: Intrauterina (ex Röda hund, CMV), förvärvade, sudden
deafness, labyrinit.
Trauma: Runda fönstret (läckage), skallbasfraktur.
7.1 Presbyacusis
Åldersrelaterad hörselnedsättning. Vanligast typen av
hörselnedsättning. Är oftast diskanta ljusnedsättning till följd av
bullerskador och nedsättning av cirkulationen där. Konsonanter
hörs dåligt men andra ljud är ofta bra. Blir sällan bättre
med hörselapparat utan handlar om att anpassa miljön
à socialt besvärande.
Anamnes: Debut, buller i yrket, tidigare AOM,
assymmetri/symmetri, ärftlighet etc.
Utredning: Webers/Rinnes, tal test, ÖNH-status
(vaxpropp?), ev neurostatus. Audiogram – visar nedsatt
hörsel. HSN mest uttalad i diskanten, särskilt i brusiga
miljöer.
Sensorisk presbyacusis: Till följd av skadade OHC och
corti organet. Främst höga frekvenser.
Metabolisk presbyacusis: Nedsatt elektrisk överföring i
cochlean. Atrofi av stria vasculairs och nedsatt hörsel på
alla frekvenser.
Behandling: Hörselrehabilitering och hörapparat.

7.2 Bullerskador
85 dB har varit gränsen på arbetsplatser innan åtgärder krävs. Att få bullerskador är en kombination
av ljudnivå (dB) och expositionstid. Ju högre ljudnivå ju kortare exponeringstid.
Symtom: Ofta bilaterala besvär med framförallt tinnitus men även hörselnedsättning.
Undersökning: ÖNH-status och audiogram. Slår oftast mot diskanten runt 4 kHz eftersom denna typ
av hörsel ligger närmast runda fönstret.
Patogenes: Ljud böjer håren (cilier) fram och åter och gör att cellen sänder iväg en nervimpuls till
hjärnan och ljudcentrum. När det är för starkt buller/ljud bryts håren av som en ståltråd som böjs
kraftigt fram och tillbaka. Man tappar då förmåga att upptäcka denna frekvens.
Akut bullertrauma: Finns belägg för att en akut dos Acetylcystein 400 mg < 1 h samt efter 24 h
minskar skadan. Ex vid bangers, smäll och annat högt ljud. >100 dB.
Behandling: Expositionssanering. Remiss till hörcentral – hörapparat, rehab och hjälpmedel.
7.3 Genetisk hörselskada – minst 200 kända gener
Kan vara medfött eller ha senare debut efter utlösande orsak. Ofta progredierande.
Bidragande/utlösande faktorer: Buller, läkemedel, infektioner och ålder.
Connexin 26 – GJB2 är den vanligaste förekommande mutationen – ca 50 % av alla autosomal
recessiv dövhet. Friska bärare 35delG; ca 1% i norra Europa, 2,5-2,5% i sydeuropa. Connexin är
involverad i kaliumhomestasen i cochlean. Finns i stödjeceller, fibrocyter i spiralligamentet och celler
i spirala limbus.
7.4 Skallbasfraktur
Total hörsel- och balansförlust à bestående dövhet och övergående yrsel
Ledningshinder som kan vara helt och gå delvis i regress. Detta kan bero på hematotympanon eller
skada på innerörats struktur.
7.5 Sudden deafness
Symtom: Plötslig ensidiga hörselsymtom. Lätt HSN till dövhet. Yrsel, fyllnadskänsla, illamående,
tinnitus och kräkning kan förekomma.
Utredning: Utred orsak med audiometri, CT/MR (kollar hörselnerven och pons vinkeln) och ABR
(hjärnstamsaudiografi). Uttalad nedsättning är kopplad till sämre prognos. Weber lat till friska.
Orsak: Okänd men kan vara vestibularisschwanom, vaskulärt, immunologisk, virus eller hereditär.
Incidens: 10/100’000
Behandling: Steroider i högdos 10 d. Rehabilitering. 60% spontanläker.
7.6 Ototoxisk hörselnedsättning
Ofta de som får cellgifter. Ger en brant diskantnedsätttning, akut lockkänsla och tinnutis. Leder ofta
till permanent hörselnedsättning. Olika individer har olika känslighet. Gör att hörselapparat inte
hjälper då de mest diskanta ljud påverkas.
7.7 Acusticusneurinom – vestibularisschwannom - ponsvinkeltumör
Vanligaste schwannomet sitter på vestibularisgrenarna av n. vestibulocochlearis. Drabbar oftare
kvinnor och runt 50 års åldern. Ökad incidens hos neurofibromatospatienter (då också bilateralt).
Symtom: Långsamt insättande, 10% debuterar med sudden deafness. Ensidig senorineural HSN.
Huvudvärk. Ostadighet och yrsel. Tinnitus. Lockkänsla.
Status: Lägesnystagmus,
blickriktningsnystagmus, kompression på
CN VII och V.
Utredning: Är en vanlig frågeställning för
röntgen på hörselnedsättningar. Väldigt
sällan detta ger utslag dock. ÖNH-status.
Ögonstatus. MR-ponsvinkel med kontrast.
Behandling: Expektans hos äldre med
långsam växt. Unga opereras vid
hörselpåverkan – ofta med resultatet av att
hörseln försvinner.

7.8 Otoskleros
Malleus och incus rör sig men stigbygeln (stapes) kan inte röra
sig alls. Beror på en bennybildning kring stigbygelns platta.
Drabbar fler kvinnor. Okänd orsak – finns viss hereditet.
Etiologi: Solitär eller multifokal bennybildning som oftast är
begränsad till stapes vid ovala fönstret (80-90 %) à
progredierande ledningshinder.
Symtom: Progredierande hörselnedsättning, tinnitus hos 8085%, obalanskänsla och bättre taluppfattbarhet i buller
(paracusis Willis) är vanligt.
Utredning: Weber pos, normalt otoskopi,
stapediusreflexmätning.
Tonaudiometri: Ledningshinder. Carhart’s notch (sänkning av benledningen runt 1,5 kHz) på
audiogram till följd av ett mätfel.
Behandling: Initialt hörapparat. Kirurgi vid ensidig (stapedektomi=hela eller stapedotomi=delvis) då
stapes ersätts med protes. Bullerkänslighet post op.

8. Hörselrehabilitering
-

Hörapparater/CI/hörseltekniska hjälpmedel – ex hörselslingor.
Arbetsplats/skola/hem
Psykosocialt stöd
Arbetsrelaterade åtgärder – ökad andel sjukskrivningar och sjukpension.
Hörselnedsättning leder till ökad trötthet!
8.1 Cochlea implantat (CI) – elektrisk stimulering av hörselnerven
Barn som föds döva kan lära sig tala. Även äldre personer som tappat hörseln kan på detta vis få
tillbaka hörseln.

9. Tinnitus
Man upplever ett ljud som inte kommer ifrån utifrån stimuli pga överaktivitet i hårcellerna.
Överlappande orsaker mellan audiologiska (störning i hörselsystemet), sensorimotorisk (muskulära
spänningar rygg/nacke/käkar) och psykologiska (stress, ångest, depression).
Orsaker: Sjukdomar i mellanöra/inneröra/hörselnerv, led-muskelsjukdomar, psyko-sociala faktorer
och stress, CVD, blodsjukdomar, läkemedel eller hormonella rubbningar.
Tinnitusrehabilitering: Information, ljudstimulator, hörapparat, avspänning, bettfysiolog,
psykosociala åtgärder (stressreducering) och behandling av psykisk sjukdom.

10. Oto-akustiska-emission – OAE
Svaga ljud som kan registreras i hörselgången och anses återspegla ett biologisk aktivt inneröra – dvs
OCH (yttre hårceller). Används för hörselscreening på alla barn sedan 2005. Syftet är att tidigt
upptäcka hörselnedsättning och sätta in behandling så att barnet inte fastnar i den sk ”Den akustiska
bubblan”.
Finns så gott som alltid vid: Normal cochlea, friskt och luftade mellanöra och öppen hörselgång.
Saknas vid: Hörselnedsättning, infektion/vätska i mellanörat, blockerad hörselgång (ex fosterfett)
men saknas INTE vid avsaknad av hörselnerv.
TEOAE – Transienta otoakustiska emissioner: Det test för OAE som används vid screening. Bildas i
örat efter en ljudklick eller ett kort pip. Svaret är frekvensspecifik, sannolikt från yttre hårceller
(OCH). Missar auditiv neuropati. Lätt nedsättning till ca 30 dB kan ha godkända svar och därmed
missas. Upptäcks någon hörselnedsättning går man vidare till ABR som är en utvidgad undersökning
– typ ett EEG.
aABR: Svar från hörselnerven ≤ 30 dB – riskbarn auditiv neuropati.
ABR: Tröskelbestämning – nära hörtröskeln.

11.Riskfaktorer för
hörselnedsättning
Ärftlighet: Connexin-mutation är vanligaste
orsaken till recessiv hörselnedsättning
Förlossning: Asfyxi vid förlossning och
cerebral blödning. Prematuritet <27 veckor
Neonatalperiod: Infektioner, ototoxiska
läkemedel och hyperbilirubinemi.
Missbildning av öron och ansiktet
såsomTreacher collin etc.
Kromosomdefekter (Downs) och andra
symtom. Intrauterina infektioner. Låg
födelsevikt <1500 g
Meningit och sepsis: HiB vanligt men nu
vaccineras man mot det
Läkemedel: Cisplatin, Gentamycin

12. Hörselscreening
1.
2.
3.
4.

4-årskontroll på BVC med lekaudiometri
6-årskontroll i skolan i hela landet
Uppföljande kontroller i skola, olika rutiner i landet.
Via företagshälsovård för personer med krav på god hörsel och personer som riskerar
bullerexposition.
12.1
Hörselmätning
Informella test
Konversationsprov: Man mäter då konversationsavstånd; det avstånd i meter på vilket man
uppfattar 2-staviga ord ”Spondéer” vid normal röststyrka utan avläsning. Håller för tragus på ena
örat och täcker för munnen så patienten inte kan läsa läppar.
Viskprov (VS): Spondéer alternativt tre-sifferprov (lättare).
BOEL: Blicken orienterar efter ljud. Kula, klocka, skallra, naturljud. Barnet ska då leta efter ljudet.
Talaudiometrisk test
Kvalitativ mätning av hela hörselsystemet. Ex maximal taluppfattning och tal i brus.

13. Hörselnedsättning
På ett vanligt audiogram finns två kurvor per öra där den övre visar benledningen och den nedre
visar luftledning (ledningshinder). – nästa bild.
Rött=höger, blått=vänster.
Grad
Normal
Lätt
Måttlig
Grav
Döv

dB-gräns
20 dB
<40 dB
41-60 dB
61-80 dB
>60 dB

Hörselavstånd/hjälpmedel
6 meter
≤2m
2-0,1 m HA
Ac, HA, läppavläsning
Tecken, CI

14.

Hörapparatanpassning

Tidig ljusstimulering krävs för utveckling av
centrala hörselbanor som är förutsättningen för
tal- och språkutveckling. Redan vid 3-4 månaders
ålder får nu barn hörapparat.
Cochlea Implantat: Elektrisk stimulering av
hörselnerven. Ex till Connexin-associerad
hörselnedsättning. CI hjälper ej mot hörselnervspatologier. Ca 70 barn/år får CI i Sverige. Ca 80-90
vuxna/år. Indikationen för vilka som inkluderas utvidgas.
BAHA – Benförankrad hörapparat: För exempelvis hörselgångsatresier med bevarat inneröra. Man
leder då ljudet via benet. Man skruvar fast en titanskruv och en hörapparat på den utanpå. Viktigt
med tidig intervention, särskilt vid bilaterala besvär.

15.Nedärvda hörselsjukdomar
15.1
CMV – Cytomegalovirus
Nedärvs via intrauterin infektion och ger infekterat urin hos nyfödda.
Symtom: Kan ge olika typer av hörselnedsättningar som ofta är progredierande. Kan även ge ikterus,
lever- och mjältförstoring. Hjärnskador och svårartad mental utvecklingsstörning.
Behandling: Antiviral behandling för svåra fall. Smittar via direkt kontakt med kroppsvätskor –
gravida bör därför iaktta särskilt hygien vid vård av barn.
15.2
Syndrom som ger
Goldenhars syndrom
Treacher-Collins
hörselskada
Ger en hemifacial mikrosomi
Drabbar 1/50’000. Autosomalt
- Downs syndrom
(assymetriskt ansikte), microti
dominant – kromosom 5. Ger en
- Hörsel- och synnedsättning – tex
(avvikande ytteröra) + atresi,
mandibulofacial dysostos
Usher
ögonmissbildning,
(spetsig skalle, exoftalmus,
- Missbildningssyndrom – tex
facialispares,
hypertelorism, skelögdhet, liten
CHARGE
ventrikelseptumdefekt och
underkäke och utskjuten
- Systemsjukdomar
extremiteter defekter.
överkäke) och ledningshinder
- Wardenburg
ofta i form som bilateral atresi
- Treacher-Collins
av hörselgången.
- Alport – njursjukdom och
sensorineural HNS
- Pendred – struma och HNS
- Jervell&Lange-Nielssen
- Catch 22 – 22q11
deletionssyndrom

16. Remiss till ÖNH/hörselklinik
Barn ska alltid remitteras vid försenad språk-/talutveckling.
Vid ensidig auditiva symtom: Hörselnedsättning, tinnitus. Utreds främst med avseende på operabelt
ledningshinder (Kronisk otit/SOM, kolesteatom, otoskleros) samt vid vestibularisschwannom.
HNS ≥ 30 dB på minst 2 frekvenser vid screening audiometri
Svår tinnitus/hyperacusti.

Audiometri – hörselutredning
För diagnos krävs: Anamnes, öronstatus, audiogram och
ev kompletterande utredning.

1. Tonaudiometri – hörselprov, pure tone
audiometry
Detektionstest. Är viktigt med instruktioner och kräver
aktiv medverkan av patienten
Syfte: Att mäta upp den lägsta hörbara ljudnivån för en
viss signal.
125-8000 Hz är de frekvenser man undersöker.
Man mäter alltid med två olika typer:
Luftledning: Ljudet går den normala vägen.
Benledning: Mäter direkt innerörats funktion. För att ta
reda på var hörselnedsättningen sitter.

Rött = höger öra. Blått = vänster öra.
Man kan lägga på maskeringsbrus för att se till att det öra man inte mäter är det som uppfattar
ljudet.
Följs luft- och benledning åt är det en sensorineural orsak till hörselnedsättningen. Är det mer än 10
dB skillnad mellan luft- och benledning tyder det på ett ledningshinder.
Luftmaskering: Krävs då det skiljer 40 dB eller mer mellan testörats luftledning och andra örats lufteller benledning. Man täcker då för så att det icke-kontrollerade örat kan höra och interferera.
Benmaskering: Krävs då det skiljer mer än 10 dB mellan benledningströskeln och luftledningströskel
för samma öra.
Carhart’s notch: Sänkning i benledningströskeln kring 2000 Hz. Patognomt för otoskleros.

