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Förord
Föreliggande ÖHN-praktika är den tredje upplagan, ursprungligen skriven
av Stefan Engqvist och omarbetad av mig, Lars Jonsson. Praktikan är främst
riktad till andra läkare än ÖNH-specialister, läkarstuderande och sjuksköterskor. I boken försöker vi täcka in de vanligaste sjukdomarna inom ÖNH
och praktisk handläggning av dessa. I denna nya upplaga har terapiförslag
uppdaterats, bildmaterialet till viss del förnyats och texten till vissa sjukdomstillstånd, såsom akut mediaotit, Quinckes ödem, idiopatisk rinit samt snarkning och sömnapnésyndrom, utvidgats. Delar av sistnämnda textmaterial är
hämtat från vårdprogrammet, Uppsala läns landsting. Några kapitel, delvis
omskrivna, som exempelvis Mjukdelstumörer och kärlmissbildningar hos
barn, har också medtagits från Barnpraktikan av Göran Karlsson. ÖNHpraktikan ska ses som ett komplement till de konventionella ÖNH-läroböckerna och är utformad för att lätt kunna bäras med i fickan. Tidigare utgivna
Undersökningstekniker Öron, Näsa, Hals, författad av Stefan Engqvist och
Georgios Papatziamos, hör också samman med denna ÖNH-praktika.
Jag vill främst tacka min chef Mats Holmström som initierat arbetet och
därefter gett sitt fulla stöd. Andra ÖNH-kolleger som hjälpt till är Mats
Engström, Anders Köling, Sigridur Sveinsdottir, Hans-Christian Larsen,
Ulla Friberg, Ulf Zätterström, Arne Linder, Karl Sandström, Clara Svenberg,
Leif Nordang, Adnan Lidian, Maria Hillerdal liksom personalen på ÖNHmottagningen, Akademiska sjukhuset. Neuroradiologerna Gyula Gál och
Patrik Ring, neurokirurg Elisabeth Ronne-Engström, plastikkirurg Anders
Hedlund, anestesiläkare Mikko Aarnio, käkkirurgerna Gunnar Sörlin, Petter
Gavelin och Elias Messo, Lena Blomstrand på sjukhustandvården, Olle
Nygren på lungkliniken, Ruth Åberg och Kerstin Mattsson på audiologen
– samtliga vid Akademiska sjukhuset – samt Helén Isaksson, Odontologiska
Institutionen i Jönköping har också bidragit till denna omarbetade version.
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Jag vill naturligtvis även tacka Stefan Engqvist och hans kolleger som ursprungligen utformade den mycket uppskattade ÖNH-praktikan, Göran
Karlsson för delarna tagna från Barnpraktikan samt Måns Magnusson för
inspiration och idé till bilderna i yrselkapitlet.
Jan Kumlien, Jonas Mardéll, Jan Olofsson, Björn Åberg, Håkan Arvidsson
och Stefan Engqvist har också bidragit med bildmaterial.
Michael Törnlund, Karl Storz Endoskop Sverige AB, har genom sitt stöd
möjliggjort framtagandet av det nya digitala bildmaterialet. Kia Rönngard,
Karolina Schubert och Annika Skoog, Roccia, har hjälpt till med det praktiska
i framtagandet av praktikan. Slutligen ett tack till AstraZeneca och Krister
Thörnquist som gett stöd till omarbetningen och ansvarat för utgivningen
av den nya ÖNH-praktikan.

Uppsala, september 2006
Lars Jonsson
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Sjukdomar i örat
INFLAMMATION/INFEKTION PÅ ÖRONMUSSLAN

Infektioner på öronmusslan (bild 1) kan uppstå i anslutning till extern otit,
efter trauma eller utan känd bakomliggande orsak. Hela örat blir rött och
svullet, och inte sällan sprider sig rodnaden till omkringliggande vävnad.
Vanligen föreligger en måttlig ömhet. Feber kan förekomma liksom måttlig
allmänpåverkan.
Behandling: Rengör noggrant och behandla en eventuell bakomliggande
extern otit (se sid 16). Lägg omslag med alsolsprit 10 mg/ml på öronmusslan.
Ge antibiotika flukloxacillin 750 mg x 3 under en vecka. Vid hög feber, svår
smärta eller påverkat allmäntillstånd: Vård på sjukhus och eventuellt initialt
intravenös antibiotikabehandling med cefuroxim.

Bild 2. Kondrodermatit med typisk lokalisation
på vänster öra. Foto ÖNH-kliniken, Akademiska
sjh/Lars Jonsson.

Bild 1. Inflammation / infektion på öronmusslan
med spridning till kinden.
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KONDRODERMATIT

Kondrodermatit är ett smärtsamt tillstånd på öronmusslan. På helixranden
ses en röd eller vitaktig, vanligen några millimeter stor upphöjning som är
intensivt ömmande (bild 2).
Behandlingen består av råd om att skydda örat mot sol, kyla och tryck samt
vid utebliven förbättring, remiss till ÖNH-läkare för excision av förändringen
med hud och underliggande brosk. En lokal steroidsalva (Terracortril® eller
starkare steroid) kan användas för att minska inflammationen och lindra
smärtan.
TRAUMATISKA SÅR

Ett slag mot örat leder ofta till att öronmusslan ”spricker”. Substansförluster
uppstår däremot sällan.
Behandling: Bedöva örat (se bildserie under rubriken Othematom, sid 14–15).
Rengör noggrant. För att minska spänningen kan det ibland vara praktiskt
att excidera en strimma av brosket. Sy därefter huden på örats bak- och
framsida, använd 5/0 tråd. Undvik att sy i brosket och var noga med att
anpassa helixkanten. Om misstanke om infektion föreligger ges penicillin V
under 5 dagar. Suturerna tas efter 7 dagar.
KÖLDSKADOR

Det köldskadade örat blir vitt och glansigt. Blåsor kan uppträda och känseln
försvinner.
Behandling: Värm örat med hjälp av varma (42–55 °C) kompresser under
15–20 minuter. Gnugga inte. Applicera Terracortril®-salva eller motsvarande
på den skadade huden. Steril kompress används för att skydda örat. Undvik
tryck. Om det finns tecken på infektion ges antibiotika (se infektioner på
öronmusslan). Kontrollera patienten dagligen initialt.
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INFEKTERADE ATEROM

Infekterade aterom vid örsnibben kan bli mycket stora och ge upphov till
avsevärda besvär (bild 3–5).
Behandling: I det akuta skedet görs incision med tömmande av det infekterade innehållet. Om det är möjligt bör ateromets kapsel avlägsnas. Därefter
läggs en alsolspritindränkt tamponad i såret för att förhindra att abscessen
återuppstår. Dagliga omläggningar krävs. Vid återkommande besvär bör
ateromet excideras (bildserie 6–14, sid 11–13).

Bild 3. Infekterat aterom i höger örsnibb.

Bild 4. Infekterat aterom nedom vänster öra.
Jämför bilden av ett pleomorft adenom, bild 233,
sid 122. Om du känner dig det minsta osäker om
diagnosen – undvik att skära med tanke på risken
för skada på facialisnerven.

Bild 5. Infekterat aterom bakom höger öra.

Bild 6. Tvätta noggrant.
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Bild 7. Bedöva genom att infiltrera Xylocain®
adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml.

Bild 8. Gör en cirka 1 centimeter lång incision
i hudens sprickriktning ovanför området som
fluktuerar.

Bild 9. Pressa ut innehållet i ateromet.

Bild 10. Identifiera kapseln. Håll den med en
peang och dissekera med ögonsax. Eftersträva att
få ut hela kapseln.

Bild 11. Här ses hela kapseln efter avlägsnandet.

Bild 12. Fyll sårhålan med en tamponad som är
indränkt med alsolsprit 10 mg/ml. Lämna en
liten bit tamponad utanför såret.
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Bild 13. Lägg en kompress som är indränkt med
alsolsprit över såret.

Bild 14. Lägg ett absorptionsförband över
kompresserna. Instruera patienten att själv fukta
förbandet 7–8 ggr/dag med alsolsprit. Kontrollera
patienten nästa dag.

ZOSTER OTICUS

Herpes zoster i hörselgången och på ytterörat drabbar framför allt äldre
personer (bild 15). Ibland kan sjukdomen vara svår att skilja från extern otit,
men blåsbildning är typisk för sjukdomen. Smärta i örontrakten föregår ofta
blåsorna. Vid Ramsay-Hunts syndrom förekommer förutom zosterblåsor på
örat även akut perifer facialispares, och eventuell innerörestörning med hörselpåverkan och yrsel.
Behandling: Antiviral, se vidare sid 118.
OTHEMATOM

Othematom är en traumatisk blödning i öronmusslan (bild 16). Obehandlat
leder tillståndet till uppkomst av ett så kallat ”blomkålsöra” (bild 17).
Behandling: (Bildserie 18–23.) Bedöva örat. Punktera med grov nål och
aspirera blodet som samlats. Anlägg ett tryckförband med kompresser på
bak- och framsidan. Om hematomet fyller på sig sys hårt rullade kompresser,
eller hellre tandläkartorkar, med suturer genom örat. Alternativt görs en lång
hudincision med borttagande av perikondriet och efterföljande kompression.
Kompressionsförbandet bör sitta någon vecka. Infektionsprofylax bör övervägas. Kontrollera dagligen.
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Bild 15. Zoster oticus.
Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Bild 16. Othematom.
Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Leif Nordang.

Bild 17. ”Blomkålsöra”.
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Bild 18. Bedöva örat genom att infiltrera
Xylocain® adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml.

Bild 19. Punktera hematomet och aspirera
innehållet med en uppdragningsspets.

Bild 20. Komprimera öronmusslan med ”tandläkartorkar” eller hårt rullade kompresser.

Bild 21. Sy fast dessa med genomgående suturer
genom örat.

Bild 22. Låt torkarna sitta i en vecka. Ge eventuellt profylaktisk behandling med penicillin V.

Bild 23. Resultat efter en månad.
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EXTERN OTIT

Extern otit är ett samlingsnamn för en grupp tillstånd som utmärks av att
den yttre hörselgången är inflammerad. Några olika svårighetsgrader kan
urskiljas och dessa kräver olika kraftfull behandling. Vid extern otit ska alltid
en bakomliggande kronisk mellanöreinfektion uteslutas.
1. Endast klåda – ingen smärta.
Hörselgången är rodnad och kanske ”fnasig”, men inte svullen.
Behandling: Ge örondroppar Terracortril® med Polymyxin B, 3 droppar
3 ggr dagligen. Besvären ska försvinna inom en vecka. Återbesök vid behov.

2. Klåda – viss sekretion – måttlig smärta (bild 24).
Hörselgången är måttligt svullen och delvis utfylld av detritus. Trumhinnan
kan inspekteras och är utan anmärkning.
Behandling: Sug rent eller spola med steril alsolsprit. Ge Betnovat®-lösning
1 mg/ml eller Diproderm® öronddroppar (endospipetter 0,05 %) i 5–7
dagar. Om det är smetigt (med tecken på bakterieväxt vid eventuell odling)
kan man komplettera med örondroppar Ciloxan® 3 mg/ml, 4 droppar 2 ggr
dagligen under samma tid. Genomför därefter samma behandling som
under punkt 1. Eventuell kontroll för ytterligare rengöring.