2. Vidareutredning – impedansaudiometri
För att mäta mellanörats förmåga att överleda ljud.
Tympanometri: Graden av trumhinnerörligheten avläses. Vid
perforation finns ingen trumhinnerörlighet. En prob sätt i örat.
Trycket kan då avläsas. Platt kurva = vätska i mellanörat.
Stapediusreflexmätning: Stapediusmuskeln aktiveras av starka
ljud och ger reflexer i ett normalt öra; stapediusmuskeln dras
samman i både öronen. Man höjer ljudet hela tiden och vill
tydligare svar vid högre dB – mäts dessutom vid 3 olika
frekvenser. Görs vid misstanke av fixation av stigbygeln.
Differentialdiagnostik: Över/undertryck i mellanörat, SOM, trumhinneperforation,
hörselbensavbrott, luxation och fixation.

3. Sensorineural hörselnedsättning
Asymmetri – Retrocochleär påverkan som kan ha orsakats av Vestibulärt schwannom ex.
16.1.1 Hjärnstamsaudiometri – ABR
För utredning av sensorineural hörselnedsättning, misstänkt hjärnstamsskada samt monitorering
under neurokirurgiska operationer i anslutning till hörselnerven.
Man mäter då elektriska respons som utlöses av auditiv stimulering. Monoaural stimulering av
klickljud eller tonpulser av specificerad frekvens och längd.
Upprepas och svaren adderas så att signalerna kan urskiljas ur
bruset. Man får olika vågar på diagrammet vilket motsvarar olika
delar:
Våg I: Nedre delen av hörselnerven, omkoppling till nästa neuron.
Våg III: Cochleariskärnorna i hjärnstammen.
Våg V: Lateral Lemniscus, olivia superior.
ABR med tröskelbestämning: Man följer våg V och sänker ljudet.
Man vill helst få svar på 20 dB.

Näsa – bihålor och allergi
1. Anatomi
Näsan är en stor! Endast en liten del man
kommer åt med lillfingret.
Näsans funktioner: Luftväg,
luftkonditionering (värme+fukt), filter (ex
damm), luktsinne och ”united airways” som
går ihop med lungorna.
Bihålornas funktion: Minska vikt av
ansiktsskelettet, värmeisolerande och
stötdämpare, immunförsvar (skapar kvävgas
som ökar perfusionen i alveolerna),
resonanslåda etc.

2. Undersökningsmetoder
Viktigt att först svälla av näsa, går bra med
nasonex ex. Pannlampa behövs också för att se bra.
På ÖNH-kliniken används fiberoskop och andra instrument.
Även när den friska näsan avsvälls gör det mycket skillnad och man ser betydligt mer.

3. Betydelse av näsbesvär
Livskvalitet: Sänkt då det ger sömnsvårigheter,
försämrat luktsinne och socialt handikappande.
Den gemensamma luftvägen: Förekomsten av
rinit hos astmapatienter är stor; allergisk astma
80-99% och icke-allergisk astma 50-80%. Astma
hos rinitpatienter (ffa allergisk rinit) omkring
20%. Undersök näsan om man har astma – de
flesta har alltså rinit!
Ekonomiska betydelse: Allergisk rinit; 10% läkemedel, 10% sjukvårdskostnader, 8 % sjukersättning
och 70% kostnadsnedsättning för att de inte kan prestera på jobbet.

4. Nässjukdomar
Bilateral nästäppa: En generell sjukdom som ofta är medicinskt behandlingsbar. Finns olika
sjukdomar som ger bilateral nästappa; rhinosinuit (akut, kronisk, allergisk, idiopatisk eller
näspolypos), rhinitis medicamentosa, processer i epifarynx och systemsjukdomar etc.

5. Näspolyper

PCD = Primary Ciliar
Dysfynction
Likartade besvär såsom vid
cystisk fibros. Ger nedsatt
funktion av cilier i respiratoriska
vägarna, äggledarna/spermier.
Symtom: Återkommande
sinuiter, bronkiter, pneumoier
och AOM.

Vanligast hos män i medelåldern. 2-5 % av vuxna. 8% hos patienter med
astma – behandling av polyper förbättrar även astman. Bilateral sjukdom
vilket innebär att man måste hitta polyper på bägge sidorna. Ovanligt hos
barn, då ofta pga cystisk fibros. Okänd orsak men finns viss hereditet.
Etiologi: Manifestation av inflammation med ursprung i etmoidal- eller
maxiallarissinus.
Bakomliggande orsak: Okänd. Genetik, anatomiska avvikelser,
infektioner och lokal immunologisk balans har föreslagits – ”svampteori”
och Staf aureustoxin-teroin. Främst medelålders-äldre män. Högre recidivrisk vid samtidig astma.
ASA-triaden (Samters triad): Näspolypos + astma + ASA-intolerans. Även hyperplastiska sinusar ingår
nu i detta sjukdomsbegrepp. 21% prevalens hos astmatiker.
Symtom: Nästäppa (mest framträdande) och sekret, nedsatt luktsinne (ingen idé att testa detta då
alla har det) och sinuiter. Tryckkänsla över sinus, ibland huvudvärk.
- Barn med nästäppa: Överväg utredning för cystisk fibros. Kan även vara myelomenigocele.
- Ensidig nästäppa och blodig snuva: Malignitetsutredning, även äldre.
Status: Grågula med tydliga kärl hänger ned från stjälk. Inte ömma vid manipulation. Allergitest i
form av RAST–test eller hudpricktest bör ingå för att utesluta samtidig allergi.
Behandling:
- I första hand nasala steroider och koksaltsköljningar. Ibland tillägg po steroider (10 d).
- Kirurgi = FESS (Functional endoscopic sinus surgery) vid
stora polyper som täpper till andningspassagen. OBS! inte
evulsio (bortryckning).
Koksaltslösning: 5 dl ljummet kranvatten + 1 tsk vanligt salt
(bikarbonat och olja tillägg om sår). Ha en spruta eller kanna
för att få in.
8.1 Koanalpolyp
Specialfall av näspolypos. Besvären är densamma, fast oftare
ensidiga. Vid epifaryngoskopi finner man en polyp av
varierande storlek som utfyller den ena bakre näsöppning. DTsinus visar nedsatt lufthalt i sinus maxillaris på den sjuka sidan.
Behandling: Remiss till ÖNH för behandling.

9. Riniter – inflammation i nässlemhinnan

RAST – Radio Allergen Sorbent Test
Mäter IgE-antikroppar i serum. Nu
utbytt mot ImmunoCap.

9.1 Säsongsbunden allergisk rinit
Säsongsbunden allergisk = hösnuva mot allergen såsom lövträd,
gräs och gråbo. Är dubbelt så vanligt med astma i denna grupp.
Symtom: Nysningar, vattning snuva, nästäppa och klåda. Besvären är
Behandling allergisk rhinit –
säsongsbundna.
Lindringàsvår
Utredning: Går att screena med Phadiotop (IgE-medierade
- Allergisanering
luftvägsallergener; björk, timotej, gråbo, kvalster, katt, hund, häst och
- Nasal kortikosteroid
mögel) men även specifik diagnostik med pricktest eller RAST.
- Antihistamin (Po/lokalt)
Symtombehandling: Nasala steroider, antihistaminer, koksaltssköljningar.
- Natriumkromglikat
Ev kortvarig peroralt sterioidkur. Allergisanering! – Kicka ut katten!
(Lomudal)
Behandling: Po/lokalt antihistamin, Allergen immunterapi (ASIT): SCIT och
- Hyposensibilisering
SLIT. En ”hyposens” allergivaccination.
9.2 Perenn allergisk rinit
Perenn = Inte säsongsbunden. Denna
AIT – allergen immunterapi
allergi beror till stor del på kvalster och
Sker på specialmottagning med noggrann säkerhet. Ca 3-5 års
pälsallergi.
behandling. Måste först att testat tidigare behandling.
Symtom: Samma såsom för
SCIT (subkutan immunterapi): Mest använda i nuläget. Björk, 5säsongsbunden allergisk rinit
gräs (timotej), bi och geting, katt, kvalster, hund och häst.
(nysningar, snuva, nästäppa, klåda) fast
SLIT (sublingual immunterapi): Man tar en tablett under 3 års tid.
varierar ej med säsong. Nästäppan är
Säkert och enkelt, varför detta blir vanligare. Finns mot gräs och
ofta mest besvärlig. Ofta nattliga
kvalster. Snart kommer även björk.
besvär. Förekommer även ospecifik
Indikation: Medelsvår-svår allergisk sjukdom där allergensanering
hyperreaktivitet mot dofter.
ej är tillräckligt/möjligt eller övrig behandling är otillräcklig. Om
Diagnostik: Ofta större behov av
patienten kräver systematiska steroider för symtomlindring.
Phadiotop och specifik diagnostik då
Kraftig allergisk reaktion.
sambandet mellan allergenexponering
Kontraindikation: Svår immunologisk sjukdom, malignitet, kronisk
och allergiska reaktioner inte är lika
infektion. Svår CVD eller astma. Dålig compliance. Graviditet.
uppenbart.
Behandling: Peroralt antihistamin,
lokalt antihistamin, nasal steroid +/- NaCl, lokalt natriumkromoglikat (ffa vid ögonsymtom), peroralt
steroider i korta kurer, eventuellt antileukotriener och/eller ASIT (allergenspecifik immunterapi).
9.3 Icke-allergisk perenn rinit – Vasomotorisk rhinit
”Överkänslig näsa” mot ex rök, blommor, parfym etc. ”Vasomotorisk” eller idiopatisk. Kan även bero
på läkemedelsbiverkan (antiepileptikum, antihypertensiva, hormoner).
Viktigt att utesluta andra sjukdomar eftersom detta är en uteslutningsdiagnos.
Behandling: Uteslut utlösande agens – annars samma behandling såsom vid allergisk rinit. Nasal
steroider.
Vid enbart droppsnuva (gubbsnuva); Lokalt antikolengikum; Ipratropiumbromid = Atrovent nasal.
De med droppnäsa (rinnande näsa vid ex stark mat) behjälps ofta ej med nasal steroider utan kan
kräva Ipratropium.
9.3.1 Infektiös rhinit
Infektiös etiologi som alla upplever.
Behandling: Vanliga näsdroppar i 7 d. Överkonsumtion kan leda till rhinitis medicamentosa vilket ger
svullnad. à ond cirkel med näsdroppar. Kräver då nasala steroider eller po steroider för att bli av
med det.
9.3.2 Graviditetsnästapp
En hormonell orsak till nästäppa. Blir INTE bättre av nasala steroider. Pyogent granulom kan också
utlösas av graviditet vilket kan ge en blödning. Gravida har även ofta mer långdragna sinuiter.

9.3.3 Rhinitis medicamentosa
Läkemedelsutlöst rinit som orsakas av långvarigt bruk av avsvällande som ger kronisk nästäppa; ex
Nezeril, Nasin (oximetazolin) och Otrivin (xylometazolin). Dessa medel verkar som alfaadrenoreceptorstimulerare vilket ger en avsvällande effekt genom konstriktion av muskulatur i
slemhinnans blodkärl. Långvarigt bruk ger däremot motsatt effekt och förvärrad effekt till följd av
hyperreaktivitet i nässlemhinnan, toleransutveckling och reboundsvullnad. Ska egentligen inte
användas mer än 10 dagar för symtomlindring av nästäppa.
Behandling: Utred bakomliggande orsak till användningen. Informera om god prognos. Ge
symtomatisk ersättning i form av koksaltlösning, nasal kortikosteroid, ev po kortisonkur och ev
slemhinnereducerande kirurgi.
Nässprayer
Antihistamin
Livostin
Snabbverkande. Mot nysningar, rinnande näsa och
klåda. Mot allergier.
Kortison
Becotide, Budesonid, Flutide, Mot snuva och allergi. Dämpar svullnad. Dagar-veckor
Lokilan, Nasonex, Rhinocort. innan full effekt.
Kromoner (Kromoglikat)

Lomudal, Pollyferm, Rinil

Allergisk snuva. Dagar innan full effekt.

Xylometazolin
- Alfa-receptor agonist
Oximetazolin
- Alfa-receptor agonist

Otrivin, Klarimax, Otrinex,

Avsvällande effekt. Mot rhinit. Risk för Rhinits
medicamentosa.
Avsvällande effekt. Mot rhinit. Risk för Rhinitis
medicamentosa.

Nasin, Nezeril.

10.Sinuit – ”Rhinosinuit” – maxillarissinuit
Föregås nästan alltid av förkylning (akut rhinit).
Svällning av näsan à Efter 5 dagar får man svullnad av
sinuiten à viss vätska i sinuiten i dag 7. Ingen
bakteriell sinuit ännu à Dag 10 bildas var och
bakterieinfektion. Ofta söker patienterna dag 5 och
ska inte ha antibiotika – Räcker då med avsvällande.
Symtom: Vargata (endast få), kakosmi (dåligt lukt i
näsan), ofta bifasiskt insjuknande, ensidig
värk/sekretion och en duration >10 dagar.
Sinuit patogener: S. pneumoniae (pneumokocker), H.
Influenzae eller anaerober (infektion I tänder etc).
Diagnostik: Bihålesymtom >8-10 dagar (kortare tid –
nej), ensidig purulent snuva (vargata),
dubbelinsjuknande, spontanläkning vanligt (!). Röntgen är sällan av värde. Palpationssmärta över
sinus/tryckkänsla vid framåtlutning. Tandstatus. Käkspolning i behandlings- och utredningssyfte vid
dentalsinuit, svår värk och utökad diagnostik (odling
ABS kan misstänkas vid utdraget förlopp (>8-10 d)
vid misstanke om misstanke ovanlig bakterie). SR >15
och minst 3 av följande:
(CRP ej lika känsligt för infektion av sinus).
- Missfärgad snuva och purulent sekret
Orsak:
- Lokal smärta
- Viral ARS (akut rhinosinuit) till postviral ABS
- Feber <38 grader
(akut bakteriell rhinosinuit): Epitelskada
- Förhöjd CRP
predisponerar för bakteriell infektion.
- Dental sinuit: Kommunikation mellan munhåla och käkhåla. Bakterier penetrerar från munhålan
upp i sinus à maxillarissinuit. Åtgärda den infekterade tanden.
Behandling - virus: Högläge. Avsvällande (upp till 10 d). Ökar besvären efter >5 d à nasala steroider,
framförallt vid allergi/hyperreaktivitet. Analgetika såsom ipren + alvedon. Koksaltssköljningar och ev
spolning ger god symtomlindring.

Fortsatta besvär 8-10 d = Bakteriell: Penicillin V
Kronisk rhinosinuit
1,6-2,0 g x 3 eller Doxycyklin vid Pc-allergi.
Symtom såsom vid akut rhinosinuit men duration >12
Amoxicillin vid terapisvikt.
veckor. Överväg CT sinus.
ÖNH-remiss vid: Komplikationer, förvärring,
Behandling: Nasal steroid, NaCl och ev po steroid.
utebliven förbättring >14 dagar.
10.1 Akut etmoidit – periorbital cellulit
Ett specialfall av sinuit, vilken i sin typiska form drabbar barn. Sinuit i sinus etmoidalis och
inflammation av omgivande vävnad. Även vuxna kan få inflammation men tillståndet anses då inte
vara lika allvarligt – då det är en mindre risk för komplikationer.
Symtom: I samband med förkylning får barnet svullnad omkring ena ögat, stigande temperatur och
ofta viss påverkan på allmäntillståndet.
Komplikationer: Risk för orbitala komplikationer pga svullnad/abscess, meningit/encefalit och sinus
cavernosus trombos.
Utredning: Behandling på kliniska bilden. DT för att utreda ev orbitakomplikationer i ett senare
skede.
Behandling: Inläggning och intravenös antibiotika.

11.Nästäppa hos barn
11.1
Koanalatresi
Uni- eller bilateral tillslutning av bakre näsöppningarna.
Upptäcks ofta perinatalt
Etiologi: Medfödd osseös eller membranös förträning som gör
att luften inte kan passera via näsan à andas via munnen.
Symtom: Cyanotisk efter skrik och ingen hörbar luftpassage
genom näsborrarna.
Behandling: Dubbelsidig koanalatresi är livshotande och
kräver kirurgi snarast.
Prognos: Hög restenoseringsfrekvens.
11.2
Hypertrofisk adenoid
Även kallat ”polypen” eller körtel bakom näsan. Går även med förstorade tonsiller.
Etiologi: Lymfvävnad ifrån Waldeyers svalgring bakom näsan som täpper till tubarostiet. Ökar i
storlek några månader efter födsel och är som störst i 7-8 årsåldern – tillväxer 2-5 års åldern. Alla
barn har adenoid men om de tillväxer för mycket kan det ge symtom.
Symtom: Nästäppa, nasalt tal och ständigt munandning. Snarkning, andningsuppehåll vilket ger
undersömn och dagtrötthet samt påverkad längdtillväxt. Barnet snorar, smaskar och har svårt att
äta. Ofta smalare och längre ansikte. En stor adenoid kan ge otosalpingiter och kroniska sinuiter.
Utredning: Sömnregistrering (flesta gör dock inte detta) och panskopi.
Behandling: Nasal steroid alternativt adenoidektomi/abrasio (Finns olika versioner av detta). Finns
alltid en risk med operation – kan blöda upp till 10 d efter operation och kan vara fatalt.
Risk/prognos: Finns risk att cor pulmonale utvecklas om ingen åtgärd hos vissa.

12 Näsblödningar
Blodförsörjning i näsan: A. ethhmoidalis anterior
och posterior ifrån A. oftalmica samt A. palatina
major ifrån A. maxillaris.
12.1
Främre näsblödning
Venös blödning (Locus Kiesselbachi) och står för
90% av näsblödningar.
Behandling: ”Håll för näsan” böj dig framåt och
nyp näsan samt is i pannan/munnen. Luta EJ
bakåt med huvudet. Blodet åker ut genom
munnen men har man huvudet bakåt åker det
ner i magen à kräkningar/aspirationsrisk.
Behandling på mottagning: Sug rent à Bedöva
(Nafazolin-Lidokain) à Etsning och insättning av ”Oljesudd”.
Vid behov - Främre tamponad: Med adrenalin alternativt Rapid Rhino (ballong-tamponad).
12.2
Bakre näsblödning
Bakre näsblödning beror på artärblödning och står för 10% av näsblödningar. Är ett allvarligare
tillstånd med kraftigare blödning. A. sphenopalantina från A. maxillaris och a. carotis externa.
Behandling – bakre tamponad: Om inte blödningen går att stoppa på annat sätt. Rensugning sedan
Införs en urinkateter (Foley nr 12) eller speciell nästamponeringskateter (RapidRhino) via
näskaviteten ner i epifarynx – fylls sedan med 5-10 ml NaCl och håll sträckt. Tamponera sedan
näskaviteten med paraffinindränkt gasvävstamponad. Akutremiss och ambulans till närmaste ÖNHklinik. I sista hand coiling och/eller carotisunderbindning.

13 Unilaterala nästäppa
13.1 Främmande kropp
Drabbar främst barn då de sticker upp saker i näsan.
Symtom: Ensidig purulent snuva och nästäppa. Viktigt med anamnes för diagnos.
Behandling: Avsvällning och bedövning (Xylocainspray). Sedan utplockning med hjälp av instrument
eller sug. Dessa patienter kan ibland ha behandlats för sinuit innan rätt diagnos ställs.
13.2 Septumdeviation
Större delen av befolkningen har septumdeviation. Sned nässkiljeväg kan förekomma i kombination
med sned ytternäsa
Etiologi: Medfött eller posttraumatiskt (ex näsbensfraktur).
Symtom: Både för mycket och för lite utrymme i någon näshalva kan ge nästäppa.
Behandling: Vid besvärande nästäppa kan detta åtgärdas. Då bör det finnas en korrelation mellan
subjektiva symtom, statusfynd och objektiva fynd (ex rhinomanometri). Åtgärdas med hjälp av
septumplastik.
13.3 Inverterat papillom (Schneider)
Incidens: 0,6-1,5 / 100’000 per år.
Epidemiologi: Typpatienten är en man i övre medelåldern.
Etiologi: Godartad tumör som ofta är lokaliserat till meatus media. 38% HPV-orsakade.
Symtom: Unilateral nästäppa med klar snuva.
Utredning: CT/MR + biopsi.
Behandling: Radikal kirurgi eftersom det finns risk för malign utveckling (5-15%).
13.4 Epifarynxcancer
Kan debutera med: Knöl på halsen, otalgi (öronsmärta), otosalpingit, nästäppa och näsblödning.
Ensidig SOM hos vuxna bör fiberoskoperas.
Behandling: Strålbehandling

13.5 Cancer i näsa och bihålor
Incidens: Ca 100 fall per år i Sverige.
Symtom: Nästäppa (bilateral eller unilateral), smärta, näsblödning, svullnad, sekretion, parestesi,
synsymtom (diplopi, proptos, synnedsättning) och trismus.
Etiologi: Främst skivepitelcancer. 5-årsöverlevnad 40%.
Utredning: CT/MR/PET-CT, panskopi och biopsi.
Behandling: Kirurgi, strålning och/eller cytostatika.
13.6 Juvenilt angiofibrom
Etiologi: Långsamväxande, kärlrik benign tumör. Vanligast i
pubertetsåldern.
Incidens: 1 av 1’000’000 per år.
Symtom: Tilltagande unilateral, sedan dubbelsidig, nästäppa. Ger
återkommande bakre näsblödningar.
Utredning: Biopsier ska undvikas pga blödningsrisk. CT och
angiografi carotis bilateralt.
Behandling: Embolisering och/eller kirurgi. Tillbakabildas efter puberteten.

14 Systematiska sjukdomar som ger nästäppa
14.1 Cystisk fibros
Epidemiologi: Ca 20 barn per år i Sverige föds med CF.
Etiologi: Mutation i CFTR-genen på kromosom 7. CFTR transporterar kloridjoner ut ur cellen via
cAMP. Dysfunktionen leder till muköst slem i körtlar.
Symtom: 10-65% utvecklar näspolypos (misstänk alltid CF hos barn med näspolypos!). Recidiverande
sinuiter och bronkit. KOL-symtom, pankreas-insufficiens och dåligt näringsupptag i tarmen.
14.2 GPA – Granulomatos med polyangit
Etiologi: Wengers granulomatos som ger vaskulit i övre och nedre luftvägar samt njurar.
Utredning: C-ANCA/Pr3 (80% positiva), biopsi, SR.
Symtom: Debuterar ofta med nästäppa och blodiga skorpor.
Behandling: Immunosuppresiv behandling.
GPA/Wegners kan även ge septumperforation. Septumperforation kan
Septumperforation
även uppkomma om man koksar för mycket eller till följd av trauma.
Symtom: Nästäppa, blödning.
14.3 Sarkoidos
Orsak: KOKS! Trauma.
I 90% av sarkoidosfallen får patienten lunginfiltrat och medistinala
GPA/Wegners. Intranasala
lymfkörtlar.
steroider riktade mot septum.
Etiologi: Kronisk granulomatös sjukdom. Hos 93% är S-ACE förhöjt.
Etsning bilateralt inom kort
Symtom: Ovanligt med engagemang av näsan. Kan ge nästäppa.
intervall (minst 6-8 v imellan).

15.Näsfurunkel
Etiologi: Hudbakterier (stafylokocker) som invaderar fissur eller hårfollikel i vestibulum nasi.
Status: Röd, svullen och öm furunkel. Ibland central nekros.
Behandling: Lyft på locket. Pressa ej – insätt
alsolspritstamponad – risk för hematogen spridning
intrakraniellt. Antibiotikabehandling flukloxacillin alt
klindamycin då det finns risk för sinustrombos.

Ansiktstraumatologi
1. Sårskada
1. Bedövning: Går alltid att använda adrenalintillsats i lokalanestika. Ev EMLA
2. Rengöring: Efter bedövning. Rengör för att få bort alla främmande kroppar. Finns risk för
tatueringseffekt, särskilt efter grus.
3. Suturmaterial: Sy ej resorberbar då det resorberbara kan ge inflammation. 7-10 d. Suturera hud,
muskelskikt och skalpen (galea aponeurotica) var för sig.
Antibiotika: Inte ofta. Vanliga sårskador används det inte. OBS öron, bett eller kontamination.
VIKTIGT! à Vid läppskada – markera med penna var ”läpprödan” går då färgen försvinner då
lokalbedövningen är lagd pga adrenalineffekten. Suturera lager för lager ev med resorberbar.
Viktigt att kolla facialis och nervfunktion så att det inte finns en påverkan. Lokalanestetika kan
maskera pareser varför kontroll bör göras initialt.
1.1 Sårskada ytteröra
Undersöka: Sensorisk skada på n. auriculotemporalis framför örat och n. auricularis magnus
bakom/nedom örat.
Bedövning: LA med adrenalin retroaurikulär och vid tragus.
Suturering: Vb perikondriet/brosk och hud.
Suturmaterial: Under huden resorberbar. Ej resorberbar eller SNABB resorberbar.
Antibiotika: Ges vid kontamination.
1.2 Otohematom – blod i örat
Behandling: Dränering med SNITT annars fyller det på sig. Incision ned till brosket. Man syr sedan
fast ett tryckförband. Ge Flukloxacillin då risken för infektion är högre.
Uppföljning: Initialt 1-2 dygn, sedan efter behov.
Näsfraktur – Behandling

2. Näsfraktur

1. Lokalanestesi: Slemhinneanestesi
och infiltrationsanestesi paranasalt
2. Reponering; Manuellt tryck,
elevatorium och/eller tång.
3. Tamponad: Om instabil näsa efter
reponering.
4. Yttre förband: Gips eller plast ca 1
vecka. Sedan nattetid endast.

Röntgen: Är ej nödvändigt då det är en klinisk diagnos på
basen av deviationen. Fråga även om tidigare skador och
medfödda missbildningar/skador.
Remittera: Inom 4-7 dagar.
Behandling: Reponera inom 7-10 dagar.
Uteslut: Septumhematom! – en vanlig högersving ger sällan
septumhematom. Krävs rakt kraftigt våld ifrån ex krockar eller
rak kraftig smäll. Lättare att bedöma felställning då svullnaden lagt sig.
Nässkada hos barn: Ofta svårbedömt men kan ffa ge broskfrakturer à risk för septumhematom som
kan gå med förkylningssymtom efter 1 dygn vilket är alarmerande! – ny bedömning om ett par dagar.
2.1 Septumhematom/abscess
4 alarmerande symtom: Smärta, feber,
nästäppa och snuva. – Nästäppa och snuva
först!
Har det bildats en infektion och abscess är
det ofta inläggningsfall för dränering. Risk
för septumbrosksmältning och nästippen
faller ned à fult efterförlopp och
sadelnäsa.
Behandling septumhematom: Bedöva,
aspiration vb, incision och dränage,
tamponad och antibiotika (Flukloxacillin).
Septumabscess: Som ovan + odling och
inläggning – rekonstruktion av
septumbrosk om smältning

3. Ansiktsfrakturer
De flesta ansiktsfrakturer är inte livshotande men vid högenergitrauma finns det en risk.
Vid multitrauma: Följ alltid ABC rutiner:
- A: Luftvägar: Blödning i luftvägar? Saknas tänder? Finns skallskada?
- B: Andning: Frakturkompression? Finns skada på halsryggen?
- C: Cirkulation: Synpåverkan? Inkompensationstecken?
Systematisk palpation av ansiktsskelett och klinisk undersökning:
- Inspektion: Asymmetrier, svullnader, hematom, hudskador.
- Sensibilitet region n. trigeminus: N. supra- och infraorbitalis och n. mentalis motsvarande panna,
kind, runt ögat, läpp och haka.
- Motorik n. facialis: Rynka panna, knipa med ögonen, le, truta med munnen.
- Palpation av hela ansiktsskelettet: Leta efter hak, impressioner och patologisk rörlighet.
Systematiserade sätt; Supraorbitalt, infraorbitalt, överkäke/stabilitet, kindbenet, näsbenet,
underkäke/stabilitet.
Undersökningar:
- CT: CT-ansiktsskelett inklusive mandibel begärs. Näsfraktur kräver ingen röntgen.
3.1 Zygomatikomaxillär fraktur
Zygomaticus går som en båge (sk okbenet) – bildar även en stor del av orbitans laterala vägg. Är
vanligast denna som fraktureras.
Lindrigt våld ger ofta rena arcusskador. Kraftigare våld kan ge flerpunktsfrakturer i margo
infraorbitalis, sutura fronto-zygomaticus, arcus- och crista infrazygomaticus med varierande grad av
felställning – ofta förenade med frakturer i orbitabotten. Finns tre ställen där det oftast går sönder –
se bild.
Symtom: Svullnad/hematom, trismus (Svårt att gapa). Kindassymmetri, palpabel frakturkant och
ögonsymtom (diplopi pga svullnad av rectus inferior eller volymförändringar i orbita). Nedsatt
känslighet i n. infraorbitalis (kind, näsa, överläpp, framtänder och gingiva).
Behandling - Isolerad arcusfraktur: Reposition enligt Gillies går man in med en inscion och trycker
framåt benet. Mer och mer osteosyntesmaterial används. Approacher: Skär ifrån öra till öra för att
komma åt ansiktet och trycka fram skelettdelarna. Ger mindre nervskador.
3.2 Orbitabottenfraktur – ”Blow-out fracture”
Ögongolvet åker ned som en fallucka. Fettet ögat ligger på följer med à Risk för inklämning av
muskler. Ögat blir insjunket men faller inte ned med ögonbottengolvet.
Symtom: Periorbital svullnad, dubbelseende och ögonmotorikspåverkan.
Ögonundersökning: Ögonrörelser. Rödfärgseende påverkat är första tecknet, visus, fingerräkning,
pupillreaktion, enolftalmus/exoftalmus.
Akut ögonläkarbedömning eller inom 1-2 dygn.
Fraktur hos en ung person kan ge inklämning och
kroniskt dubbelseende (green stick fraktur) à op
inom ett dygn!!!
Diagnostik: CT (koronalprojektion).
Behandling: Liten fraktur à Ingen åtgärd. Stor
fraktur à Risk för deformitet, operation.
- Absoluta operationsindikationer: Inklämd
extraokulärmuskel. Retrobulbärt hematom
vilket ger rödfärgsseende. Annat hot mot
synen/ögat.
Operation: Transkonjunktival incision och inlägg
av titanklädd porös polyetylenskiva.