Bild 24. Extern otit av måttlig svårighetsgrad.
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Bild 25. Extern otit med helt igentäppt hörselgång.
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.
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3. Klåda – sekretion – uttalad smärta – hörselnedsättning.
Hörselgången är helt igentäppt av svullnad och detritus. Trumhinnan kan
inte inspekteras (bild 25).
Behandling: Sug rent. Applicera en tamponad (Ear Wick eller gasväv) som är
indränkt med alsolsprit 1 % + 10 %. Patienten fuktar tamponaden genom
att droppa alsolsprit 4–6 ggr/dag. Glöm ej smärtbehandling. Kontrollera efter
2 dagar för ny rengöring. Beroende på graden av svullnad inläggs en ny alsolspritstamponad vid återbesöket, eller fortsätts behandlingen som under punkt 2.
4. Samma som punkt 3, men inflammationen har nu spridit sig till öronmusslan och i några fall även till angränsande delar av ansiktet/huvudet.
Behandling: Samma som vid infektion/inflammation av ytterörat (sid 9)
samt som under punkt 3.
Profylax mot extern otit: Hörselgången skyddas mot vatten med exempelvis
fetvadd. Vid bad droppas örondroppar, ättiksyrelösning 2 %, i hörselgången.
CIRCUMSKRIPT EXTERN OTIT

Den circumskripta externa otiten, eller hörselgångsfurunkeln, utgör ett
specialfall och kännetecknas av en lokal, ömmande, ibland fluktuerande
svullnad i hörselgångens yttre delar.
Behandlingen består av alsolspritstamponad enligt ovan. Endast i
undantagsfall utförs incision. Den
viktigaste behandlingen vid extern
otit är rengöring.
HÖRSELGÅNGSEXOSTOSER/
HYPEROSTOSER

Bild 26. Exostos i hörselgången. Foto ÖNHkliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Dessa släta rundade, ofta bilaterala
benutväxter sitter vanligen i den inre
delen av den beniga hörselgången
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(bild 26). Exostoser ses oftare hos personer som under längre tid exponerats
för kallt vatten, exempelvis simmare. Exostoserna kan förtränga hörselgångarna och medföra att vatten och vax samlas. Patienter med exostoser får
därför lätt extern otit som kan vara svår att behandla. Patienter med uttalade
exostoser bör remitteras till ÖNH-klinik för ställningstagande till operation.
VAXPROPP

Den typiska vaxproppen ger upphov till lockkänsla och varierande grader av
hörselnedsättning. Den senare kan debutera hastigt och verka mycket oroande för patienten som inte vet att hon/han har en ”banal” åkomma (bild 27).
Ganska ofta föreligger samtidigt en extern otit.
Behandling: Om det inte finns någon misstanke om skada på trumhinnan:
Spola ut vaxet med kroppsvarmt kranvatten (bild 28). Om du misslyckas och
ej fått ut vaxet efter 3–4 försök: Ge patienten vaxlösande örondroppar
(Terracortril®, Revaxör®, Cerusol® eller sodaglycerindroppar 2 %) samt ett
återbesök efter ett par dagar. Vaxet kommer då att vara upplöst och betydligt
lättare att spola eller suga ut. Öronspolning får inte utföras på patienter med
tidigare känd trumhinne-/mellanöresjukdom. Avbryt spolningen vid smärta.
Om du misstänker skada på trumhinnan: Sug eller peta bort vaxproppen.
Om du inte kan själv, remittera patienten till ÖNH-specialist.

Bild 27. Vaxpropp. Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Lars Jonsson.
Bild 28. Spolning av vaxpropp. Stöd sprutan med fingrarna mot patientens huvud. Titta hela tiden på
sprutspetsen och använd skydd på spetsen så att den inte kommer för djupt in i hörselgången (alternativt
en mjuk gummislang som på bilden). Spola kraftfullt. Använd ljummet kranvatten. Avbryt omedelbart
vid smärta. Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh.
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FRÄMMANDE KROPP I ÖRAT

Se avsnittet Främmande kroppar, sid 102.
SEKRETORISK MEDIAOTIT (OTOSALPINGIT )

Sekretorisk mediaotit, eller otosalpingit, är en sjukdom som är vanligast hos
barn i förskoleåldern. Den viktigaste orsaken är en nedsatt örontrumpetsfunktion. Hörselnedsättning och lockkänsla är framträdande symtom; ”det
känns som en kudde i örat”, liksom ett visst obehag som dock sällan stegras
till smärta. Trumhinnan är indragen och vanligen grå-rosa i färgen (bild 34).
Då och då ses vätska som ett gult skimmer, ibland i nivåer, bakom trumhinnan (bild 30). Processus brevis ”sticker ut” och hammarskaftet är mer
horisontalställt än normalt. Trumhinnan har nedsatt eller upphävd rörlighet.
Weber lateraliseras mot den sjuka sidan.
Behandling: Initialt expektans eftersom sjukdomen i många fall är självläkande.
Vid samtidig förkylning med nästäppa ges näsdroppar. Patienten ska kontrolleras efter 2–3 månader. Vuxen patient med långdragen sekretorisk mediaotit
(> 6 veckor) ska remitteras till ÖNH-specialist för eventuell paracentes med
utsugning av transudatet samt eventuellt ventilationsrör (bild 31, 32).
Vid sekretorisk mediaotit hos vuxna, speciellt om den är ensidig, måste du
undersöka epifarynx. Epifarynxcancer kan ge en nedsatt tubarfunktion och
sekretorisk mediaotit (bild 29).

Bild 29. Epifarynxcancer (via optik i näsan).
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.
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Bild 30. Sekretorisk mediaotit
med transudat. Trumhinnan
är indragen. Vätskenivåer ses.
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Bild 31. Bedövning av örat inför till exempel paracentes (bild 32).
Lägg en knapp ml Xylocain® adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml,
ungefär klockan 13 i övergången mellan den broskiga och den
beniga hörselgången. Båglinjen visar var paracentesen läggs.

LÅNGDRAGEN SEKRETORISK MEDIAOTIT (KRONISK
OTOSALPINGIT )

Långdragen sekretorisk mediaotit, eller kronisk otosalpingit, drabbar framför
allt mindre barn. Tillståndet utmärks av sin symtomfattigdom. Det enda
symtomet är ofta en måttlig hörselnedsättning som ibland upptäcks först vid
fyraårskontrollen. Trumhinnan, som oftast är normalställd eller lätt indragen,
har nedsatt rörlighet, mattgrå (grå-rosa) färg och kärl som förlöper radiellt
(bild 34).
Processus
brevis

Behandling: Högläge. Valsalva, vilket
de flesta mindre barn dock inte klarar
av. Otovent®-ballong kan prövas.
Näsdroppar vid förkylning. Politzerblåsning kan övervägas. Kontrollen
som bör omfatta hörselbedömning/
-mätning utförs efter 3 månader. Om
besvären kvarstår efter drygt ett halvt
år övervägs inläggning av så kallade
plaströr (mellanöredränage).
Bild 33. Normal vänster trumhinna. Vissa
anatomiska landmärken är angivna. Foto
ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Pars
flaccida

Manubrium
mallei

Bakre övre
kvadranten

Främre övre
kvadranten
Främre nedre
kvadranten

Främre hörselgångsväggen
Ljusreflexen
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Bakre nedre
kvadranten

Anulus
tympanicus

Pars tensa
Umbo

Bild 34. Långdragen sekretorisk mediaotit med
transudat. Trumhinnan är matt och grå (grå-rosa)
samt har radiellt förlöpande blodkärl. Foto ÖNHkliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

”MALIGN OTOSALPINGIT”

”Det atelektatiska örat” är ett ganska
ovanligt tillstånd som kräver en större
uppmärksamhet än de nyss nämnda.
Trumhinnan är tunn och extremt
indragen. Hörselbenen avtecknar sig
tydligt genom trumhinnan som ligger
”smetad” mot dessa och mot bakomliggande strukturer (bild 35).

Bild 35. Atelektatiskt öra med adhesivtendens.
Trumhinnan är extremt tunn och indragen.
Mellanörats strukturer syns tydligt genom den
tunna trumhinnan. Copyright Björn Åberg.

Behandling: Alla patienter med detta tillstånd ska skötas av ÖNH-läkare.
Om patienten inte kan göra Valsalva bör plaströrsbehandling övervägas.
KOLESTEATOM

Kolesteatom är ett potentiellt farligt, tyvärr inte alltför sällsynt tillstånd som
ses hos såväl barn som vuxna. Sjukdomen utmärks av sitt långsamma förlopp
och sin symtomfattigdom. Kanske föreligger en måttlig hörselnedsättning,
kanske en tyst flytning. Även vid inspektion av trumhinnan är fynden ofta
diskreta. Det trumhinnefynd som framför allt ska föra tanken till denna
sjukdom är vax/förändringar i pars flaccida (bild 36–37). Utan behandling
kan sjukdomen leda till omfattande, slutligen livshotande destruktioner i
temporalbenet. Vid misstanke om kolesteatom ska patienten remitteras till
ÖNH-specialist.
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Bild 36. Kolesteatom.
Inom trumhinnans
övre delar ses en
vaxliknande struktur.
Copyright Björn
Åberg.

Bild 37. Det kongenitala kolesteatomet,
”pärlsvulsten”, är en sällsynt (1–2 %
av samtliga kolesteatom), extremt
symtomfattig sjukdom. Kanske ser man
ett vitt skimmer bakom trumhinnan
– ofta ser man inget säkert avvikande
vid otoskopin.

KRÅNGLANDE PLASTRÖR

Alla föräldrar till barn som erhållit plaströr (bild 38) uppmanas att söka vård
om det skulle uppstå en flytning ur örat, vilket av och till händer. Vanligtvis
förekommer inga smärtor.
Handläggning: Sug rent i hörselgången. Ge örondroppar Terracortril®
med Polymyxin B, 3 droppar 3 ggr
dagligen under en vecka. Kontroll
inom en vecka, och om örat då inte
torkat upp tas odling från örat och
nasofarynx. Antibiotika ges och ny
kontroll utförs efter ytterligare en
vecka. Vid utebliven effekt, ta
kontakt med ÖNH-läkare för
bedömning.

Bild 38. Plaströr (mellanöredränage) på plats i
normalställd trumhinna. Copyright Björn Åberg.

BAROTRAUMATISK OTIT

Hastiga tryckförändringar i samband med till exempel flygning eller dykning
kan särskilt vid en nedsatt tubarfunktion, såsom vid förkylningar, ge upphov
till barotraumatisk otit. Symtomen består av tryckkänsla, smärta och hörselnedsättning. Trumhinnan är matt, kärlinjicerad och döljer vätska som kan
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vara blodig. Ibland ses blodiga partier på trumhinnan. Weber lateraliseras
mot den sjuka sidan.
Behandlingen består av antibiotika (penicillin V) och näsdroppar. Senare
rekommenderas försiktig Valsalva. Patienten kontrolleras efter cirka 6 veckor.
SIMPLEXOTIT

Simplexotit är en orsak till ”ont i örat”
i samband med förkylning. Det föreligger en uttalad kärlinjicering längs
hammarskaftet som är lätt att urskilja,
samt en viss rosighet i trumhinnan
som dock är normalställd (bild 39).
Behandling: Högläge, näsdroppar och
analgetika. Patienten ska uppmanas
att återkomma vid försämring.
AKUT MEDIAOTIT

Bild 39. Simplexotit. Det föreligger en uttalad
kärlinjicering längs hammarskaftet. Copyright
Björn Åberg.

Akut mediaotit är en akut purulent infektion i mellanörat. Akut öroninflammation förekommer mest under småbarnsåren och är förhållandevis
ovanlig efter 9–10 års ålder.
Etiologi: De vanligaste patogenerna framgår av tabellen nedan.
Pneumokocker
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Grupp A-streptokocker

30–50 %
15–20 %
1– 9 %
2–5 %

10 %*
90 %*

* Procent av dessa bakterier med betalaktamasproduktion/penicillinbindande proteiner.

Den akuta mediaotiten debuterar ofta på natten under en pågående förkylning. Som regel föreligger smärta i örat, men vanligen ingen påverkan på
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allmäntillståndet. Feber förekommer ofta, men inte alltid. Trumhinnan är
tjock, röd till grå eller gulvit och buktande. Det är svårt att se de normala
strukturerna på trumhinnan, till exempel så kan processus brevis ej urskiljas
(bild 40, 41).

Bild 40. Akut mediaotit. Trumhinnan är rodnad
och buktande. Foto ÖNH-kliniken, Akademiska
sjh/Lars Jonsson.

Bild 41. Akut mediaotit. Trumhinnan buktar och
är delvis täckt av blåsor – myringit. Copyright
Björn Åberg.

Akut mediaotit med perforation
Värken har vanligen gått över då
du ser patienten vars trumhinna
perforerat. Det föreligger ofta en
grumlig flytning ur örat. Vanligtvis
ser man inte ”hålet” – i stället ses
en tjock, röd och vit chagrinerad
trumhinna med prickar och strimmor (bild 42). En perforerad
mediaotit ska antibiotikabehandlas,
se nedan.
Bild 42. Akut perforerad mediaotit. Trumhinnan är
inflammatoriskt omvandlad och delvis fibrinbelagd.
Inom trumhinnans nedre delar ses en perforation.
Det senare fyndet saknas ofta även efter det att
trumhinnan har perforerat. Copyright Björn Åberg.
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Behandling av barn: Tid för läkarbedömning inom ett dygn och under väntetiden rekommenderas högläge, analgetika (paracetamol) och näsdroppar. Om
barnet blir besvärsfritt under väntetiden behöver ingen undersökning utföras.
Vid osäkerhet eller allmänpåverkat barn bör undersökning ske snarast.
Barn under 2 år: Vid konstaterad okomplicerad otit ges penicillin V 25 mg/
kg kroppsvikt och dostillfälle 2–3 ggr dagligen. Behandlingstid för akut
mediaotit är 5 dagar, vid recidiverande akut mediaotit 10 dagar.
Barn över 2 år och yngre än 16 år: Vid perforerad akut otit, eller akut otit
med allmänpåverkan, ges penicillin V 25 mg/kg kroppsvikt och dostillfälle
2–3 ggr dagligen. Om barnet inte är allmänpåverkat kan man avstå antibiotika, men om besvär kvarstår 2 dygn efter symtomdebut ges antibiotika.
Alternativt kan antibiotika ges på samma sätt som för barn under 2 år.
Observera att barn med återkommande mediaotiter, immunbrist, immunosuppressiv behandling, missbildningssyndrom, kromosomrubbningar, skelettmissbildningar, resttillstånd efter skallbasfrakturer eller barn som opererats
i örat – speciellt med inopererat främmande material, exempelvis kokleärt
implantat (gäller inte plaströr) – är undantagna från de generella behandlingsrekommendationerna. Detta innebär att dessa barn ska erhålla antibiotika,
och då i samråd med ansvariga specialister.
Terapisvikt = oförändrade eller tilltagande besvär alternativt uppblossande
inflammation i mellanörat trots 3 dygns behandling.
Behandling: Byt till amoxicillin 50 mg/kg/dygn
uppdelat på 2–3 doser under 10 dagar. Nasofarynxodling (bild 43) bör tas. Kontrollera patienten
redan efter en vecka för odlingssvar och ställningstagande till fortsatt behandling.
Recidiv = ny otit inom 30 dagar efter ett symtomfritt intervall.

Bild 43. Nasofarynxodling.

Behandling: Penicillin V 25 mg/kg kroppsvikt och dostillfälle 2–3 ggr
dagligen med behandlingstiden 10 dagar. Eventuell nasofarynxodling.
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Kontrollera gärna patienten inom en vecka för ställningstagande till fortsatt
behandling.
SKRIKRÖD TRUMHINNA

Ett problem är små barn som skriker och gråter när de ska undersökas av
doktorn. Trumhinnan blir tyvärr röd av detta men är normalställd, normalrörlig och ej förtjockad varför de anatomiska landmärkena syns lätt.
OMHÄNDERTAGANDE AV ”OTITBARN”

Denna patientgrupp som utgör ungefär 5–7 % av åldersklassen står för en
stor del av infektionstillfällena och bör identifieras på ett tidigt stadium för
vidare omhändertagande hos ÖNH-läkare. Prognostiskt ogynnsamt för
risken att få upprepade infektioner är en tidig debut av den första öroninfektionen, det vill säga före 6 månaders ålder.
För att bryta de recidiverande infektionerna används plaströrsinsättning för
att minska frekvensen otiter. Emellanåt kompletteras detta med adenoidektomi vid symtom på en stor adenoid. Barn under 12 månaders ålder har i vissa
fall benägenhet att reagera med infektion och sekretion även efter insättande
av plaströr. Vaccination med pneumokockvaccin kan vara indicerat om
tidigare otiter orsakats av pneumokocker (odlingsverifierat).
Immunologisk utredning görs vid anmärkningsvärd benägenhet att få andra
purulenta infektioner.
OTITKONTROLL

Kontroll av en akut mediaotit sker efter 3 månader och inkluderar bedömning av barnets hörsel samt trumhinnestatus.
Med hjälp av stämgaffel kan man få en snabb orientering om hörseln är
normal. Man får även svar på frågan om en viss hörselnedsättning är av
ledningstyp (sekretorisk mediaotit, vaxpropp, skada på trumhinna och/eller
hörselben) eller av neurogen typ i form av exempelvis bullerskada eller skada
på hörselnerven. De viktigaste stämgaffelsproven är Webers och Rinnes prov.
26

WEBERS PROV

Vid Webers prov placeras en ljudande
stämgaffel (128 Hz) i huvudets
medellinje, till exempel på hjässan
eller pannan. Om patienten har
normal hörsel på båda öronen kommer tonen att förläggas mitt i huvudet. Om tonen förläggs till det sämre
örat talar det för ett ledningshinder
på detta öra. Om patienten i stället
förlägger tonen till det bättre örat
talar det för att det föreligger en
neurogen hörselnedsättning på det
sämre örat (bild 44).

Bild 44. Webers prov. Minnesregel: ”Gör” ett
ledningshinder: Tillslut ena örat med pekfingret.
Tonen ska då, hos en normalhörande, förläggas till
det öra som du pekar på. Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Lars Jonsson.

RINNES PROV

Vid Rinnes prov placeras en ljudande stämgaffel på planum mastoideum
bakom det öra som ska undersökas. Stämgaffeln hålls i detta läge tills patienten
anger att tonen inte längre hörs. Stämgaffeln förs då framför örat. Tonen ska i
normalfallet åter höras. Detta fenomen kallas positiv Rinne. Om det föreligger
ett ledningshinder hörs däremot inte tonen igen eftersom benledningen hörs
längre tid än luftledningen. Detta kallas negativ Rinne (bild 45, 46).

Bild 45, 46. Rinnes prov. Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.
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Ont i örat är inte alltid lika med akut mediaotit.
• Om förkylning föregått smärtan, tänk i första hand på
Simplexotit, Akut mediaotit
• Om förkylning föregått lockkänsla utan smärta, tänk i första hand på
Sekretorisk mediaotit
• Om det har kliat i patientens öra, tänk i första hand på
Extern otit
• Om varken förkylning eller klåda föregått smärtan, tänk på
följande differentialdiagnoser:
Temporomandibular joint (TMJ) syndrome
Temporalisarterit
Perikondrit
Zoster oticus
Tandinfektioner
Tonsillit/peritonsillit
Parotit
Inflammerade körtlar
Cervikala låsningar
Spänningshuvudvärk
Cancer i tunga, tonsiller, munbotten, epifarynx
Caroticodyni, laryngit

Före antibiotikaeran var det inte ovanligt med svåra = livshotande
komplikationer till akut mediaotit. Sådana komplikationer är sällsynta
idag, men får inte missas!
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MASTOIDIT

Mastoidit är en komplikation till akut mediaotit, med rodnad och svullnad
över processus mastoideus, ”utstående öra”, feber (som kan vara ringa),
allmänpåverkan (som kan vara ringa) och taksänkning i hörselgången. Ofta
föreligger en varig flytning ur örat (bild 47, 48).
Handläggning: Alla patienter med mastoidit, eller misstanke om mastoidit,
är inläggningsfall på ÖNH-klinik.

Bild 47, 48. Akut mastoidit med rodnad bakom örat och en flytning i hörselgången.