3.3 Naso-orbito-Ethmoidal (NOE) fraktur
Naso-orbito-ethmoidala komplexet är viktigt för
ansiktets anterio-posteriora projektion.
Etiologi: Ex knogjärnsslag mot ögat. Är den mest
besvärliga ansiktsfrakturen. Ger splittrat näsben,
skador i frontalsinus, os lacrimale, lamina cribrosa,
sinus ethmoidalis och kantalseninfästet. Skadorna
kan lätt maskeras av kraftig svullnad och eckymos.
Symtom: Svullnad i mediala ögonvrån, näsa och
panna. Domningar och likvorläckage (även efter
reposition). Ökat interkantalavstånd (telekantus). Förkortning av ögonspringan. Avflackad näsrygg
(Dish-face-utseende). Septumhematom. Nedsatt luktsinne! Synnedsättning pga optikuspåverkan och
påverkad ögonmotorik. Bulbskador samt skador på tårapparaten. Rörlighet mellan pannben och
näsa.
Klassifikation – olika typer av frakturer:
Kantalligament
1. Centrala fragment avlöst från processus
Binder ihop ögonlocken med skallen. Skada ger större
maxillofrontalis: Kantalligamentet intakt. I
avstånd mellan mediala delarna av ögonlocket.
regel lågenergiskador.
2. Komminut fraktur av centrala fragment:
Kantalligamentet intakt. I regel
högenergiskador.
3. Kantalligament avlöst från centrala fragment.
Utredning: CT-ansiktsskelett.
Behandling: Koronär friläggning – reposition och
plattfixation.
Komplikationer: Optikusskada, anosmi (luktblindhet), telekantus, enoftalmus, epifora, sinuit,
likvorläckage, insjunket mellanansikte, mukocele i sinus frontalis och dakrocystit.
3.4 Mellanansiktsfraktur – Le Fort I, II och III
Uppkommer ofta efter högenergitrauma och trubbigt våld mot ansiktet.
Symtom: Felställning, svullnad, hematom, laceration i mellanansiktet. Nedsatt infraorbitalis sensorik
(upptäcks ofta senare). Eckymos samt rift i gomslemhinnan (tyder på sagital fraktur i hårda
gommen). Tandskador. Sänkt motorik i tandbärande segment, näsrot/zygomatikofrontala suturer
och/eller över infraorbitalregionen. Bettavvikelser. Störning av luktsinnet. Likvorläckage.
Subkonjunktival hematom och Brillenhematom.
Klassifikation enligt Le Fort:
- Le Fort I – Maxillär fraktur: Avlöser överkäken och ger en lös gomplatta. Anteriort öppet bett.
Lätt att fästa gommen uppåt som behandling
- Le Fort II – Pyramid fraktur: Engagerar näsan och det ethmoidala komplexet. Separation av
näspyramiden. Finns även möjlighet att fästa frakturen men svårare.
- Le Fort III – Kraniofacial avlösning: Ansiktet sitter löst mot kraniet –> förlängt ansiktet. Finns
sällan bra punkter att fästa fast frakturerna.
Handläggning ska ske i samråd med käkkirurg, i regel OP-fall.
Behandling: Akut operation vid hotande luftväg. Risk för komplikation med kraftig blödning. Ingen
nästamponad då man kan dra isär
frakturen. Annars op (öppen
reposition/inter fixation) inom 1 v.
Komplikationer: Malocklusion,
förändrad bredd och/eller höjd på
ansiktet, kronisk dakrocystit,
kvarstående epifora och sinuit.

3.5 Temporalbensfrakturer
Trafikolycka, misshandel etc. Fraktur genom mellanörat kan ge
skador på trumhinna och hörselben. Vanligare med längsfrakturer än
tvärfrakturer (ger ofta skadat inneröra med yrsel och hörselbortfall).
Symtom: Hörselgångsflytning, hematotympanon, hörselnedsättning.
Yrsel, illamående och kräkning. Nystagmus. Kan även ge omedelbar
facialispares som tyder på en tvärfraktur och avsliten nerv. Smygande
debut tyder på ödem/hematom och behandlas med kortison.
Undersökning: Weber, leta nystagmus, undersök facialis. Flytning ur
örat är ett allvarligt tecken som kräver skyndsam handläggning. Klar
vätska bör alltid testas med urinsticka för att undersöka sockerhalten
(risk för likvorläckage). Bortfallsnystagmus som slår mot den friska sidan.
Behandling:
- Fraktur utan öronsymtom eller facialissymtom kräver ingen behandling.
- Hematotympanon; följs kliniskt om isolerad. Antibiotikaprofylax om trumhinneruptur och öppen
hematotympanon (blödning ur mellanörat).
- Facialispares: Operation om omedelbar debut, annars steroider.
- Likvorläckage: Röntgen, neurokirurgkontakt. Ofta spontan slutning om lindrig –
antibiotikprofylax under läkningperiod. Inläggning om rikligt läckage ur örat.
- Skadat och dislocerat hörselben: Behövs oftast inte åtgärdas akut.
3.6 Mandibelfrakturer
Vanligaste med collumfrakturer.
Symtom: Avvikande bett, smärta, hematom i munbotten och sensibilitetspåverkan.
Asymmetri/spricka i tandköttet.
Behandling: Oftast inte akut behov av åtgärd. Kan handläggas inom 1 vecka. Ska skötas av
käkkirurger. PcV till alla frakturer som genomsätter mandibelns tandbärande segment.
3.7 Tandskador
Luxerad permanent tand: Försök reponera, kontakt med tandläkare/käk-oralkirurg.
Utslagen permanent tand: 30 min tidsspann om ej konserverad. Replantera omedelbart! Eller lägg i
mjölk eller saliv/munhåla. Kontakt med tandläkare/käk-oralkirurg.
Tandfraktur: Kontakt med tandläkare.
Luxerad mjölktand: Reponera ej, kontakt med tandläkare.
Svalgundersökning för att se att inga tänder ligger i svalget – aspirationsrisk.
3.8 Traumatiska skador på larynx-trachea
Kan förbises vid multitrauma. Kan dock ge svullnad och därmed andningsproblem.
Symtom: Värk, svullnad och hematom. Heshet och stridor.
Utredning: CT eller MR samt lungröntgen.
Första 6 h är kritiska då luftvägen är hotad! Frikostig med inläggning i tveksamma fall – säkra alltid
andningsvägen före transport!

Mun och svalg
Sjukdomar inkluderande allt ifrån tonsillit
till nekrotiserande fasciit.

1. Faryngit
Vanligaste orsaken till ”förkylning” och
orsaken till frånvaro ifrån arbete och skola.
Stört smittsamhet innan symtomen
framträder. 1-3 dagar inkubationstid.
Orsaker: Rhinovirus är vanligast. Även
adenovirus, RSV, coronavirus,
influensavirus och parainfluensavirus
förekommer. RSV och adenovirus vanligast
orsaken som predisponerar AOM/SOM hos
småbarn.
Symtom: Nästäppa, rinnande näsa, strävhetskänsla och halsont. Hosta. Ibland feber. Huvudvärk. Kan
gå med bronkit. Gul/grön snuva är INTE specifikt för bakterieinfektion. Adenovirus kan även ge
ögonsymtom.
Utredning: Uteslut tonsillit och sinuit.
Behandling: Symtomatisk med paracetamol, Otrivin (xylometazolin) +Atrovent (ipratropium) har
effekt på nästtäppa och på sekretionen (max 10 d – risk för rhinitis medicamentosa.

2. Tonsillit
Halsfluss = Akut inflammation i halsen och halsmandlar.
Etiologi:
- Bakterier: Streptokocker (Grupp A – GAS) eller andra
bakterier.
- Virus: Förkylningsvirus, mononukleos (EBV-virus)
För att diffa mellan virustonsillit och bakteriell tonsillit
används centorkriterierna. 0-2 kriterier tolkas som virus
medan fler 3-4 ska föranleda streptokockprov och
utredning. Hos barn är det sällan beläggning utan
rodnad. Positivt streptokockprov betyder endast att det finns streptokocker – inte att dessa bakterier
orsakar besvären.
1.1 Behandling
Bakteriell tonsillit: PcV (kåvepenin) 12,5 mg/kg x 3 i 10 dagar
– för vuxna 1 g x 3. Klindamycin vid Pc-allergi i 10 d – 300 mg
x 3.
Virus tonsillit: Symtomatisk, smärtstillande, rikligt med
vätska. Febernedsättande. Vid mononukleos; undvika
kontaktsporter, avstå ifrån alkohol flera månader (risk för
leverskador).
Behandlingssvikt: FINNS INGEN RESISTENSUTVECKLING.
Recidiv tonsillit (flera år med återkommande, minst 3
halsfluss), utebliven effekt eller ny infektion inom 1 månad:
Har patienten tagit medicinen? Stämmer diagnosen? Om
bakterier, byt ab till Dalacin eller Cefamox. Vid täta
infektioner rekommenderas Op tonsillektomi.
Behandling med antibiotika kortar ned smärttiden, risken för
peritonsillit, minskad sjukdomskänsla och minskad risk för
AOM/akut sinuit samt minskad smittorisk.

1.2 Komplikationer till tonsillit
Peritonsillit: Abscess i tonsillkapseln. Kan ej gapa ordentligt (trismus) = tecken på peritonsillit.
Parafaryngeal abscess: Abscess mellan m. constrictor sup. Och den djupa halsfascian.
Retrofaryngeal abscess: Abscess mellan den övre farynxconstrictor muskeln och den prevertebrala
fascian.
Fasciit: se nedan.
1.3 Differentialdiagnoser
- Tonsillcancer, leukemi och andra cancerformer: Kan ge tonsillitliknande symtom. Långdraget.
- Tullaremi och HIV: Kan också gå med dessa symtom.
- Mononukleos: Se nedan.

2 Mononukleos
Körtelfeber. Orsakas av en EBV-infektion. Drabbar barn och tonåringar.
Inkubationstid: Några dagar – 2 veckor.
Symtom:
- Stora halsmandlar, tjocka grå-vita beläggningar, feber och uttalad trötthet, illaluktande
andedräkt och grötigt tal.
- Svullna lymfkörtlar ffa på halsen.
- Feber och uttalad trötthet. Hög feber och svängande i flera veckor. Rikliga nattsvettningar.
Ger en membranös tonsillit. Ont i magen hos vissa pga heptaomegali (10-15%) eller splenomegali
(50%), huvudvärk och gulsot (10-20%). Periorbitalt ödem initialt. Hos vissa AIH (autoimmun
hemolytisk anemi – 2%) i 1-2 månader.
Utredning: Monospot (heterofila antikroppar mot EBV). Ev levervärden. StreptA-test. EBV-serologi
och/eller PCR i vissa fall.
Lab: Atypisk lymfocytos med basofil cytoplasma. LPK kan överstiga 20. Förhöjda leverprover.
Behandling: Symtomatisk, inläggning på ÖNH om hotat luftväg, PcV vid sekundär bakteriell infektion.
Avråd ifrån idrottsutövning pga risk för mjältruptur. GE EJ AMIMOX – risk för klåda och hudutslag.
Diff: CMV-infektion (ej tonsillit. Mer svängande feber), akut toxoplasmos, rubella, primär HIV,
virushepatit eller hematologisk malignitet.

3 Peritonsillit (=halsböld)
Spridning av infektion utanför halsmandeln (en abscess i
tonsillkapseln). Börjar ibland men inte alltid som tonsillit. Är oftast
orsakad av streptokocker.
Symtom: Ensidig halssmärta, dysfagi, trismus (patognomt), grötigt
tal.
Behandling:
- Dränering av bölden – ytbedövning med xylocaingel – upprepning 1-3 dagar.
- PcV 1g x 3 till vuxen – ofta i dubbeldos. Klindamycin 300 mg x 3 vid allergi.
- Ibuprofen + Alvedon för smärtstillning.

4 Epiglottit
Inflammation av struplocket vilket ger svullnad
och formförändring av epiglottis, som medför
andningssvårigheter. Epiglottis är det trängsta
stället i matstrupen. Struplocket ska egentligen
förhindra att man sväljer mat ned i lungorna.
Består av en lucker vävnad och svullnar därför lätt
(särskilt på barn!). Larynx ligger högt hos barn à
Tryck på tungan med spatel så ses den. Är ovanligt

Symtom
Debut
Allmäntillstånd

Pseudokrupp
Kväll/natt
I regel
opåverkad
Inspiratorisk

Epiglottit
Varierar
Allmänpåverkad

men mycket allvarlig sjukdom då det ger ett
högt andningshinder. à Potentiellt livshotande.
Andningspåverkan
Inspiratorisk och
Har ett snabbare tidsförlopp för barn.
expiratorisk
Etiologi:
Hosta
Skällande
Nej
- Bakterier: HiB (klassiska – dock ovanligt pga
Halsont
Nej
Ja
vaccination), pneumokocker (vanligaste),
Sväljningsproblem
Nej
(!!!)
Ja (!!!)
Fusobacterium species och GAS.
Steroideffekt
Ja
???
- Virus, Allergi, Strålreaktion.
Symtom: Startar som en ÖLI med halsont och hög feber. Snabb utveckling – i regel inom ett dygn.
Kraftigt allmänpåverkad patient som helst sitter upp och har svårt att svälja saliv (dreglar). Sitter
helst upp och är framåtlutande.
Status: Rodnande slemhinnor med svullen/rodnad epiglottis bakom tungan (körsbär). Spegla
patienten vid misstanke eller tryck ned tungan så kan epiglottis kolla fram på yngre barn. Uttalad
inspiratorisk stridor.
Behandling: Lämna aldrig patienten ensam. Sittande ställning med lugn och ro viktigast.
Hydrokortison och ampicillininjektion. Intubation och i nödfall koniotomi.
16.2
Barn vs vuxna - epiglottit
Barn: Kortare insjuknande (timmar), passivt barn (ej agiterat), snabbt till stridor.
Behandling: Intubation och antibiotika iv (ampicillin) + hydrokortison.
Vuxna: ”Halsfluss som inte blir bra”, grötigt tal, sväljningssvårigheter.
- Behandling: Inläggning CIVA
Stridor
(andningsobs/intubation med trachInspiratoriska stridor: Indikerar ett extrathorakalt
beredskap), odling (blod, NPH-odling).
hinder. Ex epiglottit. Laryngomalaci är vanligast

17.Munbottenflegmone

orsaken hos spädbarn.
Expiratoriska stridor: Indikerar vanligen
intrathorakal patologi. Ex astma.

Hård ömmande munbotten som svullnad upp
och lyfter upp tungans främre del. Kan spridas
bak mot bakre del av munbotten och tungbasen à Luftvägshinder. Kan sprida ned mot mediastinum.
Ska betraktas som lika allvarligt som epiglottit.
Symtom: Ger svullnad utanpå halsen och en dubbelhaka. Trismus.
Varierar i svårighetsgrad.
Orsak: Tandinfektion! Eller infektion i glandula Submandibularis.
Utredning: Infektionsprover för att följa förloppet, ger ej diagnos. Hård
resistens kan palperas.
Behandling: Inläggning (luftvägen hotad!). Rita ut rodnadens
utbredning. PcG (BenzylPc) + Metronidazol alt Dalacin.
Tandläkarkontakt i efterförloppet. Kirurgi om abscess. Risk för att
luftvägen är hotad (tracheostomi förberedelse) och abscessbildning.
Kan progrediera till Cervikal Nekrotiserande Fasciit (CNF).
Vid risk för CNF: Claforan eller Meronem + Klindamycin.
Diff: Submandibularisinfektion (ofta då även nedsatt AT och dåligt
nutritionsstatus), angioödem eller andra processer kan misstänkas vid kraftig

18.Cervikal Nekrotiserande Fasciit – CNF
En allvarlig, snabbt progredierande mjukdelsinfektion med hög morbiditet och mortalitet. Dock låg
mortalitet jämfört med andra IVA patienter. Framförallt patienter med nedsatt immunförsvar ex
diabetes men KAN även drabba ”friska”.
Orsak: Framförallt streptokocker ur normal munflora eller GAS.
Symtom: Initialt oproportionerlig smärta jämfört med kliniska fynd (tidigt i förloppet!), försämrat AT.
Rodnad utanpå halsen som sprider sig (RITA UT!), trismus och dysfagi, ödem och knaster
(gasbubblor). Ofta tresiffrig CRP och gasbubblor på CT. Sprider sig längs fasciaplanen.

Behandling:
- Bredspektrum antibiotika enligt vårdprogram ges till alla patienter med livshotande
mjukdelsinfektion. Imipenem och Klindamycin – tillägg Gentamycin vid chock.
- Radikal kirurgi – all sjuk vävnad ska bort.
Prognos: 10 % mortalitet.

19.Krupp – pseudokrupp eller falsk krupp
”Äkta krupp” innebär laryngit orsakad av
difteribakterien vilket nu är ovanligt.
Etiologi: En virusinfektion (parainfluensa) av larynx.
Börjar ofta som en lätt förkylning och sprider sig. à
Ödem i stämband och det subglottiska rummet.
Epidemiologi: Vanlig på hösten och vintern. Drabbar
främst barn i åldrarna 3 mån – 3 år.
Symtom: Prodromala symtom i form av snuva, hosta
och måttlig feber i några dagar. Sedan heshet, stridor,
andnöd, skällhosta, ångest och gråt främst nattetid.
Status: Inspiratorisk stridor, andningssvårigheter,
indragningar i jugulum och interkostalt. I svåra fall
cyanos, takypné, takykardi och tecken till att vara
uttröttad. Viktigt att utesluta epiglottit vilket är en
farlig diffdiagnos; eftersom anatomin är annorlunda
”ploppar” epiglottis upp om man bara öppnar munnen och trycker ned tungan. Inget behov av
provtagning vid falsk krupp.
Behandling: Upprätt position à minskad svullnad. God ventilation med kall luft.
- Mild: Dexametason po.
- Måttlig-svår: Budesonid (inhalation)/Dexametason (im eller po) + ev syrgas och inhalation och
adrenalin.
- Svår med hotande andningssvikt: Kortikosteroider + inhalation adrenalin och syrgas.
Förberedelse för intubation.

20.Laryngomalaci
Orsak: Formförändrad epiglottis och laryngingång. Abnormt mjukt brosk i larynx som kollaberar vid
inspiration.
Symtom: Vanligaste orsaken till inspiratorisk stridor hos spädbarn. Främst då barnet gråter, är
agiterat eller vid ansträngning (ex förkylning). Ofta mindre uttalat vid sömn. Ger sällan cyanos.
Diagnostik: Direktlaryngoskopi
Behandling: Symtomatisk behandling med antibiotika om tecken på bakteriell luftvägsinfektion.
Symtomen upphör vanligtvis vid 2
årsåldern. Tracheostomi i uttalade fall.
Vid normal viktökning och ingen dysfagi
görs inget. Ev operation då man tar bort
slemhinna.

Inhalationsläkemedel
Medel
SABA – Kortverkande
beta2-adrenerga agonister
LABA – Långverkande
beta2-adrenerga agonister
Ultralångverkande-LABA
ICS - Kortikosteroider

SAMA – Kortverkande
antikolinergika
LAMA – Långverkande
antikolinergika
Kombinationsläkemedel
- ICS + LABA/Ultra-LABA
-

LABA + LAMA

Läkemedel – exempel
Terbutalin (Bricanyl, Terbasmin),
Salbutamol (Ventoline, Buventol,
Airomir)
Salmetrol (Serevent), Formoterol
(Oxis, Formatris)
Indaketarol (Onbrez), Olodaterol
(Striverdi)
12 h: Beklometason (AeroBec,
Beclomet), Budenosid (Pulmicort,
Giona, Novopulmon), Flutikason
(Flutide, Fluticasone).
24 h: Mometason (Asmanex),
Ciklesonid (Alvesco)
Iptratropiumbromid (Atrovent,
Ipraxa)
Aklidium (Eklira 12 h),
Tiotropiumbromid (Spiriva 24 h),
Glycopyrron (Seebri 24 h).
Bufomix, Symbicort, DuoResp,
Innovair etc.
Ultibro, Anoro, Spiolto

Verkningsmekanism
Bronkodilaterande

Indikation
Astma. KOL.

Bronkodilaterande

Astma. KOL.

Bronkodilaterande

KOL.

Antiinflammatorisk.

Astma. Rhinit. KOL.

Antikolinerg bronkodilaterare.
Motverkar kontraherande
impulser ifrån vagus.
Antikolinerg bronkodilaterare.
Motverkar kontraherande
impulser ifrån vagus.

Astma. KOL.

Antiinflammatorisk +
bronkodilaterande
Antiinflammatoriska +
antikolinerg

Astma. KOL.

Astma. KOL.

KOL.

Benigna mjukdelstumörer på halsen
Knölar: Medfödda halscystor och fistlar, spottkörtelsjukdomar, lymfkörtlar.

1. Knöl på halsen
Vissa tillstånd dominerar i olika åldersgrupper.
Barn: Ospecifika lymfadeniter är mycket vanliga och kan lämna kvarstående palpabla adeniter.
Laterala och mediala halscystor är anläggningsanomalier som kan ge upprepade infektioner. Atypiska
mykobakterier drabbar ett fåtal barn.
20-40 år: Lymfom, thyroideatumörer, spottkörteltumörer. Även anläggningsanomalier.
Äldre: Malign tumörer dominerar, vanligen metastas.
1.1 Laterala halscystor och fistlar
Embryologi: 95 % från 2:a gälfåran. Cystor vanligare än fistlar. Sitter framför
sternokleidomastoideusmuskeln övre tredjedel och täcks delvis av muskeln. Ibland även en fistelgång
upp i tonsillogen. Kan ibland ge en
fistelgång till tonsillogen in i munhålan.
Diff: Tonsillcancer (eller annan
huvudhalscancer) med metastas,
lymfadenit, malignt lymfom,
Utredning: Uteslut cystisk
skivepitelmetastas från ÖNH cancer eller
papillär thyroideacancer. Ju högre ålder ju
flera åtgärder pga malignitetsrisk.
Infekteras lätt varför operation
rekommenderas.
- 30-40 år: Punktion x 2, sen panskopi +
operation (borttagning av endast
halscystan).
- >40 år: Först utredning med punktion x
2, CT och panskopi – sedan operation
med bilateral tonsillektomi.
1.2 Medial halscysta
Embryologi: Kvarvarande rest av ductus thyreoglossus (gången där thyroidea vandrat).
Belägen i medellinjen i nära anslutning till tungbenet och lyfts vid sväljning eller utsträckning av
tungan.
Prevalens: 7 % - många alltså! Men ofta så små att man inte tänker på det. Majoriteten får symtom
innan 10 års ålder. Vanligast att dessa befinner sig infrahyoidalt.
Symtom: Vanligen debut i samband med ÖLI, i regel 5-6-årsåldern, men ibland senare. Är en klinisk
diagnos.
Behandling: Kirurgi.

2. Spottkörtlar
Parotis: Den största körteln. N. facialis passerar igenom
körteln vilket är ett observandum. Utförsgången
(Stenoni) mynnar vid 1.7 och 2.7.
Submandibularis: Ductus submandibularis mynnar nära
medellinjen vid tungbandet i caruncula sublingualis.
Sublingualis: Ductus sublingualis mynnar gemensamt
med ductus submandibularis.
Utöver dessa finns hundratals små spottkörtlar i kind,
läppar, gommen, i svalget mm.

2.1 Akut eller kronisk sialoadenit = spottkörtelinflammation
Vanligaste orsaken är att en spottsten som ger avstängning och infektion.
Etiologi:
- Stafylokocker (70 %), strepto-, pneumokock, e-coli etc.
- Virus (parotit ur paramyxogruppen)
- Bakomliggande sjukdom såsom radiojodinducerat, Sjögrens syndrom, GPA (Wegners
granulomatos) eller sarkoidos. Även svält och anorexia kan ge spottkörtelsvullnad.
- Sten eller gångstriktur.
Klinik: Spottkörtelsvullnad och smärta. Utförsgång med flockig illasmakande saliv. 75 % bilateralt.
- Juvenil kronisk recidiverande parotit är ett specialfall hos barn.
Diagnos: Sekret kan masseras fram och ifrån detta tar man en odling. Finnålspunktion i
differentialdiagnostiskt syfte. Även CT/MR sialofgrafi. Vid misstanke – anti SS-A och SS-B, ANCA, RF
etc.
Behandling: Salivstimulerande åtgärder (sur mat, massage) första behandlingen. Antibiotika
och/eller antiflogistika vid behov. Går även att försiktigt sondera med ett sialoskopi där man
instillerar kortisonlösning.
Komplikationer: Meningoencefalit (hos ca 50%) och kan ge
bestående dövhet, pankreatit (hos 20%) och orkit (ca 20%).
1.1 Svullnad orsakad av spottsten
Prevalens: <1 % (Absolut vanligast är submandibularis. 60-70 %).
Etiologi: Framförallt kalciumfosfatsstenar.
Klinik: Måltidsrelaterade besvär, recidiverande inflammation och
infektion.
Diagnos: Palpation av spottkörtlarna, CT/MR/Sialografi/UL kan
visa röntgentäta stenar eller avflödeshinder.
Behandling: Sondera upp utförsgången med sialoskopi och
extipera hela körteln. OP i sällsynta fall.
1.2 Benigna tumörer i spottkörtlar
Pleomorft adenom: Vanligaste benigna spottkörteltumören – står för 69-94% av alla fall. Är alltså en
vanlig patientgrupp. Maligna tumörer kan ge facialispares. Risk att bli lokalt malignt då de kan sprida
sig. I cytologi finns olika morfologier vilket innebär att det finns viss malignitetsrisk à Operation i
förebyggande syfte (ytligt paratoidektomi; stor friläggning för att bevara facialisnerven).
Whartins tumör: Papillärt cystadenolymfom – står för 5-29 % av alla fall. Behöver ej opereras.
Kosmetiskt besvärande och kan ge lokala trycksymtom.
Biverkningar – parotidektomi
Mindre vanliga benigna tumörer: Oncocytom, myoepiteliom, basalcells
- Skada på facialisnerven.
adenom.
- Freys syndrom (Kindens
1.3 Ranula
svettkörtlar aktiveras
Spottkörtelcysta i munbotten (från glandula sublingualis) med tunn
istället för
blåskimrande vägg.
salivutsöndring. Pga
Behandling: Sklerosering alternativt extirpation av cysta inklusive glandula
parasympatisk skada.)
sublingualis. Tömmer man endast kommer det tillbaka och fyller på sig.
1.4 Mucocele
Tilltäppta mindre spottkörtlar som ger slemfylld cysta, framförallt på insidan av underläppen.
Behandling: Extirpation i lokalbedövning.
1.5 Förstorad lymfkörtel – diagnos och utredning
Expektans utredningsmässigt är försvarbar hos: yngre individer, sannolik infektiös orsak, om körtel
ej ökat i storlek efter 14 dagarskontroll och minskat i storlek efter 4-6 veckor.
Utredningen bör drivas aktivt om: Körteln sitter på nedre delen av halsen, om den är fixerad till
omgivningen, riskfaktorer för malignitet (alkohol, rökning, hereditet), större än 2 cm, allmänsymtom
med viktnedgång, feber >38,5 grader i mer än 10 dagar eller hilusförstoring på lungröntgen.

3. Lymfadenit - lymfkörtelinflammation
Primär infektion i en lymfkörtel.
Symtom: Svullnad och/eller rodnad runt lymfkörteln.
Diff: Malignitet i lymfkörtel, ex lymfom. Kawasakis sjukdom kan också ge lymadeniter (även
slemhinnesymtom).

4. Mjukdelstumörer och kärlmissbildningar hos barn
4.1 Hemangiom
En benign kärltumör som tillväxer långsamt under första levnadsåren och sedan försvinner.
Diagnos: Klinisk diagnos mha ultraljud och MR.
Behandling: Avvakta i första hand. Om det föreligger funktionella eller kosmetiska störningar kan
laser – eller farmakologisk behandling (betablockad) – bli aktuell.
4.2 Lymfangiom – lymfatiska missbildningar
Lymfangiom på halsen är ovanliga. Ger i regel symtom under de första levnadsåren. Speciellt hygrom
(vätskeansamling i slemsäck och senskida), som är cystiska och ofta belägna submandibulärt, kan nå
avsevärd storlek och breda ut sig mot mediastinum. I sådana fall kan andningsproblem uppstå.
Diagnos: Klinisk diagnos. Vid osäkerhet cytologipunktion. Utbredning kartläggs med MR. Oftast kan
förändringen palperas som mjuk, nästan sladdrig, och diffust avgränsad mot omgivningen.
Behandling: Ofta multidisciplinär med såväl operation som skleroserande behandling. Även andra
kärlmissbildningar förekommer inom ÖNH. Dessa benämns efter den dominerande kärltypen, ex
venös missbildning.
4.3 Dermoidcysta
Epitelklädd cystisk förändring försedd med hår och körtlar, fyllda med talgig massa innehållande
kolesterol och hornsubstans.
Lokalisation: Ansiktets medellinje, vid näsroten eller på halsen. På halsen är den belägen i halsens
medellinje över tungbenet, det vill säga på samma plats som den mediala halscystan. Till skillnad från
denna följer den inte med vid sväljning eller utsträckning av tungan.
Behandling: Kirurgi.
4.4 Maligna tumörer
Maligna tumörer är lymfkörtelmanifestation på halsen är sällsynta sjukdomstillstånd hos barn.
Främst rör det sig då om leukemi eller malignt lymfom. Mer sällsynt rör det sig då om leukemi eller
malignt lymfom. Mer sällsynt är neuroblastom, rabdomyosarkom samt tyreoida- och
spottkörteltumörer.

OSAS – Obstruktiv sömnapné syndrom
Vanligaste orsakerna till uttalad trötthet eller dålig sömn
- Stressrelaterat: 20 % av befolkningen. Fler kvinnor än män.
- Restless legs: Ca 10 % av befolkningen.
- OSAS: 10 % vuxna. Fler män än kvinnor. 2 % är barn (framförallt 2-5 år).

3. OSAS – etiologi
SRBD = Sleep related breathing disorders vilket är en annan benämning på detta.
Svalget är mjuk ”muskelrör” som under sömnen egentligen borde falla ihop då sömn är
muskelavslappnande. Vid OSAS blir den obstruktion i svalget men bevarade andningsrörelser.
Andningsuppehåll à Syrebrist à Stresspåslag à Mikrouppvaknande för att genomföra en
viljemässig öppning av luftvägarna som patienten ej är medveten om.