LABYRINTIT

Den akuta labyrintiten är vanligen associerad med en akut eller kronisk otit.
Tillståndet utmärks av rotatorisk yrsel med nystagmus (notera dess riktning,
se sid 107) och hörselnedsättning på den sjuka sidan. Weber kan lateraliseras
mot eller från det sjuka örat, ange vilket.
Handläggning: Alla patienter med labyrintit, eller misstanke om labyrintit,
är inläggningsfall på ÖNH-klinik.
OTOGEN MENINGIT

Meningit är en komplikation till akut mediaotit med svår allmänpåverkan
(hängighet, somnolens, stupor). Hos mindre barn kan allmänpåverkan
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imponera mer än otiten. Feber är vanligt, men kan också saknas. Nackstelhet
föreligger, men kan vara svårvärderad. Hos små barn kan nackstelhet saknas
vid meningit.
Handläggning: Alla patienter med otogen meningit, eller misstanke därom,
är inläggningsfall på sjukhus.
Andra komplikationer till mediaotit är perifer facialispares, sinustrombos och
hjärnabscess.
När det gäller barn, speciellt små barn, med otit: Gör en noggrann bedömning av allmäntillståndet och eventuella tecken på komplikationer. Även om
misstanken om komplikation är ringa ska du remittera till ÖNH-specialist
för bedömning och observation.
KRONISK OTIT

Begreppet kronisk otit innefattar
flera typer av kroniska tillstånd i
mellanöra och mastoid på basen av
infektion/inflammation. Exempel på
detta är en trumhinneperforation
som inte läkt (bild 49), en kronisk
adhesiv trumhinna (bild 35), ett
kolesteatom (bild 36) och vissa fall
av långdragen sekretorisk mediaotit.
Om patienten är allmänpåverkad,
Bild 49. Kronisk otit med njurformad trumhinnehar yrsel, är nackstel eller uppvisar
perforation. Copyright Björn Åberg.
andra allvarliga symtom ska hon/han
förstås remitteras. De flesta patienter med kronisk otit är emellertid opåverkade och söker för flytningar och/eller hörselnedsättning.
Behandling av kronisk otit med flytning: Sug rent i örat. Förskriv örondroppar Terracortril® med Polymyxin B. Patienten ska undvika vatten i örat.
Rådgör med ÖNH-läkare om vidare handläggning.
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TRAUMATISK TRUMHINNEPERFORATION

Den traumatiska trumhinneperforationen är ofta självorsakad. Patienten har petat sig själv i örat med en
bomullspinne eller liknande. Örfilar
och hastig tryckstegring som slag av
handflata, dykning och explosion
kan också ge upphov till trumhinneperforation. Vanligtvis är tillståndet
inte smärtsamt. Ofta föreligger en
måttlig hörselnedsättning av ledningstyp, lock och öronsus samt även
mindre blödning (bild 50). Webers
stämgaffelprov lateraliseras till det
drabbade örat (om Weber går mot
det friska örat kan det föreligga en
samtidig inneröreskada).

Bild 50. Akut traumatisk trumhinneperforation.
Copyright Björn Åberg.

Handläggning: Rådgör med ÖNH-specialist. Om det finns risk för infektion
(exempelvis dykskada med vatten i mellanörat) ges profylaktiskt penicillin V.
Patienten ska undvika vatten i örat. Ibland läggs en rispappersprotes på
trumhinneskadan.
Hål i trumhinnan eller inte?
Hålet i trumhinnan är oftast så stort att det är lätt att se. Ibland kan
det vara svårt att avgöra om det föreligger en perforation eller ej.
Försök följande: Pröva trumhinnans rörlighet. Vid större perforation
saknas normal trumhinnerörlighet. Jämför sidorna. Du kan också
prova med en liten mängd steril koksaltlösning i hörselgången och be
patienten göra försiktig Valsalva-manöver. Om det pyser och bubblar
föreligger en perforation.
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HEMATOTYMPANON

Hematotympanon tyder på en skallbasfraktur. Det finns blod bakom trumhinnan som är blå-svart-lila (bild 51). Se även rubriken Skallbasfraktur/
temporalbensfraktur, sid 92.
Handläggning: Dessa patienter är
alla sjukhusfall. Det är dock av stort
värde för den fortsatta handläggningen att på ett tidigt stadium
kontrollera Webers stämgaffelprov
och facialisfunktionen samt att göra
ett allmän- och otoneurologstatus.
Undvik i möjligaste mån att peta eller
suga i örat, och använd i så fall sterila
instrument. Patienten ska undvika
vatten i örat. Lägg ett sterilt förband.
Ge profylax med penicillin V.

Bild 51. Hematotympanon. Copyright Björn Åberg.

SUDDEN DEAFNESS

Sudden deafness innebär plötslig dövhet. Orsaken till sjukdomen är okänd.
Trumhinnorna är normala. Weber lateraliseras till den friska sidan som ett
uttryck för att skadan är neurogen.
Handläggning: Rådgör med ÖNH-specialist för eventuellt behandlingsförsök (steroider) och vidare uppföljning.
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PREAURIKULÄR FISTEL

Den preaurikulära fisteln (bild 52)
kan vara en- eller dubbelsidig och ger
sig vanligen till känna redan i barndomen. Besvären består av att den
lilla fistelöppningen framför örat
fuktar, och ibland infekteras med
rodnad och svullnad i området. Vid
återkommande eller långdragna
besvär utförs excision av fistelgången
på ÖNH-klinik.

Bild 52. Oretad preaurikulär fistel framför
vänster öra. Foto ÖNH-kliniken, Akademiska
sjh/Lars Jonsson.

FÖRÄNDRINGAR PÅ YTTERÖRAT

Det är förhållandevis vanligt att patienter söker för förändringar på ytterörat.
Dessa kan vara helt beskedliga som kondrodermatit (bild 2) eller seborroisk
keratos (bild 53), men kan också vara maligna (bild 54). En god regel är att
vara frikostig med biopsi/excision med PAD av förändringar på ytterörat.

Bild 53. Seborroisk keratos i vänster öra.

Bild 54. Basalcellscancer i vänster öra.
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Sjukdomar i näsan och
dess bihålor
NÄSTÄPPA

Isolerad nästäppa är ett vanligt besvär, som kan verka enkelt men vara nog så
svårt att bota.
• Om nästäppan är konstant, ensidig eller dubbelsidig, tänk på
kirurgiska orsaker till besvären såsom:
– Septumdeviation
– Näspolyper
– Adenoidhyperplasi
• Om nästäppan är inkonstant, sidoväxlande, tänk på icke-kirurgiska
orsaker till besvären såsom:
– Allergisk rinit; intermittent, persisterande
– Idiopatisk rinit

ATT MÄTA NÄSTÄPPA

Det krävs speciell utrustning för att
mäta nästäppa på ett objektivt sätt
(rinometri och rinomanometri). Med
en kall skål (bild 55, 56) kan man
dock snabbt bilda sig en uppfattning
om det finns eller inte finns passage
för utandningsluften.
Bild 55 (överst). Prov med kall skål. Det föreligger
lika passage på höger och vänster sida.
Bild 56. Prov med kall skål. Passagen i höger
näsborre är kraftigt nedsatt.
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ENSIDIG SNUVA

Vid långdragen, ensidig, purulent snuva hos barn ska främmande kropp
uteslutas som orsak. Ensidig koanalatresi kan i sällsynta fall också vara orsak
till ensidig snuva hos barn. Övriga orsaker som ska uteslutas vid ensidig
snuva är sinuit och tumör (gäller barn och vuxna). Långdragen ensidig snuva
ska utredas av ÖNH-specialist.
SEPTUMDEVIATION

Ofta föreligger en lång anamnes. Nästäppan är i regel ensidig. Ibland finns
ett känt trauma i anamnesen. Främre delarna av septum svänger över mot
ena sidan och förtränger därmed näskaviteten (bild 57, 58).
Handläggning: Patienter med misstanke om symtomgivande septumdeviation, främst med nästäppa, remitteras till ÖNH-specialist för bedömning och ställningstagande till septumplastik.

Bild 57. Septumdeviation.

Bild 58. Septumdeviation. Snedheten i nässkiljeväggen har medfört att näsans mjuka delar
svänger mot höger. Bennäsan är dock rak.

Septum kan vara mycket snett utan att ge nästäppa.
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ALARINSUFFICIENS

Patienten har problem med sin
näsandning eftersom näsvingarna
faller samman vid inandningen
(bild 59). Näsans inre delar är helt
normala. Då näsborrarna vidgas
med spekulum försvinner besvären.
Handläggning: Om patientens
Bild 59. Högersidig alarinsufficiens.
besvär är lindriga kan träning av
näsvingarna ibland hjälpa. Näsvidgarplåster kan även prövas till natten.
Om besvären är uttalade remitteras patienten till ÖNH-läkare för eventuell
operation.
NÄSPOLYPOS

Näspolypos är klart överrepresenterat hos astmatiker. Ofta är näsan helt täppt
bilateralt. Vitgula eller gråskimrande polyper utfyller näsan bilateralt (bild
60, 61).
Behandling: Om näsan inte är helt tilltäppt av polyper, förskriv lokal kortisonspray. Om uttalad nästäppa föreligger eller om du är tveksam om diagnosen, remittera till ÖNH-specialist för ställningstagande till systemisk kortisonbehandling eller operation (funktionell endoskopisk sinuskirurgi – FESS).
Obs! Nydebuterad ensidig nästäppa och/eller ensidiga näspolyper ska undersökas av ÖNH-specialist.

Bild 60. Näspolyp uttagen vid kirurgi. Polypen är
gulskimrande och glansig.

Bild 61. Extremt fall av näspolypos med uttalad
nästäppa.
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KOANALPOLYP

Koanalpolypen utgör ett specialfall av näspolypos. Besvären är desamma, fast
oftare ensidiga. Vid epifaryngoskopi finner man en polyp av varierande
storlek som utfyller den ena bakre näsöppningen (bild 62, 63). Datortomografi av sinus visar nedsatt lufthalt i sinus maxillaris på den sjuka sidan.
Handläggning: Remiss till ÖNH-specialist för operation.

Bild 62. Koanalpolyp – extremt stor.

Bild 63. Samma koanalpolyp efter operation.
Det röda partiet till vänster är en benbit från
käkhålans framvägg varifrån polypen utgått.
Det smala partiet motsvarar polypens passage
genom det trånga sinusostiet. Den högra änden av
preparatet är den som sågs i svalget på patienten
på bild 62.

ADENOIDHYPERPLASI
– VEG AD
Alla barn har en adenoid vegetation,
även kallad veg ad (bild 65 sid 38).
Hos vissa barn medför den besvär
med nästäppa – framför allt på
natten med snarkningar, orolig sömn
och munandning. Även på dagarna
kan det vara besvär med nasalt tal
och ständig nästäppa. Det finns ett
ansiktsuttryck som anses typiskt för
adenoidhyperplasi (bild 64).
Bild 64. Adenoidutseende hos litet barn.
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Handläggning: Barn med misstanke
om symtomgivande adenoidhyperplasi ska remitteras till ÖNH-specialist
för ställningstagande till abrasio.
Barnets besvär, inte adenoidens
storlek, avgör om abrasio ska utföras.
Bild 65. Adenoid vegetation från 4-årig pojke
med uttalad nästäppa.