4. Barn med OSAS
Kan vara svårt att hitta då de tydligaste tecknen först uppkommer under småtimmarna och inte tidigt
i sömnen. Relativt vanligt (2 %) och drabbar barn i 2-5 års ålder.
Symtom: Orolig sömn, svettas. Snarkning, strypljud, andningsuppehåll under sömn.
Koncentrationssvårigheter. Små barn är hyperaktiva medan större barn är trötta – finns viss
samvariant med ADHD. Sängvätning. Grötigt tal och svårt att svälja fast föda. Försenade utveckling.
Vid samtidig SOM förekommer även hörselnedsättning och sen språkutveckling.
Undersökning och ospecifika tecken på vakna barn: Förstorade tonsiller. Nästäppa. Munandning,
stor adenoid som ses i fiberskopi av näsa och svalg. Avplanad viktkurva. Bettfelställning som beror på
högt gomvalv – vanligtvis andas man genom näsan och har näsan tryckt mot överkäkens framtänder
som formar käken och möjliggör andning. Trattbröst (kraftiga inandningar). Går det länge obehandlat
kan det leda till Cor pulmonale.
Ovanliga orsaker till OSAS hos barn: Obesitas, liten underkäke, stor tunga, Downs syndrom eller
ansiktsanomalier såsom Treacher Collins
och Pierre Robins syndrom
(underutvecklad haka/käke och att
tungan faller tillbaka).
3.1 Behandlas med operation –
adenotonsillektomi
Vanligaste orsaken till OSAS hos barn är
adenoid eller förstorade tonsiller.
Abrasio: Borttagning av körtel. Kallas
även ”barnpolyper” vilket patienter kan
påtala. Adenoiden ligger bakom näsan
och skrapas bort.
Tonsillektomi: Borttagning av
halsmandlar i vissa fall – finns 2
alternativ:
- Tonsillektomi: Hela tonsillen tas bort
- Tonsillotomi: Endast den mediala delen tas bort (delen som obstruerar). Lägre mortalitet.
Finns alltid en blödningsrisk. – mindre med tonsillotomi. Operation hjälper inte alla barn. Svårare
sjuka innan operation har ökad risk för kvarvarande OSAS.
4.2 Annan behandling för barn med OSAS
Nasal steroid (kortison nässpray): I väntan på operation eller vid mild OSA (AHI<5) där kirurgi är
kontraindicerat.
Leukotrien receptorantagonister
Refluxbehandling: Nexium i 6 veckor då magsyra kan reta och stenosera.
Gomvalvsplastik: Syr upp mjuka gommens hörnformat för att vidga svalget.
Rapid Maxillary Expansion: Gradvis vidgning av maxillan = hårda gommen. Mha en grov
”tandställning” i överkäken à Spränger sönder gommen.

5. Vuxna med OSAS
Epidemiologi: Ett vanligt och ökande problem i takt med flera överviktiga. 25-35% snarkar varje dag.
Sömnapnéprevalensen i Sverige är för män och kvinnor 4 % respektive 2 % men mörkertalet är stort.
4.1 Symtom
- Nykturi: Vid normal sömn ska diuresen stängas av i princip under sömn. Blir stress istället.
- Dagtrötthet: Pga minskad sömn och dåligt sömnkvalité
- Morgontrötthet: Känner sig inte helt utvilad.
- Snarkning och apnéer: Via anhöriganamnes.
- Huvudvärk.
- GERD: Gastroesofagal reflux. Oklar dock om det är pga andra faktorer.

4.2 Orsak till OSAS hos vuxna
- Ökad fettinlagring på halsen
- Kort hals
- Stora halsmandlar
- Stor tunga
- Vibrationsskada muskel/nerv
- Ryggläge under sömn
- Nästäppa
- Sederande (alkohol, benso)
70 % av de med sömnapné är obesa (BMI>30) vilket även innebär att 40% av obesa har sömnapné.
OSAS leder även till att patienten har svårt att gå ned i vikt till följd av hormonförändring. Lectin är
ett hormon som i höga koncentrationer signalerar mättnadskänsla. Lectin höjs då man sover djupt
vilket innebär att OSAS får minskad mättnadskänsla.
4.3 Diagnosticering av OSAS
Sömnapnéregistrering, polygrafi, i hemmet: En undersökning som mäter luftflöde genom näsa och
mun, andningsrörelser, syremättnad och positionsläge.
Polysomnografi: En utvidgad undersökning där sömnstadier registreras på EEG. Man mäter
uppvaknande och mikrouppvaknande samt
muskelrörelser eftersom PLM (periodiska
benrörelser) kan ge sömnfragmentering. Görs på
vårdinrättning.
4.4 Komplikationer till OSAS
Leder till inflammation och stress i kroppen som
ger:
- Hjärtsjukdomar: Ökad risk även av andra
komorbiditet.
- Diabetes mellitus: Påverkad dygnsrytm och
andra riskfaktorer.
- Kognitiv påverkan: Utmattning, depression etc.
3-4 ggr ökad mortalitet. Även ökad andel
trafikolyckor då 15-30 % beror på trötthet.
4.5 Behandling
- Undvikande av: Ryggläge, rökning/alkohol och
övervikt.
- Speciell ryggkudde (typ ryggsäck) så att man
sover på sidan.
- Andas genom näsan.
CPAP: Används mest och är den bästa behandling –
dock dålig compliance (50 %). Kontinuerligt
övertryck. Kostar dock 1500 kr per månad.
Tandskenor: Ger ett litet underbett.
Specialkonstrueras av tandläkare. Gratis vid OSASdiagnos.
UPPP - uvulopalatopharyngelplastik: Svalgoperation med borttagning av halsmandlar samt lyfter
upp bakre gommen. Detta skapar ett bredare svalg. Bör först ha testat CPAP och tandskena. Yngre
personer med stora halsmandlar bör opereras. 88 % blir nöjda. Obesa och svårintuberade patienter
oftast dock.
Trakeostomi: I absolut sista hand.
Mer sällsynta behandlingsmetoder:
- Bimaxillär kirurgi: Vidgar och lyfter fram över- och
underkäke.
- Tungbasreduktion
- Hypoglossusnervstimulering: En pacemaker till
hypoglossus som stimuleras vid andning à Tungan
skickas ut och ger mer utrymme åt andning.

Larynx
Funktion: Andning, hosta, sväljning och röst

1. Anatomi
Brosk, muskler, nerver och stämband på
insidan.
Muskler
- Yttre (extrinsic): fäster på ut och insidan.
Lyfter (supra) eller sänker (infra) larynx.
- Inre (intrinsic): Fäster på insidan endast.
Involverade i röstbildning. Är endast en som
öppnar luftvägen och resten stänger. Kan
adducera, abducera eller sträcka larynx och
stämbanden.
Nerver
Vagus (CN X) styr larynx mha
- N. Laryngeus recurrens: Öppnar och stänger
glottis. Är en lång nerv som går under
aortabågen.
- N. laryngeus superior: Ändrar tension i
stämband. Gör att man kan gå upp i
tonhöjd.
Stämband
Två fuktiga slemhinneveck. Läge, längd, spänning och sammanpressningskraft kan ändras. Vibrerar i
horisontell och vertikalled.
Består av 3 lager: mukosa, vokalligament och muskeln.
Vid narkos ska stämbanden helst vara öppna för att kunna intubera.

2. Ljudproduktion
Röstfrekvens: 90-140 Hz män, 160-230 Hz kvinnor. 300 Hz barn (har kortare stämband).
Ljusare röst = Ökad frekvens i stämbandets vibration.
Starkare röst = Ökad amplitud av vibrationen.
Krav på stämbanden för att kunna producera röst:
Stänga (muskler och nerver), elastiska (följsamma och kan vibrera), sträckbara (för att kunna ändra
tonhöjd) och rätt massa (lätta och rörliga). Problem med något av dessa ger problem med rösten.
Krav för att få fram och forma röst:
Ljudproduktion, resonans (sker högre upp och varierar med nästtäppa och förkylning) och
artikulation. För att kunna använda rösten krävs respiration som fungera.
Fonation och vibration (larynx) är det som ger röstkällan. Män får ljusare och kvinnor får mörkare
röst med högre ålder.
- Absolut röstvila – max 1 vecka
- Ingen röst efter 1 vecka = något skumt.
3. Heshet
- Läckande instabil röst efter 2 v - tänk på
Heshet längre än 3 veckor ska föranleda utredning.
stämbandspares (Andfådd röst och kan inte säga
Rökning och alkohol är vanligt hos dessa patienter
så många ord.) – Aspirationsrisk!
vilket även ökar risken för cancer i just mun- Heshet efter rösttrauma ofta hematom, viktigt
halsregionen.
kolla stämband
3.1 Akut påkommen heshet
I samband med ÖLI: Förkylningsheshet eller akut laryngit (tracheit).
I samband med rösttrauma: Stämbandshematom – efter att man skrikit på bajenmatchen tex.
Efter trauma mot halsen: Heshet bör ge misstanke om inre skada.
Spontan plötslig heshet: Stämbandspares (recurrenspares) eller psykogen afoni.
Handläggning:
Heshet/afoni <1 vecka à röstvila max 1 vecka. De flesta blir bättre. Fortsatt hes/afonisk (1-3 v):
- Förkyld?: odla exp. sinuit – Växt? Antibiotika?
- Ingen förkylning?: Remiss till ÖNH – Funktionellt till logoped.
3.2 Långdragen heshet – unga.
Stämbandspolyp: 25-50 åringar. Kort
anamnes av heshet, ostadighet. Opereras
om rösten har varit dålig länge. Logoped
kan också hjälpa.
Stämbandsknottror: Unga pojkar och
unga, röstaktiva kvinnor. Kan fås av
överansträning/ogynnsamma röstvanor,
ex då Idol-säsongen drar igång. Ger
svårkontrollerad röst och främst heshet.
Opereras ej typ – rösthygein och råd.
Stämbandspapillom: Växer på sig –
behöver opereras. Vissa kommer var
tredje månad eller år.
Sulcus (fåra): Ofta medfödda eller att en
cysta som har spruckit.
Stämbandscysta: Vanligt. Mukös
slemkörtel som blockeras och fylls på. Ger
heshet och sångröststörning. Kirurgi och
logoped.
Funktionell heshet: Inga fel hittas.

3.3 Långdragen heshet – äldre.
Kronisk laryngit/Reinckeödem
Stämbandspares: Aortapatologi, lungcancer, thyroideacancer, esofaguscancer och post-op.
Cancer (rökare): Känd malignitet? Mediastinala metastaser? Recurrenspares?
Neurologisk sjukdom: Parkinsons, ALS, MS etc. Stroke.
Astma och astmamedicinering: Inhalation steroider – tidssamband, avvägning. Ändra medicinering.
Stämbandsatrofi, ålderbetingad heshet. Rösttremor, spasmodisk dysfoni (går inte att styra
stämbanden).
Tuberkulos: Kan sätta sig på stämband och ger då hög smittorisk.
3.4 Recurrenspares
Uni-/bilateral pares vilket leder till att stämbanden inte kan öppnas à mellanställning.
Etiologi: Postoperativt, malignitet (thyroidea med metastaser, hypofarynx, esofagus, mediastinum
eller lungor), borrelia, idiopatisk, kardiovaskulärt (aortapaotologi), trauma.
Symtom:
- Ensidig: Andning fungerar men hes och läckande röst. Sämre hoststöt och fluktuerande heshet.
- Bilateral: Klarar inte andning. Inspiratoriska stridor. Föreligger aspirationsrisk!
Handläggning: ÖNH-remiss. Laryngoskopi, ÖNH-status, kranialnervsstatus, CT-thorax, borrelia.
Behandling: Expektans spontan regress och röstträning. Tracheostomi vid bilateral pares. Behandling
av bakomliggande orsak.
3.5 Handläggning heshet
Diff: Malignitet vid progressiv heshet. Infektion. Inflammation (laryngit, laryngotrakeit).
Indirekt laryngoskopi, spegel, mikroskop, vinkel- och fiberoptik, videoinspelning, röntgen: Synlig
förändring på stämband? Nedsatt rörlighet? Om normalt status à misstanke om psykogen dysfoni.

4. Akut laryngit
Heshet är vanligt vid ÖLI. Isolerad akut laryngit är dock ovanligt.
Epidemiologi: Vanligast i åldrarna 15-45 års ålder. Oftast under vinterhalvåret.
Orsak: Luftvägsvirus i kombination med röstöversträngning och/eller luftförorening (rökning).
Symtom: Heshet. Ibland total afoni. Afebril oftast. Ofta torrhosta och ibland dyspné.
Diagnostik: Svullnad, ibland rodnade stämband vid larynxspegling.
Behandling: Absolut rösvila. Hostdämpande farmaka.
Uppföljning: 3 veckor uppföljning – ställningstagande ÖNH-remiss vid utebliven förbättring.

5. Kronisk laryngit
Epidemiologi: Kvinnor som har rökt länge. Ex hon i kassan på Jöns Jacob
Orsak: Kroniska inflammatoriska
förändringar i larynx slemhinnor orsakad av
exogena faktorer ffa rökning, svetsrök,
lösningsmedel etc. Reinckesödem är en
specialform som ofta drabbar rökade
medelålders kvinnor med eventuell
hormonell komponent.
Symtom: Ger långvarig heshet och grov röst.
Rösttrötthet.
Diagnostik: Ödem i Reinckes spatium. Kan se
normalt ut vid fonation men ”hängande
gardiner” vid inspiration.
Behandling: I princip alltid specialistfall!
RÖKSTOPP!

Dysfagi
Inkluderar sjukdomstillstånd som varierar från beskedliga tillstånd till svårartade, livshotande
infektioner och cancer.
Primär undersökning av dysfagi: Noggrann anamnes (+läkemedel), fullständigt ÖNH-status,
palpation av halsens mjukdelar. Var utöver detta frikostig med röntgen av hypofarynx och esofagus.
Vid förändring/process: Biopsi x 2. Frikostig med röntgen över huvud/halsregion samt thorax.
Dysfagiproblematik: En sväljröntgen kan ge vägledning.

Främmande kroppar i ÖNH-regionen
Näsa: Små eller förståndshandikappade barn. Tång eller rensugning efter avsvällning.
Svalg: Fiskben fastnar ofta i tonsillen/tungbas. Ger en stickande känsla. Avlägnsas med tång.

1. Öra
Små barn. Använd tång. Kan finnas behov av hjälp med öronmikroskopi.
Svetsloppa: Varm slaggfragment som far in i mellanörat vid svetsning. Ger termisk brännskada på
trumhinnan som kan öka i storlek under loppet av några dagar. Kan ge infektion som varar.
Öronmikroskopi och avlägsning. Ev kirurgi.

2. Larynx och trakea
Risk: Kan utgöra ett luftvägshinder men också utlösa laryngospasm som i regel dock släpper då
patienten blir medvetslös.
Larynx är rikligt vagalt innerverad vilket innebär att det kan leda till arytmier och asystoli.
Behandling: Barn vänd upp och ned. Thorax komprimeras. Heimlichs manöver för vuxna och äldre
barn. Alternativt manuell upplockning om möjligt. Mun-mot-mun-metoden eller koniotomi om
andningsstopp.

3. Bronker
Främmande kroppar som passerar larynx hamnar vanligtvis i höger bronk då det är ett rakt förlopp.
Jordnötter ska särskilt uppmärksammas då detta även kan ge kemisk pneumonit.
Symtom: Initialt kraftig hostretning, ev övergående laryngospasm och cyanos. Efter detta kan
patienten bli relativt symtomfri.
Diagnos: Ställs på anamnesen. Andningsbiljud vid auskulation, ev förlängt expirium och nedsatta
andningsljud över ena lungfältet. Lung-rtg med genomlysning kan visa främmande kropp, atelektas,
emfysem och/eller mediastinal pendling (överskjutning av mediastinum).
Behandling: Vänd barn upp och ned och man kan känner i svalget med två fingrar samt testa
Heimlichs manöver. Koniotomi i sista hand. Extraktion i narkos.

4. Esofagus
Vanligast i medelåldern. Köttbitar eller fast mat brukar fastna. Barn kan svälja fast föremål. Ökad risk
vid nedsatt motorik eller för protesbärare.
Symtom: Stoppkänsla i samband med födointag. Smärta vid sväljning. Ej möjligt att svälja saliv vid
totalstopp. Ev bröstsmärtor.
Diagnos/handläggning: Typisk anamnes samt röntgen/kontraströntgen. Akut remiss till ÖNH.
Skopera om anamnes på vasst föremål. Ev expektans om ej vasst.
Fisk/kycklingben kräver extra akut handläggning pga perforationsrisk.

Maligna ÖNH-tumörer
Epidemiologi: 3% av all cancer i Sverige, motsvarar 1000 nya fall/år. Dubbelt så vanligt bland män
som kvinnor. Oftast skivepitelcancer.
Typpatienten: Man i 60-70 års åldern som röker och dricker för mycket – många undantag dock!
Behandling generellt: Utgörs av strålning och/eller kirurgi.

1. Symtom att uppmärksamma
- Ensidiga symtom: Smärta/värk, nästäppa och lockkänsla i örat.
- Ihållande heshet: Påverkan av stämbanden? Recurrenspares?
- Dysfagi: Mekaniskt hinder? Nervpåverkan?
- Sår som inte läker
- Andningsbesvär
Tidig diagnostik behjälps av 3-veckorsregeln bör användas vilket innebär att godartade symtom ska
gå över inom denna tid. Tidig diagnostik har stor påverkan på prognosen.
Prognos – generellt – längre bak = sämre prognos:
- En liten cancer botas till 80-90 %
- En stor cancer med metastas botas till ca 20 %.

2. Etiologi – ÖNH-tumörer
Främst RÖKNING och ALKOHOL. Men även andra bakomliggande orsaker finns:
- Virus: HPV (tonsill- och tungbascancer) och EBV (epifarynxcancer).
- Trädamm: Cancer i näsa/bihålor.
- Sol: Främst hudtumörer i ÖNH-området.
- Betel: En form av tuggtobak.
ÖNH-tumörer – Specifika symtom

3. Olika typer av ÖNH-tumörer

Spottkörteltumörer: Trismus, perifer facialispares,
dysfagi.
Epifarynxcancer: Lockkänsla. Hörselnedsättning.
Unilateral nästäppa. Näsblödning. Trigeminussymtom.
Näs/bihålecancer: Unilateral nästäppa. Näsblödningar.
Tonsill-/tungbascancer: Knöl på halsen. Dysfagi.
Unilateral halsont. Asymmetri i svalget.
Munhålecancer: Sår som inte läker.
Larynxcancer: Heshet, dysfagi, andningsbesvär
(inspiratorisk stridor).

3.1 Spottkörteltumörer
Benigna: Pleomorfa adenom (viss
malignitetsrisk), monomorfa adenom och
Whartins tumör.
Maligna: Adenocarcinom, adenoidcystisk cancer,
mucoepidermoid cancer, acinic cell cancer, PLGA
och metastas av malignt melanom (leta
primärtumör).
Symtom: Dysfagi, trismus, smärta/svaghet i
ansiktet, perifer facialispares. Infektionssymtom ibland.
Utredning: Alla knölar ska utredas med finnålspunktion – däremot är 20 % falsk negativt eftersom
finnålspunktionen endast kan få med friska celler. Ju mindre spottkörtel desto större risk för malign
tumör:
- Glandula Parotis – Oftast godartade tumörer. J
- Submandibularis – Hälften är maligna. J/L
- Små spottkörtlar i munslemhinnan – Mycket ofta maligna. L
3.2 Epifarynxcancer/Nasofarynxcancer
Symtom: Ensidig lockkänsla eller hörselnedsättning. Ensidig nästäppa. Knöl på halsen. Näsblödning.
Trigeminussymtom.
Differentialdiagnos: Förkylning à svårt att hitta.
3.3 Näs/bihålecancer
Symtom: Ensidig nästäppa. Näsblödningar. Knöl på halsen.
Differentialdiagnoser: Förkylning. Polyper.

3.4 Tonsill- och tungbascancer
Symtom: Knöl på halsen. Halsont (ofta ensidigt), dysfagi, öronvärk, asymmetri i svalget.
Differentialdiagnos: Tonsillit, peritonsillit, svamp, lymfom.
3.5 Munhålecancer
Symtom: Smärta, sår som inte läker, knöl på halsen, talsvårigheter.
Differentialdiagnoser: Nötning tandprotes/vass tand, leukoplaki, mucosit, virusblåsor/sår.
Förstadier till munhålecancer: Leukoplaki (vita beläggningar) och erytroplaki (röda).
3.6 Larynxcancer
Symtom: Heshet, andningsbesvär, dysfagi. Stridorös andning.
Differentialdiagnoser: Förkylning, laryngit, benigna larynxförändringar.
Behandling: Laryngektomi och/eller strålning.

4. Utredning av ÖNH-tumörer – görs på ÖNH-mottagning!
Klinisk undersökning: Kläm och känn noga. Ta biopsi ifrån synlig tumör om möjligt.
Panskopi: Orofaryngoskopi + bronkoskopi + esofagskopi. Px, utbredning och ytterligare tumörer?
CT/MR: Skallbas/hals/thorax. För att bestämma eventuell utbredning och metastaser.
UL-fnac: Ultraljudsledd finnålspunktion av lymfkörtlar på halsen.

5. Behandling av ÖNH-tumörer
Behandlingskonferens: Då all data är insamlad. Alternativen är kirurgi, strålning (konventionell eller
brachy) eller cytostatika. Ofta kombineras dessa med varandra.
5.1 Kirurgi
Neck dissection: Utrymning av halsens lymfkörtelstationer.
Fri lambå: Vid större täckning av bortopererat område på hals eller svalg. Man tar oftast hud med
artär och ven ifrån underarmen som kopplas på halsen.
Biverkningar av kirurgi: Ju mer kirurgi ju mer biverkningar. Stor individuell skillnad hos patienter.
- Smärta, stelhet, dålig rörlighet i hals och axel efter op och strålning.
- N. accessorius pares.
- Känslig och tunn hud efter ingreppet.
5.2 Behandlingsbiverkningar – Radio-/kemoterapi
Ju mer behandling ju mer sidoeffekter. Även stor individuell skillnad här.
- Muntorrhet
- Trismus
- Mucosit
- Dysfagi
- Osteoradionekros, benvävnaden dör pga nedsatt cirkulation.
- Chondroradionekros, som ovan fast i brosk.
- Hörselskador, inneröreskada, otosalpingit (av Cisplantin).
5.3 Uppföljning efter behandling
Var tredje månad i två år, därefter varje halvår i ytterligare tre år. Växelvis onkolog / ÖNH.
Vissa spottkörteltumörer kan dock behöva kontrolleras längre tid.

6. Hud/läpptumörer
Chondrodermatit, Basaliom, Skivepitelcancer och Malignt Melanom.
Utmaningen är att veta vad som är benignt och malingt. Skicka biopsi eller remittera vid osäkerhet.

Facialispares
Perifer facialispares ger pares av hela ena sidan av ansiktet. Inklusive pannan, är pannan odrabbade
tyder detta på en central facialis pares.
Orsaker: Infektioner, neurinom, herpes zoster (Ramsay Hunt kallas detta och ger mer symtom), tryck
eller idiopatisk (Bells pares kallas även detta – kan vara en reaktivering av virus)
Symtom: Pares av facialisnervens muskler. Lagoftalmus ger torrare ögon och kan kräva att man har
lapp för, tejpar på natten eller använder droppar.
Vidgad ögonspringa: N. oculomotorius tar över innervation och lyfter upp ögonlocket.
De med Bells pares söker oftast med öronvärk först innan paresen börjar.
Undersökning: Nervstatus, carotispalpation och öroninspektion. Borreliaserologi.
Behandling: Kort högdoskortisonbehandling med nedtrappning (60 mg i 5 dagar. 10 mg
nedtrappning per dag sedan). Mindre kosmetiska defekter kan korrigeras kirurgiskt. Finns även
möjlighet att göra nervtransplantationer.
Prognos: 70% blir bra utan sequele. Bra spontanläkning.

1. Bells pares
Symtom: Akut perifer facialispares. Progress till maximal muskelsvaghet <1 vecka. Ska förbättras
inom 3-4 månader. Stelhet- eller domningskänsla i drabbad ansiktshalva, öronvärk, smakbortfall,
epifora/minskat tårflöde. Ljudkänslighet.
Orsak: Okänd. Även kallad idiopatisk perifer facialispares. HSV-reaktivering? Större risk att drabbas
vid diabetes och graviditet.
Behandling: Ögondroppar/gel/salva (Oculentum simplex ex). Tidig insättning högdos kortison.
Uppföjning: Följs via Sunnybrook-skala (poängsystem). Återbesök 1 vecka, sedan efter 1 månad. 50
% med totalt pares blir återställda inom 6 veckor.

2. Borreliaorsakad facialispares
Symtom: Perifer facialispares i eventuellt kombination med atralgi och fästingexponering.
Utredning: Borreliaserologi och LP.
Behandling: Vuxna får tetracyklin (Doxycyklin) po högdos. Barn får iv.

3. Herpes Zoster-Varicellae facialispares – Ramsey Hunt
Symtom: Perifer facialispares. För att det ska kallas Ramsey Hunt syndrome ska även blåsor finnas i
yttre hörselgången. Oftare prodromala symtom i form av smärta.
Behandling: Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar po med eller utan kortison.
Prognos: Sämre prognos med fler fall av kvarvarande pareser.

Yrsel
40% och 30% av män efter 70 års ålder upplever yrsel vilket innebär att det blir allt vanligare. Var
tionde patient efter 70 års ålder har benign lägesyrsel.
Yrsel = En oväntad känsla av rörelse, läges- eller rumsuppfattning som oftast påverkar balansen.
Typ av yrsel
Otogen/perifer yrsel

Påverkade system
Båggång/otolit, nerv.

Central yrsel

Hjärnstammen; Vestibulookulära/kortikala banor i CNS.

Typ av yrsel
Rotatorisk – ”som
en karusell”
Nautisk – ”som på
havet”

Möjliga samtidiga symtom
HSN, tinnitus, fyllnadskänsla.
Dubbelseende, sväljningssvårigheter,
afasi, domningar och plötslig huvudvärk

1. Det normala balanssystemet
Sinnescellerna i utriculus och sacculus påverkas av position och
av linjära rörelser.
Grundaktivitet: Sinneshåren står vinkelrätt mot cellernas yta.
Ökad aktivitet: Sinneshåren böjda mot kinocilien.
Minskad aktivitet: Sinnehårda böjda från kinocilien.
Sinnescellerna i båggångarna registrerar huvudets rörelse i
rummets tre plan (crista ampullaris) och acceleration.
1.1 Nystagmus
Nystagmus består av
- Snabba fasen: Åt samma håll
som flyttar sig åt.
- Långsamma fasen:
Tillbakariktningen av blicken.
Nystagmus riktning benämnes
efter den snabba fasens riktning.

2. Undersökningar av
yrsel
Att skilja perifer och central yrsel
är svårt – finns flera olika tester
att undersöka.
2.1 HINTS – 3 tester
Head Impuls test (HIT): Man testar VOR (vestibulo-ockulära-reflexen) – ska se till att ögonen och
huvudet förflyttas samtidigt – är således en snabb reflex. Blicken ska hållas på undersökaren hela
tiden. Positivt då inställningsrörelsen är långsam tillbaka och inte
kan följa – blir en återställningssackad. Högerslående nystamus
ger positivt utslag på vänster HIT.
Nystagmus: Spontan nystagmus.
- Spontan nystagmus och positivt HIT: Perifer orsak (ex
vestibularisneurit).
- Spontan nystagmus och negativ HIT: Central orsak.
Test for Skew deviation: Alternerar att skymma varje öga och
observerar eventuell VERTIKAL nystagmus. Positivt test indikerar
hjärnstamspatologi, ex stroke i laterala pons.

2.2 Nystagmus vid lägestest – Dix-Hallpike och Head roll test
Dix-Hallpike: Bakre/posteriora båggångarna undersöks. Vid misstänkt BBPV. Med sittande patient
vrids huvudet 45 grader åt sidan som ska undersökas (Då hamnar posteriora båggången i bålens
sagittalplan). Fäll sedan ned patienten med huvudet utanför britsen. Positivt vid uppåtgående och
kort torsionell nystagmus som slår mot pannan eller det undersökta örat samt framkallning av
illamående och yrsel. Man kan då direkt behandla med Epleys manöver.
Head roll test: Laterala båggångarna undersöks. Patienten ligger på rygg med huvudändan i 30
grader för att ställa de laterala båggångarna i vertikalplanet. Huvudet vrids ca 90 grader åt sidan –
notera riktning och amplitud av eventuell nystagmus. Efter 30 sek upprepar man detta åt andra
hållet.
2.3 Följrörelser
Blickriktningsnystagmus talar för subkortikal skada/skallgropslesion.

3. Yrselanamnes
3.1 Typ av yrsel
- Vertigoyrsel/rotationsyrsel: Som att hela världen snurrar. Mer specifikt för perifer yrsel.
- Nautisk yrsel: Som att vara på en båt.
3.2 Duration
Sekundlångt: Perifer eller central vestibulär störning, arytmier.
<30 sek: BPV (nystagmus längre än 60 sek är inte perifer!), vertebralisinsufficiens, paroxysmal
barnyrsel (växer bort i skolåldern).
0,5 – 12 h: Ménières sjukdom 30 min – 12 tim. Återhämtning mellan anfallen
1-2 dygn: Recurrent benign vertigo.
>2 dygn: Akut insättande, avtagande under 1 v. Vestibularisneurit eller cerebellär infarkt. Båda är
utan hörselsymtom.
Kontinuerlig fluktuerande: Okompenserbar central eller perifer vestibulär störning, nedsatt
kompensationsförmåga, psykogen yrsel eller cervikalt betingad yrsel.

4. Yrselsjukdomar

YRSEL + SPONTAN NYSTAGMUS + POSITIVT IMPULSTEST
4.1 Vestibularisneurit
= HÖG SANNOLIKHET VESTIBULARISNEURIT
Inflammatorisk svullnad av den övre
balansnerven. Akut förlust av den vestibulära
funktionen på ena örat utan andra symtom. Drabbar ofta yngre vuxna.
Symtom: Akut insättande kontinuerlig vertigo, obalans och falltendens. Inga hörselsymtom eller
centrala skadetecken. Illamående och kräkningar.
Status: Initialt bortfallnystagmus/retningsnystagmus, dvs nystagmus som slår mot sjuka sidan –
nystagmus grad II-III. Spontannystagmus riktad mot friska ögat (destruktionstyp). Falltendens mot
sjuka örat. Patologiskt impulstest mot sjuka örat. Nedsatt retbarhet i kaloriska provet >0,20. Hörseln
är opåverkad.
Orsak: Ofta Herpes Simplex 1.
Diff: Cerebellär infektion/blödning och MS.
Behandling: Aktivitet och träning. >50 % återfår normal nervfunktion inom 3 månader. Men de andra
ersätter med kompensation eller substitution. Även kortison kan ordineras. Postafen (antiemetika
som även dämpar yrselupplevelsen).
- Substitution – visuellt och somatosensoriskt.
- Kompensation av den vestibulära tonusskillnaden. Sker i hjärnstammen.