KOANALATRESI

Obehandlad dubbelsidig koanalatresi är ett ovanligt tillstånd som utan akut
åtgärd är livshotande för det lilla barn som föds med det. Enkelsidig koanalatresi ses ibland som orsak till ensidig nästäppa. Hos något äldre barn förekommer även samsidig ensidig snuva. Besvären är helt konstanta. Den täppta
sidan går inte att sondera med mjuk sugkateter, vilket går på den friska sidan.
Patienter med misstänkt koanalatresi ska remitteras till ÖNH-specialist för
bedömning och operation.
ALLERGISK RINIT

De vanligaste manifestationerna av överkänslighet hos de yngsta barnen är
födoämnesreaktioner och atopiskt eksem. Allergiska näsbesvär kan börja
redan i tidig ålder, men debuterar vanligtvis i skolåldern för att sedan bli allt
vanligare. Cirka 20 % av alla tonåringar har allergisk rinit. Ofta är de nasala
symtomen kombinerade med klåda och rodnad i ögonen, konjunktivit, varav
termen allergisk rinokonjunktivit. Symtomen från näsan är i huvudsak:
• Nästäppa som framkallas av ödem interstitiellt och av ökad blodfyllnad i
näsans kärl.
• Snuva som är vattentunn och beror på ökad körtelaktivitet, och sannolikt
också plasmaläckage.
• Nysningar/klåda som emanerar från stimulering av irritantreceptorer i
slemhinnan.
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Intermittent allergisk rinit (hösnuva) är nästan undantagslöst utlöst av pollen
från lövträd, gräs eller örter. Korsreaktivitet förekommer inom respektive
grupp.
Parabjörkallergiska fenomen, det vill säga klåda/svullnad i gom och runt
läpparna, förekommer efter intag av vissa födoämnen såsom nötter och
äpplen.
Persisterande allergisk rinit finns året runt. Här är det mindre vanligt med
ögonsymtom än vid säsongsbunden allergisk rinit. Typiska allergen är kvalster och pälsdjur (hudavskrap, urin, saliv).
Anamnes är den viktigaste delen av utredningen, ofta helt tillräcklig för
diagnos. Fråga om dygns- och säsongsvariation, bostadsförhållanden, husdjur
och fritidssysselsättningar.
Hudtest utförs i form av pricktest. Läkemedel som antihistamin kan påverka
och sätts ut 1–2 dygn före test.
In vitro diagnostik kan utföras med RAST (Radio Allergo Sorbent Test),
vilket är ett serologiskt test som påvisar förekomst av allergenspecifika IgEantikroppar.
Phadiatop® ger antingen ett positivt (utan gradering) eller negativt svar på
frågan om patienten har allergenspecifika IgE-antikroppar i blodet.
Behandling: Elimination gäller inte bara allergenet utan även ospecifika
slemhinneirriterande faktorer i patientens miljö såsom starka dofter, tobaksrök, lösningsmedel med mera.
Antihistaminer ges framför allt till patienter med lätta till måttliga besvär och
har även effekt på ögonsymtomen. Såväl effekten på de allergiska symtomen
som biverkningarna är oförutsägbara hos den enskilde patienten. Antihistaminpreparat finns också för lokal behandling både i näsa och öga.
Natriumkromoglikat (Lomudal®) är huvudsakligen ett profylaktikum. Finns
som lösning och pulver för lokalt bruk i näsan, samt som ögondroppar.
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Lokal steroidbehandling i näsan är ofta effektiv. Vid längre tids behandling
ska näskaviteterna inspekteras regelbundet. Kan ges till barn från 6 års ålder,
men viss försiktighet vid långtidsbehandling hos barn. Om patienten erhåller
annan steroidbehandling, observans så att totaldosen kortison inte överskrids.
Immunoterapi kan bli aktuell hos patienter som inte blir besvärsfria av medikamentell behandling. Allergenet tillförs subkutant i stigande doser upp till
underhållsdos som ges var 6–8:e vecka under 3–5 år.
IDIOPATISK RINIT

En uteslutningsdiagnos som enligt definitionen är ”ett tillstånd med snuva,
nästäppa och/eller nysningar, men där något allergen inte kan påvisas”.
Tillståndet finns hela året men är ofta mer besvärande vissa perioder. Dessa
patienter är ofta, liksom patienterna med allergisk rinit, känsliga för olika
irritanter som cigarettrök, starka dofter etc. Ovanligt före tonåren.
Diagnostik: Anamnes och uteslutande av allergi. Inspektion av näskaviteterna.
Behandling: Om huvudsymtomet är nästäppa är lokal steroidbehandling
indicerad. Koksaltsköljning och näsolja kan prövas. Vid vattnig snuva kan
Atrovent® Nasal prövas. Ibland kan kirurgi med konkareduktion bli aktuell.
Hormonell rinit ses vid hormonförändringar i form av graviditet, hypotyreos
och ökad produktion av tillväxthormon. Rinit kan också orsakas av systemsjukdomar såsom Wegeners granulomatos och sarkoidos.
RINITIS MEDICAMENTOSA

Detta tillstånd som karakteriseras av nästäppa efter långvarig behandling med
näsdroppar var troligen vanligare förr då andra typer av näsdroppar användes.
Med tanke på denna sjukdom bör man dock vara återhållsam med långtidsbehandling, även med dagens näsdroppar.
Behandlingen innebär upphörande av näsdroppar och att under en övergångsperiod ersätta dessa med lokal eller systemisk steroidbehandling.

40

RINITIS SICCA ANTERIOR

Den torra, främre riniten utmärks
av förekomst av torra, krustabelagda
slemhinnor inom näsans främre delar,
och särskilt på septum (bild 66).
Tillståndet förvärras av näspetning.
Besvären debuterar ofta i anslutning
till en förkylning. Rinitis sicca
anterior är en vanlig orsak till främre
näsblödning. I svåra fall kan septumperforation utvecklas (bild 67).

Bild 66. Rinitis sicca anterior.

Behandling: Uppmana patienten att
sluta peta sin näsa. Rekommendera
koksaltsköljningar (1 tesked/liter
vatten) och mjukgörande spray
(Nozoil®) samt Fenazonsalva. Vid
infektion kan Terracortril®-salva
prövas.
Bild 67. Septumperforation. Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Mats Engström.

NÄSFURUNKEL

En näsfurunkel uppträder vanligen
som en rodnad, svullen och ömmande förändring på näsan, utan andra
symtom. Vissa fall försämras och
utvecklar huvudvärk, feber, allmänpåverkan samt mycket uttalad
svullnad och palpationsömhet i
mediala ögonvrån (bild 68).

Bild 68. Näsfurunkel.
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Behandling: Det okomplicerade, milda fallet kan med fördel skötas polikliniskt, men kräver behandling med antibiotika flukloxacillin. Täck furunkeln
med ett alsolspritomslag som patienten fuktar själv. Kontroller bör göras
dagligen. De svårare fallen är alla sjukhusfall eftersom det föreligger risk för
utvecklande av en sinus cavernosustrombos.

Bild 69. Isolerad infektion inom näsans mest
distala delar.

Bild 70. Infektion på överläppen inom ”det
farliga området”. Ett fall som detta ska skötas som
en näsfurunkel.

NÄSBLÖDNING

Ge följande råd när en patient ringer med anledning av en pågående näsblödning: Patienten ska sitta upp, lätt framåtböjd, nypa med fingrarna om
näsans främre delar och undvika att svälja det blod som rinner bakåt. Ispåse
(kyla) appliceras över panna/näsa.
De vanligaste orsakerna till näsblödning torde vara torra slemhinnor, förkylning, koagulationsrubbning orsakad av medicinering i form av Waran®,
trombocythämmare (Trombyl®) eller cytostatika/blodsjukdomar samt trauma.
Andra koagulationsrubbningar,
kärlmissbildningar och tumörer är
sällsynta orsaker till näsblödning.
Hypertoni i sig är inte säkert en
orsak till näsblödning.

Bild 71. Mb Osler är en högst sällsynt orsak till
mycket besvärliga näsblödningar.
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Främre näsblödningar från locus Kiesselbachi är överlägset vanligast i
alla åldrar. Med stigande ålder ökar dock frekvensen bakre näsblödningar. Endast i sällsynta fall blöder det från flera lokaler.

FRÄMRE NÄSBLÖDNING

Det kan redan ha slutat blöda när patienten kommer till din mottagning.
Ibland syns det då ingenting i näsan, men då och då ser man ett litet koagel
på stället där det har blött. Någon gång syns en liten vit fibrinknopp.
Behandling: Sug rent i näsan. Bedöva i näsan med en bomullssudd indränkt
med lidokainhydroklorid-adrenalin 38,5 mg/ml + 37,5 mikrog/ml (stoppa
gärna en sudd i båda näsborrarna) 15–20 minuter. Blödningen bör ha stillat
innan du etsar med kromsyra eller silvernitrat. Om det blöder trots suddarna
kan några ml Xylocain® adrenalin (10 mg/ml + 5 mikrog/ml) injiceras bilateralt under septumperikondriet för att stilla blödningen innan etsning sker.
Efter etsningen baddas överskottet bort med en koksaltsfuktad, bomullsarmerad träpinne. Lägg därefter en ny bomullssudd indränkt med paraffin i
näsborren. Låt patienten vänta en halvtimme på mottagningen. Patienten får
själv dra ut sin sudd efter cirka 12 timmar (bildserie 73–83, sid 44–45).
Om det ej går att etsa eller om det
blöder trots etsning: Lägg en paraffintamponad (ej adrenalin) och låt den
sitta 2 dagar. Det finns även speciella
tamponader, bland annat Merocel®
och Rapid Rhino® (bild 72), som kan
användas i dessa fall.
Bild 72. Rapid Rhino® för stillande av näsblödning. Observera att katetern först läggs i kranvatten
eller sterilt vatten (ej koksalt) och på plats fylls med
luft. Förutom lidokainhydroklorid-adrenalin,
bedöva även med lidokainhydroklorid-nafazolineller Xylocain®-spray så blir det mindre smärtsamt
vid införandet av tamponaden/katetern.
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Bildserie 73–83.
Stillande av främre näsblödning.

Bild 73. Sug rent i näsan.

Bild 74. Bedöva eventuellt först med lidokainhydroklorid-nafazolin- eller Xylocain®-spray.

Bild 75. Om det blöder ymnigt: Lägg en sudd
med lidokainhydroklorid-adrenalin 38,5 mg/ml +
37,5 mikrog/ml i näsborren (gärna i bägge
näsborrarna) cirka 15 minuter.

Bild 76. Tillverka en kromsyrapärla: Hetta upp
en ståltrådspinne. Doppa den i kromsyrapulver.

Bild 77. Rotera pinnen mellan fingrarna tills
pärlan stelnar.
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Bild 78. Ibland kan det vara praktiskt att suga
och etsa samtidigt. Med arrangemanget på bilden
är det fullt möjligt.

Bild 79. Etsa genom att hålla kromsyrapärlan mot
det blödande stället under cirka 10 sekunder. Håll
pärlan stilla. Undvik att ”måla” med pärlan.
Alternativt till kromsyra kan färdiggjorda pinnar
med silvernitrat användas.

Bild 80. Så här kan du etsa och suga samtidigt.

Bild 81. Den bruna fläcken motsvarar det
blödande stället.

Bild 82. Avsluta med att lägga en paraffinindränkt bomullstamponad …

Bild 83. … och eventuellt ett yttre näsförband.
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Bildserie 84–96.
Stillande av bakre näsblödning.

Bild 84. Sug rent i näsan.

Bild 85. Sväll av med näsdroppar.