4.2 Benign Paroxysmal Positional Vertigo
– BPPV – Godartad lägesyrsel
Etiologi: Otolitkristaller i båggångarna som
orsakar/förvärrar yrsel i vissa lägen.
Orsak: Idiopatisk i >50 % av fallen (2/3
kvinnor). Förekommer även efter trauma,
vestibularisneurit eller andra öronrelaterade
tillstånd.
Symtom: Kortvarig, lägeskorrelerad yrsel.
Vanligast med debut vid
uppvaknande/lägesförändring. Maximalt 3060 sek. Ett uttröttbart tillstånd – får man en
positiv undersökning kan det sedan bli
mindre tydligt.
Utredning: Dix-Hallpike eller Head-roll test,
HINTS, ÖNH-status.
Behandling - beror på orsaken:
Canalolithiasis 70% – innebär att kristallerna flyter fritt i endolymfan – kräver CRP (Canalith
Repositioning Procedure):
- Bakre båggång: Epley (2 min i varje
steg – se bild) eller Semont.
- Främre båggång: Gufoni eller
Barbeque
Cupulolithiasis – fäster på cupula och ger
mer kontinuerliga besvär:
- Kan vara central genes: Undersök med
MR.
- Perifer genes: Vidare undersökning.
Att prova Epleys manöver vid osäker
diagnostik kan lindra besvären och således
ge vägledning – se bild.
Vid utebliven förbättring: Sjukgymnastik
och överväg vidare utredning för tumör
eller MS.
4.3 Laesio auris interna – Akut
inneröra lesion
Etiologi: Blödning eller trombos i innerörat.
Symtom: Intensiv yrsel med samtidig hörselnedsättning, nystagmus mot det friska örat.
Utredning: Hörselprov, ÖNH-hals, neurostatus.
Prognos: Besvären avtar inom något dygn.
Akutremiss till öronklinik.
4.4 Ménières sjukdom – Mb Ménières
Orsak: För högt vätsketryck i innerörat pga för
mycket endolymfa till följd av för hög produktion
eller för dålig reabsorption i ductus och saccus
endolymfaticus. Skapas en ”endolymfatisk
hydrops” som drabbar både cochlea och
vestibularis.

Etiologi: Psykisk stress, oro, sömnbrist, trötthet. Syfilis kan ge liknande symtom!
Symtom: Anfall under ca 4-5 h (0,5-12 h) med olika frekvens (dagar-år mellan) av:
- Rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar och oftast diarréer.
- Sensorineural hörselnedsättning, initialt karakteristisk basnedsättning
- Tinnitus
- Nystagmus grad II-III
- Tryckkänsla i det drabbade örat.
Ett ovanligt tillstånd är ”drop attacker” eller Tumarkins otolit kris vilket ger plötsligt fall till marken
utan medvetslöshet. Patienten kan dock resa sig upp och fortsätta normalt efteråt.
Prognos: Ökad utsättning för tryck ger tilltagande irreversibel sensorineural hörselnedsättning –
initialt låga frekvenser.
Utredning: Otoneurologiskt status (uteslut central yrsel), infektionsprover + borreliaserologi,
audiogram (under skov och efter – påvisa hörselfluktuationer), nystagmogram, MR och
videonystagmografi (VNG).
Behandling: Information om sjukdomen. Motverka stress.
Medicinsk behandling: Diuretika (Salures eller Sparkal) är globalt sett dominerande behandlingen.
Antiemetika och antihistamin. Betahistin (Vertisan) är välanvänt på kontinenten som ska öka
blodgenomströmningen i innerörat – används sällan i Sverige.
Kirurgisk behandling: Plaströr (hjälper vissa), Gentamicinbehandling (injiceras intratympanalt och
förstör sinnesceller – slår mer på balansen än hörseln), injektion av kortison, Saccotomi
(vätskedränering – ofta bevarad hörsel), labyrintdestruktion (total förstörelse – patienten blir döv)
och selektiv nervavskärning (n. vestibularis).
Annan behandling: Antisekretorisk faktor = AF (involverad i vätskereglering – finns i mättat havre),
lokal tryckbehandling mha en liten tryckgenerator (meniett), tryckkammare (vid attack),
sjukgymnastik och internetbaserat självhjälpsprogram.
4.5 Åldersyrsel
Tilltagande yrsel med tilltagande ålder – allt vanligare och stor samsjuklighet med fallolyckor och
frakturer.
Orsak: Nedsatt perifer sensorik/proprioception, nedsatt cirkulation, nedsatt syn, nedsatt OHC
funktioner, nedsatt hörsel.
Symtom: Inte typiska för nån annan yrsel. Fallrädsla, sinnesnedsättning, kontinuerligt.
Behandling: Informerar och förebygga fall mha käpp, handtag i hemmet, larmband. Sjukgymnastik.
Läkemedelssanering. Behandla det som är behandlingsbart (ex ögon
etc).
Båggångsfistel
Orsak: Ex kolesteatom som då ger
infektion Kan leda till labyrintit
4.6 Akut labyrintit
Symtom: Intermittent yrsel ev
En sekundär infektion i innerörat. Livshotande tillstånd.
dövhet.
Orsak: Båggångsfistel av ex kolesteatom kan leda till infektion och
Status: Positivt fistelprov vilket
dövhet
innebär att man sieglar och
Symtom: Övergående balansrubbning/yrsel eller sensorineural HSN
framkallar yrsel och synlig
och nystagmus. Vid genombrott sker ofta destruktion av innerörat
nystagmus. Samma yrsel då det
med rotatorisk yrsel och grav HSN som följd.
blåser i örat pga kalorisk retning.
Status: Först retningsnystagmus åt sjuka sidan. Weber lokaliserar mot
sjuka örat. Därefter destruktionsnystagmus mot friska sidan och weber
lateraliserar mot frisk örat. Smärta och nystagmus ökar vid tryck över tragus.
Behandling: Remiss till ÖNH. Inläggning + PcV iv eller bredspektrum antibiotika. Bred paracentes i
narkos. Ev operativt dränage (mastoidektomi) om försämrat AT.

Trakeostomi och kanyler
Trakeostomi: Själv kirurgiska ingreppet.
Trakeostoma: Öppningen som man skapar
Kanyl: Det föremålet man har i trakeostoman.

1. Indikation för trakeostomi
Övre luftvägshinder: Trauma, mekaniskt hinder, tumör,
infektion/allergi eller bilateral stämbandspares.
Långvarig respiratorbehandling: Lättare att evakuera sekret,
mindre sedering (behagligare med kanyl), risken att skada
stämbanden minskar, möjlighet att svälja, möjlighet till
munvård och kommunikationsmöjligheter.
Neurologiska sjukdomar: MS ex
Intubationssvårigheter: Kommer ej in med intubation etc.
Profylaktiskt: Pga postoperativ svullnadsrisk.
OSAS: Obstruktivt sömnapné syndrom där man uttömt alla andra behandlingsval.

2. Anatomi
Under andra eller tredje broskringen ska man försöka sätta
tracheostomin. Egentligen inte många strukturer man kan skada.
Istmus (thyroideas brygga) kan ibland ligga i vägen men går att dela på
denna. En kanyl har kuff i ändan så att den sitter fast i trakea.

3. Typer av trachestomi
Nålconiotomi: Akut behov av luftväg. Grov nål som man sätter rakt
ned i trachea. Membrana cricoidea är det man siktar på.
Coniotomi: Nödtrakeotomi. Görs högre upp än traditionell. Mellan
ringbrosk och sköldbrosket i membran cricoidea. Markerar vart man
ska göra snittet. Dissekerar sig ned med ex sax och hakar och för ned
en tub eller kanyl om det finns tillgängligt.
Perkutan trakeotomi: Dilationsteknik. Snävt stoma kring kanyl. Är ett mindre ingrepp som kan göras
bedside. Ger en mindre sårkanal och således mindre
stomaläckage. INTE på svårintuberade patienter då
det är sämre kontroll över luftväg vid operation.
Svårt att byta kanyl. Inte vid svår anatomi!
Övervakning med fiberbronkoskopi eller dylikt.
Kirugisk trakeotomi: Den ”vanliga”. Placeras i höjd
med andra och tredje trakealringen.

4. Innan ingreppet
Bedöm patienten preoperativt
- Palpera området – förstorad thyroidea?
- Nackrörelser och halsanatomi – stel nacke och
kort hals?
4.1 Bestäm typ av kanyler
Valet bestäms utifrån patientens anatomi, behov och hur länge kanylen ska sitta. Dessa tillverkas
vanligen i PVC-material, silikon och polyuretan, men även silverkanyler används i vissa fall.

Kanyl med kuff: Det man får först av allt. Finns en ballong som fyller utrymmet mellan kanyl och
trakevägg. Förhindrar att sekret rinner ned i luftrören. Fungerar även med respiratorbehandling.
Kufftryck ej över 20-40 cmH2O. Läkarordination på urkuffning och kufftryck. Kan kuffa ur efter 24 h
om hemostas etc.
Kanyl med kuff och suctionaid: Sugkateter som mynnar ovanför kuffen. Patienten är i behov av kuff
pga aspiration. Innan urkuffning ska man aspirera ut sekret ovan kuff, rengöra katetern med sterilt
vatten och kuffa ut. Patient på vänstersida då man aspirerar.
Kanyl utan kuff: Slät på utsidan vilket minskar risk för tryck och skavsår. Bra för patienter som bär
takealkanyl under en längre period. Avvänjningskanyl. Optimerar möjlighet till tal.
Fenestrerad kanyl: Har ett eller flera hål på ytterkurvan à låter luften passera förbi stämbanden
genom fönstret vilket gör att det blir lättare att tala. Böjd sugkateter krävs vid rensugning.
Innerkanyl: Finns de med eller utan som man kan ta ut och rengöra. En löstagbar innerkanyl kan lätt
tas ut och minimerar risken för stopp i kanylen. Har man inte en innerkanyl är det viktigt med
kontinuerliga inhalationer för att förebygga stopp. Finns även engångsinnerkanyler.
Fukt- och värmeväxlare: Kallas även ”näsa”. Har funktionen att bibehålla fukt, värma och filtrera luft.
Utan ”näsa” blir slemhinnorna torra, irriterade och sekret torkar lättare. Byts minst 1 gång/dag.
Talventil: Tillåter inandning genom kanyler men ej utandning. Utandningsluften passerar kanylens
utsida förbi stämbanden och ljud kan bildas. Får aldrig användas på en uppkuffad kanyl utan
fenestrering. Ska ej användas nattetid, PEEP. Fuktar och värmer ej lika effektivt.

5. Trakeostomivård
Sugteknik: Endast vid behov. Stå alltid vid sidan av patienten, för ned kateterna utan sugtryck, dra
upp katetern med sugkraft och rotera katetern mellan tumme och pekfinger. Sugkatetern ska ej föras
ner längre än kanylens längd.
Kanyler och sväljning
Ta ut innerkanyl och rengör med hjälp av en
Kanylen motverkar larynxhöjning som sker vid
kanylanpassad ”borste”, tvål och vatten.
sväljning. Kan upplevas som klump eller
Ny ”näsa” varje dag.
retning. Kuffen kan ju bukta in mot esofagus.
Rengöring av stoma minst 2 ggr dagligen.
Två fingrar ska rymmas under kanylbandet.
Tips: Prova okuffat. Testa trögflytande.
Beredskap med sug. Logopedbedömning eller
6. Byte av kanyl
sväljningsröntgen, ev sond/PEG om
Första bytet görs på avdelning. Informera patienten och
uppenbara sväljningsproblem. Viktigt med
utför detta bedside med sug och instrument nära till
god munhygien.
hands. Gör en bedömning om vilket teknik som ska
användas och om ledare behövs.
Undvik att byta kanylen innan fasta pga aspirationsrisk.
Byt helst inte inom 1 vecka på en nytrakad patienten. Bedövning med Xylocainspray.

7. Komplikationer
Blödning: Oftast risk rån stomakant. Vid osäkerhet, kugga upp, fiberoskopera, kolla kanylens läge
(skav mot trakealväggen) och ev blödning nedan kanyl.
Ofrivillig dekanylering/dislocerad kanyl: Bedöm riskpatienter, vak? Ökad svullnad runt halsen? Kolla
att förbandet runt halsen är ordentligt fäst. Fiberoskopi ev.

8. Akuta situationer
8.1 Kanylen har åkt ut
Orsak: Stomat är först ”stabilt” efter ca 1 vecka. Känslig period innan.
Behandling: Larma! Håll stomat öppet med näspeculum med långa vingar alternativt carlens hakar.
Försök få tillbaka kanylen alternativ en mindre storlek. Kontrollera att kanylen inte är dislocerad.
Kontrollera läget innan uppkuffning.
8.2 Stopp i kanylen
Behandling – om innerkanyl finns: Avlägsna innerkanylen.
Behandling - om ej innerkanyl: Sug rent i kanylen, ev även i trachea. Droppa lite NaCl för att
framkalla hosta. Tillkalla ÖNH-jouren. Avlägsna kanylen och håll upp stomat enligt ovan om stopp i
kanylen. Sätt tillbaka en ny kanyl alternativt en mindre storlek med kugg.
8.3 Vid hjärtstopp
Kuffa upp kanyl och starta HLR!

9. Dekanylering
Indikation/krav: Patienten behöver ej kuff. Bra luftväg visa näsa och mun. Adekvat hostkraft.
Hur: Ev successiv minskning av kanylstorelk. Prova med proppad kanyl, helst 24 h. Stomat sluts oftast
spontant snabbt. Ännu snabbare för perkutan stoma.
Omläggning: Tvätta rent med NaCl. Steristrips i ett kryss och hopvikt sterilkompress över öppningen.

10.Laryngoektomi
Borttagning av larynx (struphuvudet). Ca 8-11 fall i Stockholm/år.
Indikation: Larynxtumörer. 1-2 hypofarynxtumörer/år. Enstaka fall pga tumör i övre delen av trakea,
thyroidea, metastas i larynx av annan tumör.
Skilj på trakeotomi och laryngektomi: I båda fallen har man trakeostoma på halsen MEN:
- Trakeotomerad: Ingen kirurgisk förändring av övre luftvägen. Larynx bevarad. Talar med sina
stämband.
- Laryngoektomerad: Kirurgisk förändring av övre luftväg. Larynx bortopererad. Talar med
esofagus.
Röstventil sätts in när man gör en laryngoektomi vilket är en mjuk ventil mellan esofagus och trakea.
Genom att hålla in HME-kassetten (stomaplåster med fukt- och värmeväxlare) vid utandning passerar
luften från lungorna via röstventilen in i esofagus där den nya rösten bildas. Är en envägsbackventil
som är stängd vid sväljning och öppen vid tal.