Bild 86. Bedöva med suddar med lidokainhydroklorid-adrenalin 38,5 mg/ml + 37,5 mikrog/ml i
näsborrarna och därefter med lidokainhydroklorid-nafazolin- eller Xylocain®-spray.

Bild 87. Smörj spetsen på en Foleykateter nr
14–16 med Xylocain®-gel (om den speciella
näsblödningskatetern med främre och bakre
ballong finns så används den, bild 88).

Bild 88. Speciell kateter (Brighton) för bakre
näsblödning, med en främre och bakre ballong.
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Bild 89. För in katetern i den blödande näsborren, tills du ser den i svalget. Fyll ballongen med
5–10 ml koksaltlösning.

Bild 90. Så här ser det ut när katetern ligger på
plats.

Bild 91. Be en assistent sträcka upp katetern.
Tamponera med 1 cm tamponad indränkt med
lidokainhydroklorid-adrenalin 38,5 mg/ml +
37,5 mikrog/ml.

Bild 92. ”Bygg” din tamponad nerifrån och uppåt
genom att vika den inuti näsan.

Bild 93. Schematisk bild vid användning av
speciell näsblödningskateter (motsvarande bild 92
där man använt Foley).

Bild 94. Så här ser det ut när den främre och
bakre tamponaden är på plats.
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Bild 95. Avsluta med att fixera tamponaden med
en KAD-klämma (om en speciell näsblödningskateter används så fixeras denna genom att fylla den
främre ballongen).

Bild 96. Obs! Om Foleykateter används, polstra
noga med en rullad kompress mellan klämman
och näsan för att undvika nekros av näsvingen
(infälld bild).

BAKRE NÄSBLÖDNING

Bakre näsblödning förekommer framför allt hos äldre personer och är en
sällsynthet hos barn och yngre vuxna. Bakre näsblödningar leder vanligen till
större blodförluster än främre.
Bedöm allmäntillståndet. Om patienten är kallsvettig och har en snabb tunn
puls inleds behandlingen med att sätta en infartskanyl och snabbt ge Ringeracetat eller motsvarande.
Man kan sällan se exakt varifrån det blöder. Den vanligaste lokalen är näsans
golv (arteria sfenopalatina) långt in i näsan.
Alla fall av bakre näsblödning är inläggningsfall på sjukhus. Det är dock av
stort värde att stoppa blödningen så snart som möjligt, till exempel inför en
lång transport till sjukhus.
Behandling: Sug rent i näsan. Sväll av med näsdroppar och bedöva med
lidokainhydroklorid-nafazolin- eller Xylocain®-spray och använd en bomullssudd indränkt med lidokainhydroklorid-adrenalin 38,5 mg/ml + 37,5
mikrog/ml (stoppa gärna en sudd i bägge näsborrarna). Lägg en bakre tamponad med en Foleykateter, eller en speciell näsblödningskateter för bakre
näsblödningar med en bakre fast och främre förskjutbar ballong (bild 88).
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Den bakre ballongen fylls med 5–10 ml koksalt och katetern hålls sträckt
(med assistans). Därefter tamponeras näsan med en gasvävstamponad
indränkt med paraffin eller lidokainhydroklorid-adrenalin. Den främre
ballongen (gäller den speciella näsblödningskatetern) appliceras i främre
näsöppningen och fylls med ca 5 ml koksalt. Om ej en näsblödningskateter
finns kan en Foleykateter användas. Fixera då med en KAD-klämma.
Obs! Akta näsvingarna. Polstra med en rullad kompress och instruera personalen att då och då flytta klämman (bildserie 84–96, sid 46–48).
Det är många gånger svårt att värdera patientens egen uppgift om blödningens storlek. En anamnestisk uppgift som kan vara av vikt är om patienten
säger att det har blött kraftigt och sedan plötsligt slutat, för att därefter på
nytt börja – och sluta. En sådan anamnes kan tala för en arteriell blödning.
Även om du inte ser något blod i näsan på en sådan patient bör du ta hans/
hennes uppgifter på största allvar och överväga observation på sjukhus.
SINUIT

Allmänna synpunkter på diagnostik vid misstänkt sinuit:
Alla bihålor kan bli sjuka, var för sig eller tillsammans. Maxillarsinuit är
vanligast. Den viktigaste frågan gäller om den misstänkta sinuiten är purulent.
Var eller inte var?
Följande tre symtom ska föra
tanken till möjligheten av var
i en bihåla:
1. Ensidiga besvär av värk och
nästäppa.
2. Varig sekretion ur en näsborre.
3. Kakosmi (dålig lukt i näsan).
Det viktigaste kliniska tecknet på
var i en bihåla är vargata i meatus
medius (bild 97).

Bild 97. Vargata. Copyright Jan Kumlien.
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Smärtans projektion ger en fingervisning om vilken eller vilka bihålor som är
drabbade (bilder 98–101).

Bild 98. Smärtprojektion vid maxillarsinuit.

Bild 99. Smärtprojektion vid frontalsinuit.

Bild 100. Smärtprojektion vid etmodit.

Bild 101. Smärtprojektion vid sfenoidit.

Med hjälp av ultraljud kan man
påvisa förekomst av vätska med en
relativt hög grad av säkerhet när det
gäller sinus maxillaris och i något
lägre grad när det gäller sinus frontalis (bild 102).
Bild 102. Ultrasonogram vid vätskefylld sinus
maxillaris.
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Slätröntgen har ett begränsat värde i diagnostiken av maxillarsinuiter. CT
(räcker oftast med så kallad lågdos CT) av sinus ger mer information, främst
vid långdragna besvär från bihålorna. CT av sinus är även en hjälp i den
kliniska diagnostiken för uteslutande av en sinuit (bild 103, 104).

Bild 103. Lågdos CT visande normala maxillaroch sfenoidalsinus. Rtg-avdelningen, Akademiska
sjukhuset.

Bild 104. Lågdos CT visande högersidig maxillarsinuit. Rtg-avdelningen, Akademiska sjukhuset.

Punktion är den säkraste metoden för diagnostik av misstänkt maxillarsinuit
(bilderna 106–114, sid 53–54).
Bakteriell sinuit kan indelas i två huvudgrupper med olika klinik, prognos
och krav på behandling. Det finns en latens på en vecka efter debuten av en
vanlig övre luftvägsinfektion tills det att en bakteriell sinuit utvecklats.
1. Bakteriell sinuit med bibehållet spontant dränage
I dessa fall ses en vargata i meatus medius och om CT av sinus utförts ses en
vätskenivå (bild 104). Förekomst av vargata tyder på att maxillarsinusostiet är
öppet och att cilierna fungerar, vilket är prognostiskt gynnsamma tecken.
2. Bakteriell sinuit utan spontant dränage
I dessa fall ses ingen vargata i näsan men väl en helt tät bihåla på röntgen,
eller möjligen ett bakväggseko vid ultraljudsundersökning.
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Besvärens intensitet tenderar att minska med anamnesens längd.
De från början så dramatiska symtomen försvinner och kvar blir ofta
endast diffusa besvär, kanske bara en obehaglig doft i näsan. Detta
är ur diagnostisk synpunkt beklagligt eftersom det är i gruppen långdragna sinuiter som de mest svårbehandlade fallen finns samt bihålecancer! (bild 105).

Allmänna synpunkter på behandling
av sinuit:
Behandlingen är i princip densamma
vid alla typer av sinuit hos såväl barn
som vuxna. Dess syfte är att återställa
den normala ventilationen och att
avbryta den pågående inflammationen. Detta kan i de flesta fall uppnås
genom ospecifika åtgärder såsom
högläge, vila, näsdroppar, eventuell
lokal steroid och lätta analgetika.

Bild 105. Cancer i sinus ethmoidalis med
genombrott i huden genom det övre ögonlocket.

Bakteriell sinuit med spontant dränage bör dock även behandlas med antibiotika. Ge penicillin V 25 mg/kg kroppsvikt och dostillfälle 2–3 ggr dagligen i 10 dagar (vuxendos 1,6–2 g x 3). Om patienten inte blir besvärsfri
inom 10–14 dagar byter man antibiotika efter eventuell nasofarynxodling.
Vid utebliven besvärsfrihet på denna behandling ska patienten remitteras till
ÖNH-specialist för fortsatt diagnostik och behandling.
Bakteriell maxillarsinuit utan spontant dränage kräver utöver antibiotikabehandling att upprepade käkspolningar utförs. Om det blir aktuellt med
upprepade spolningar av maxillarsinus kan man lägga in en dränageslang till
bihålan som får ligga kvar, så kallat Sinoject®-rör (bild 114). Genom denna
slang kan upprepad spolning ske, även av patienten själv i hemmet.
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Bildserie 106–114.
Tekniken vid punktion/aspiration/
spolning av sinus maxillaris.
(Foto: ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Lars Jonsson.)

Bild 106. Punktionsnål för spolning av sinus
maxillaris.

Bild 107. Om slemhinnan är mycket svullen:
Inled med näsdroppar. Bedöva därefter området
under concha inferior med spray lidokainhydroklorid-nafazolin 34 mg/ml + 0,17 mg/ml och
Xylocain®-spray. Denna bild visar rätt riktning
vid införandet av nålen.

Bild 108. Vidga näsan med spekulum. Identifiera
meatus inferior. För in nålen tills du möter
motstånd.

Bild 109. Denna bild visar nålens läge under
concha inferior före punktionen av bihålans vägg.

Bild 110. Ta ut spekulum. Stöd patientens bakhuvud med ena handen. Tryck in nålen med en
kontrollerad ”borrande” rörelse, med nålen riktad
mot laterala ögonvrån.
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Bild 111. Nålen på plats i sinus maxillaris.

Bild 112. Så här ser det ut när nålen sitter rätt.
Nålen ska kunna ruckas fritt i sidled (fram och
tillbaka), annars kan det tyda på att bakre eller
laterala käkhåleväggen penetrerats med nålspetsen.

Bild 113. Käkhålespolning. Använd rikligt med
steril kroppstempererad koksaltlösning. Spola tills
utbytet är klart. Vid kraftig smärta vid spolningen, avbryt. (Obs! Använd alltid handskar vid
spolning.)

Bild 114. Sinoject®-rör. Röret (till käkhålan från
näsan) skjuts in med ett speciellt instrument och
kvarligger om det krävs upprepade spolningar.

KOMPLIKATIONER TILL KÄKHÅLEPUNKTION

Komplikationer till käkhålepunktion är mycket sällsynta. Penetration till
kinden förekommer liksom, vilket är ännu mera sällsynt, penetration till
orbita (bild 115, 116). Vid kraftig smärta eller svullnad i ansiktet ska spolningen avbrytas. Om du skulle misslyckas med din punktion ska patienten
remitteras till ÖNH-specialist för bedömning och handläggning.
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Bild 115. Misslyckad käkhålepunktion med
penetration av koksaltlösning till orbita.

Bild 116. Samma patient nästa dag.

AKUT ETMOIDIT

Den akuta etmoiditen utgör ett specialfall av sinuit, vilken i sin typiska form
drabbar barn. I samband med en förkylning får det lilla barnet en svullnad
omkring ena ögat, stigande temperatur och ofta viss påverkan på allmäntillståndet (bild 117, 118).
Handläggning: Dessa barn är alla sjukhusfall och behandlas med intravenös
antibiotika.

Bild 117, 118. Akut etmoidit hos ung pojke.
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FRONTALSINUIT

En okomplicerad frontalsinuit kan behandlas polikliniskt, men bör följas
upp. Vid svår smärta, svullnad och/eller allmänpåverkan ska patienten
remitteras akut till ÖNH-klinik för behandling och ställningstagande till
yttre trepanation.

Bild 119. Ovanligt fall av komplicerad frontal
+ etmoidalsinuit, med periorbitalt ödem och
svullnad i mediala ögonvrån.
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Sjukdomar i munhålan
AFTÖSA SÅR

Afte är recidiverande ytliga, mjuka, vita blåsor eller sår på munslemhinnan,
ofta även på läpparnas och kindernas insidor (bild 120). Tillståndet kan vara
mycket smärtsamt.
Behandlingen är symtomatisk. Försök att etsa med lapis eller Albotyl® (tidigare Nelex®). Prova Zendium® tandkräm. I besvärliga fall kan Kenacort®-T
munsalva försökas. Vid större aftösa sår (Suttons afte) kan sköljning med
klortetracyklin prövas.

Bild 120. Aftöst sår.

Bild 121. Leukoplakier.

LEUKOPLAKIER

Leukoplakier är vanligtvis beskedliga, vita, släta, mjuka fläckar som kan
återfinnas var som helst i munhålan (bild 121). I vissa fall kan de emellertid
dölja en malignitet. Glöm därför ej att palpera förändringarna.
Handläggning: Vid tveksamhet om orsaken ska patienter med leukoplakier
i munnen remitteras för undersökning av ÖNH-specialist och ställningstagande till biopsi eller excision.
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RETENTIONSCYSTA

Dessa cystor, som kan vara mörkblå till
gulfärgade, uppträder framför allt på
underläppens insida (bild 122). Besvär
uppkommer när patienten biter sig i
cystan, med ömhet som följd. Ibland
kan dessa cystor gå tillbaka spontant
och initialt är expektans att rekommendera. Vid subjektiva besvär utförs
exstirpation av cystan.

Bild 122. Retentionscysta höger underläpp.
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Karl
Sandström.

HERPES SIMPLEX

Den vanligaste formen av oral herpes är det ”banala munsåret” som dock kan
vara nog så besvärande för patienten. Initialt uppträder ett fåtal mycket små,
smärtande, vattenklara blåsor som flyter samman till ett sår. Detta sår täcks
senare av en mörk krusta (bild 123, 124). I svårare fall kan det uppstå mycket
utbredda förändringar i hela munhålan och patienten kan få svårigheter att
äta. Ibland uppträder blåsor även utanför munnen. Differentialdiagnostiskt ses
sår i munnen vid ulcerös colit, Mb Crohn och födoämnesallergi. Vid Behçets
syndrom föreligger även genitala aftösa sår. LED, Reiters syndrom, pemfigus
och perniciös anemi kan också vara associerade med munhåleförändringar.
Primär herpes drabbar mindre barn och ger upphov till hög feber och en viss
allmänpåverkan. Ofta föreligger avsevärda nutritionssvårigheter.

Bild 123. Herpes simplex.

Bild 124. Herpes simplex.
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Behandling: Antiviral kräm. Förhindra sekundärinfektion genom sköljning
med klorhexidinlösning (Corsodyl®). Prova med Zendium® tandkräm. Vid
uttalad smärta, munsköljning med Xylocain® viskös och peroralt smärtstillande. Vid svåra fall eller vid täta recidiv övervägs peroral antiviral behandling. När det gäller små barn med primär herpes och nutritionssvårigheter är
inläggning på ÖNH-klinik eller infektionsklinik aktuell.
CANDIDA

Candida albicans finns troligen nästan alltid som en del av normalfloran
i munhålan. Sjukdom kan emellertid uppstå hos nedgångna patienter,
diabetiker och dem med nedsatt immunförsvar, exempelvis HIV-patienter
(bild 125), eller efter långvarigt antibiotikabruk, kortisonbehandling eller
strålbehandling. Symtomen är dysfagi, ont i munnen och ibland smärta vid
sväljning. Munslemhinnan är rodnad, svullen och täckt med vita, glansiga
membraner vilka låter sig skrapas bort (bild 126). Glöm inte att titta under
eventuella proteser! Under membranerna finns en rodnad, sårig yta. I vissa
svåra fall händer det att infektionen sprider sig ner i matstrupen.
Handläggning: Diagnosen kan verifieras genom odling. Utför röntgen av
matstrupen och eventuellt esofagoskopi om det föreligger uttalade sväljningssvårigheter. Behandla underliggande sjukdom. Glöm ej att rengöra eventuella
proteser. Förskriv Mycostatin® mixtur eller Fungizone® sugtabletter. Prova att
pensla med gentianaviolett.

Bild 125. Yngre HIV-smittad man med utbredda
candidaförändringar i gommen.

Bild 126. Candida under protes.
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SVEDA OCH VÄRK PÅ TUNGAN

Sveda och värk på tungan är ett ganska vanligt symtom som kan ha många
orsaker. Lokalt trauma av vassa tänder (bild 127) eller dåligt anpassade
proteser, liksom överkänslighet mot vissa protesmaterial, kan orsaka obehag,
smärta och sveda i tungan. Tumörer i tungan och munhålan (bild 128) kan
vara smärtsamma, liksom svampinfektioner. Vid järnbristanemi och perniciös
anemi är tungsmärta ett vanligt symtom. Vid kronisk gastrit, vissa vitaminbristtillstånd och vissa neurologiska sjukdomar förekommer också tungsmärta.
Slutligen och inte helt sällsynt är att tungsmärtan har psykologiska orsaker.
Undersökningen av patienter med tungsmärta ska utöver en noggrann
sjukhistoria även omfatta inspektion och noggrann palpation av munhålan
och tungan. Om undersökningen inte förklarar patientens besvär bör i första
hand B-glukos, Hb, B12 och folsyra kontrolleras.
Behandlingen inriktas på bakomliggande orsaker.

Bild 127. Dekubitalsår på tungranden.

Bild 128. Cancer på tungranden.

GEOGRAFISK TUNGA (LINGUA GEOGRAPHICA)

Geografisk tunga karaktäriseras av att det på tungans ovansida och kanter
utvecklas rodnade områden omgivna av en ljusare, lätt upphöjd randzon
(bild 129). Mönstret ändras oftast över tid. Symtom kan uppträda med sveda
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på tungan. Svampinfektion uppstår lättare i den skadade slemhinnan.
Förändringarna kan försvinna spontant. Diagnosen är klinisk.
Behandling: Behandlingen är symtomatisk. Om man konstaterar en svampeller bakterieinfektion kan symtomen lindras om infektionen behandlas.
Ibland kan man använda ytbedövningsmedel lokalt på de ömmande områdena
(Xylocain®-gel eller sköljning med Xylocain® viskös). Klorhexidinsköljning
kan också prövas. Kortisonsalva (Kenacort®-T) kan ibland lindra. Vid uttalade besvär, remiss till ÖNH-specialist för eventuell behandling med salicylsyrespritsköljning, steroidsköljning eller tillskott av zink.

Bild 129. Geografisk tunga (lingua geographica).
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Mats
Engström.

Bild 130. Fissurerad tunga (lingua plicata).
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

FISSURERAD TUNGA (LINGUA PLICATA)

Fissurerad tunga kännetecknas av att tungan har djupa fåror (bild 130) och
ses normalt hos några procent av befolkningen. Oftast har patienten inga
symtom från tungan. Orsaken är inte känd.
Behandling: Vanligtvis krävs ingen behandling. Vid lokala besvär prövas rengöring av tungfårorna och sköljning på samma sätt som vid geografisk tunga.
Lingua plicata kan förekomma i kombination med läpp- och/eller ansiktssvullnad och perifer facialispares och benämns då Melkersson-Rosenthals syndrom.
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TORUS MANDIBULARIS (EXOSTOSER I MANDIBELN)

Torus mandibularis yttrar sig som
hårda, symmetriska knölar på underkäkens insida (bild 131), vanligen
accidentellt upptäckta (jämför med
exostoser i hörselgången) vid tandläkarkontroll. Knölarna är täckta av
intakt slemhinna och fordrar ingen
behandling. Liknande knölar kan
även ses i hårda gommen och kallas
då torus palatinus.

Bild 131. Torus mandibularis. Foto Odontologiska Institutionen, Jönköping/Helén Isaksson.

MUNBOTTENFLEGMONE

Infektion i munbotten (bild 132), ibland kallad Ludwig’s angina, orsakas
vanligen av infektioner som utgår från tänderna – eller mindre ofta från
glandula submandibularis. Sjukdomen kan variera i svårighetsgrad. I enkla
fall svullnar munbotten och tungans främre delar som lyfts upp. Munbotten
är hård och ömmande. I komplicerade fall svullnar även de bakre delarna av
munbotten och tungbasen. I dessa fall föreligger en fara för den fria luftvägen.
Handläggning: Alla patienter med
munbottenflegmone ska vårdas på
sjukhus. På sjukhuset utförs punktion av svullnaden och tömning av
eventuell abscess. Patienten behandlas intravenöst med antibiotika,
och eventuellt dentalt ursprung till
infektionen bedöms av tandläkare.
Bild 132. Uttalad svullnad av munbotten och
hals hos patient med munbottenflegmone.
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QUINCKES ÖDEM

Quinckes (angio-) ödem uppträder i
en sporadisk och en hereditär form.
Den sporadiska formen kan ha en
allergisk bakgrund medan den ärftliga
beror på brist på enzymet C1-esterashämmare (för vilket behandling finns).
I sammanhanget bör även risken för Bild 133. Uvulaödem
angioödem som biverkan till blodtrycksmedicinering med ACE-hämmare nämnas. Svullnaden drabbar bland
annat munhåla, läppar, tunga, mjuka gommen och uvula (bild 133). Det
händer även att svullnaden påverkar larynx, med risk för andningshinder.
Besvären uppträder plötsligt. Patienten känner sig svullen i munnen eller i halsen.
Vid inspektion finner man ett ”vattnigt” ödem med varierande utbredning.
Handläggning: Alla patienter med Quinckes ödem bör observeras på sjukhus
eftersom det föreligger risk för andningshinder. Behandlingen består av adrenalin, kortison och antihistamin. Om brist på C1-esterashämmare föreligger
substitueras för detta. Profylax med tranexamsyra (Cyklokapron) kan också
bli aktuell. I regel går besvären tillbaka inom loppet av ett halvt till ett dygn.
TANDINFEKTIONER

I de flesta fall är det uppenbart för
patienten att det föreligger en infektion i en tand, men då och då dyker
det upp patienter med besvär som
först efter undersökning visar sig
bero på en tandinfektion (bild 134).
Ibland kan tandinfektioner ge upphov till allvarliga komplikationer, till
exempel munbottenflegmone. Vid
misstanke om sådan komplikation
ska patienten remitteras till sjukhus.

Bild 134. Tandinfektion med genombrott till
kinden hos ung pojke.
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Behandling: Om patienten är opåverkad, vilket är det vanligaste, kan behandling med penicillin V 1 g x 3 inledas och patienten rekommenderas att
ta kontakt med sin tandläkare nästa dag. Om infektionen förelegat mer än
tre dagar ges penicillin med tillägg av metronidazol 400 mg x 3, alternativt
klindamycin (enbart) 300 mg x 3.
SMÄRTA EFTER TANDUTDRAGNING

Behandling: Spola alveolen med koksaltlösning. Sug rent. Fyll alveolen med
en tamponad indränkt med Terracortril®/Xylocain®. Om inte smärtan viker,
överväg lokal injektion av Marcain®. Ge smärtlindrande tabletter och uppmana patienten att söka sin tandläkare nästa dag.
BLÖDNING EFTER TANDUTDRAGNING

Behandling: Infiltrera med Xylocain® adrenalin. Rulla en kompress indränkt
med Cyklokapron® och be patienten att bita om denna med trycket mot
alveolen, cirka 20 minuter. Om detta inte hjälper, fyll alveolen med Surgicel®,
alternativt kollagen, och sy över. Patienten ska ha höjd huvudända och
eventuellt erhålla smärtstillande. Fortsätter det trots allt att blöda, kontakta
jourhavande tandläkare.
TUNGBAND

Onormalt kort tungband är ingen sällsynthet
– vanligen gäller detta barn. Föräldrarna söker för
matningssvårigheter och/eller talsvårigheter hos
barnet, eller en oro för att det är något som är fel
(bild 135).
Handläggning: Vid matningssvårigheter och ett
mycket stramt tungband, tidig remiss. Annars
räcker det med remiss strax före 2 års ålder till
ÖNH-specialist för ställningstagande till klippning/plastik av tungbandet.
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Bild 135. Kort tungband på vuxen
patient. Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Sjukdomar i svalget
EPIFARYNGIT

Epifaryngit är en vanlig orsak till ont
i halsen. Symtomen är sveda och
klumpkänsla bakom näsan, ofta
kombinerat med huvudvärk. Allmäntillståndet är opåverkat och feber
saknas ofta. Slemhinnan i epifarynx
är rodnad och ibland smetigt belagd
(bild 136). Hos barn ses rodnad och
svullnad av adenoiden, som kan ha
detritusproppar.

BiId 136. Epifaryngit med beläggning i epifarynx.

Behandlingen är initialt symtomatisk och består av avsvällande näsdroppar
och koksaltsköljningar av näsa/epifarynx (patienten instrueras att ”snusa in”
fysiologisk koksaltlösning). Om besvären kvarstår i över en vecka utförs
nasofarynxodling och antibiotikabehandling övervägs. Penicillin V är förstahandsmedel. Om denna behandling ej leder till att besvären försvinner ska
patienten remitteras till ÖNH-specialist.
FARYNGIT

Faryngit är vanligen ett led i en generell övre luftvägsinfektion med hosta,
snuva, heshet och ont i halsen. Det föreligger en generell rodnad av slemhinnan i svalget. Ibland ses en smetig beläggning på bakre svalgväggen. Då och
då föreligger en svullnad och även beläggning på de så kallade sidosträngarna,
”sidosträngsfaryngit”. Ibland, särskilt i långdragna fall, uppträder droppformade granulationer på bakre svalgväggen. Patienter som tittat i sin egen hals
beskriver ofta dessa som blåsor (bild 137). Det är vanligt att bakre svalgväggen
är rodnad, särskilt hos tobaksmissbrukare. Detta ger inte några besvär och
ska heller inte föranleda någon behandling.
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Behandlingen är densamma som vid
epifaryngit. Vid långdragna besvär är
det viktigt att eftersträva elimination
av kroniskt irriterande agens, framför
allt tobaksrök.

Bild 137. Faryngit med droppformade
granulationer på bakre svalgväggen.

TONSILLIT

Den akuta tonsilliten karaktäriseras av relativt plötsligt insättande av avsevärda svalgsmärtor. Cirka 40 % orsakas av betahemolytiska streptokocker och
cirka hälften av virus. I ett mindre antal fall är orsaken andra bakterier eller
mikroorganismer. Feber, trötthet och viss allmänpåverkan är vanliga symtom.
Det föreligger i regel inga svårigheter att dricka även om det kan vara mycket
svårt att svälja fast föda. Katarrala symtom som snuva, hosta och heshet
saknas oftast vid bakteriell tonsillit – utom hos mindre barn. Vid inspektion
finner man rodnade svullna tonsiller (bild 138), ibland – men inte alltid –
med vita ganska välavgränsade proppar. Orsaken är vanligen Betahemolytiska
streptokocker.
Behandling: Penicillin V 12,5 mg/kg
och dostillfälle 2–3 ggr/dygn i 10
dagar. Patienten ska ges rikligt med
vätska. Analgetika krävs ofta. Hos
patienter med recidiverande tonsillit
bör odling (ej bara strep-test) tas, inte
bara från patienten utan även från
personer i hans/hennes närmaste
omgivning (eventuellt även husdjur).
Såväl patienten som positiva bärare i
patientens närhet bör behandlas med
antibiotika.

Bild 138. Akut streptokocktonsillit. Foto ÖNHkliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.
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PERITONSILLIT

En halsböld debuterar ofta under loppet av en tonsillit, men detta är inte
obligat. Patienten har mycket uttalade ensidiga smärtor i halsen, med utstrålning mot ena örat. Talet är grötigt. Sväljningssvårigheterna kan bli så uttalade
att patienten får svårt att tillgodose sitt vätskebehov. Patienten är påverkad
och har feber som kan bli ganska hög. Inskränkt gapförmåga, trismus, är ett
vanligt symtom. Det föreligger en asymmetri i svalget, gomtaket buktar och
uvula skjuter över medellinjen (bild 139). Vid bilateral peritonsillit, som
dock är mycket sällsynt (kan bland annat ses vid mononukleos), saknas
asymmetrin vilket gör att diagnosen kan missas.
Behandlingen består av upprepat
dränage (bild 140–142) och antibiotika, penicillin V 25 mg/kg och
dostillfälle 2–3 ggr/dygn i 10 dagar.
Dränagebehandlingen upprepas varje
dag till dess att inget var erhålls. Det
brukar räcka med 3–4 debrideringar.
Om patienten har svårigheter att
dricka ska hon/han läggas in på sjuk- Bild 139. Vänstersidig peritonsillit.
hus de första dygnen. Om provpunktionen är negativ ges antibiotika, med ny
punktion nästa dag. Dessa fall läggs ofta in på ÖNH-klinik med intravenös
antibiotikabehandling. Alla barn med peritonsillit ska vårdas på sjukhus.
Indikationer för tonsillektomi:
1. 3–4 akuta tonsilliter per år under 2–3 års tid.
2. 2 halsbölder inom ett par år.
3. Exacerbation av psoriasis, reumatisk feber, reumatoid artrit, glomerulonefrit i samband med akut tonsillit.
4. Symtomgivande detritusproppar i tonsillerna.
5. Nattliga obstruktiva andningsbesvär hos barn. I dessa fall görs vanligen
tonsillotomi vilket innebär ett partiellt borttagande av halsmandlarna.
67

Bildserie 140–142.
Punktion / incision / debridering av
peritonsillär abscess.
Bild 140. Dra upp 2 ml Xylocain® adrenalin 10 mg/
ml + 5 mikrog/ml i en 2 ml spruta med intramuskulär nål. Bedöva genom att infiltrera cirka 1 ml i
själva mukosan (ej på djupet). Använd samma spruta
till punktionen av abscessen. Stick på flera ställen
om du inte hittar pus på det första. Aspirera en liten
mängd pus, men töm inte abscessen vid aspirationen.
Incision får ej göras om man inte kan aspirera pus
(svullnaden kan vara orsakad av annat än en
abscess, exempelvis kärlmissbildning eller tumör).

Bild 141. Gör en rejäl incision, minst 1–2 cm
lång. Börja med snittet lateralt och skär sedan
medialt. Detta för att minska risken för kärlskada
om patienten snabbt skulle röra huvudet. Skär inte
på djupet, det räcker att skära genom mukosan.

Bild 142. Debridera med Hartmans nästång eller
med en grov peang.

MONONUKLEOS

Patienten söker för halsont och feber och uppvisar lätt till måttlig allmänpåverkan, ibland med ganska uttalad trötthet. Talet är påfallande grötigt,
”het potatis i munnen”. Trismus är ovanligt. Dock kan ibland mononukleos
kompliceras av peritonsillit (kan vara bilateral). Tonsillerna är rodnade och
har ofta gulvita beläggningar snarare än vita proppar (bild 143). Beläggningarna sprider sig ibland till gombågarna. Det händer, även om det är ovanligt,
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att den inflammatoriska svullnaden blir så uttalad att andningen försvåras.
I regel har patienten rikligt med förstorade lymfkörtlar på halsen, i ljumskarna
och i axillerna. Körtlarna är lätt ömmande och fritt rörliga. Mjält- och leverförstoring av olika grad tillhör sjukdomsbilden. Vid uttalad leverpåverkan
kan ikterus uppträda. Ett exantem kan utlösas av vissa antibiotika, mest känt
är det som utlöses av ampicillin. Ampicillin ska därför inte användas vid
behandling av tonsillit!
Tonsilliten vid mononukleos kan vara mycket svår att skilja från den
akuta bakteriella tonsilliten. Ibland ses sekundär streptokockväxt i
tonsillerna vid mononukleos.

Diagnosen säkerställs med hjälp av Monospot eller motsvarande. Monospot är dock
ofta negativ under sjukdomens första vecka.
Den vita blodkroppsbilden domineras av
atypiska lymfocyter. Undersök även
ASAT/ALAT med tanke på leverpåverkan.
Differentialdiagnostiskt bör man främst
tänka på lymfatisk leukemi, och ibland
kan toxoplasmos ge liknande symtom.

Bild 143. Mononukleos. Foto ÖNHkliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Behandling: Det finns idag ingen behandling med säker effekt vid mononukleos. Patienter med uttalad allmänpåverkan ska vårdas på sjukhus. Patienter med mononukleos bör avrådas från fysisk aktivitet under flera veckor till
månader, till dess att leverproverna normaliseras.
VINCENTS ANGINA

Denna variant av tonsillit förekommer framför allt hos yngre och medelålders män. Tillståndet kännetecknas av ensidiga halssmärtor. Allmänpåverkan
är mindre än vid övriga tonsilliter. Den ena tonsillen uppvisar en ful, grågul
beläggning (bild 144).
69

Behandling: De nekrotiska beläggningarna på tonsillen sugs bort. Den
diffusa blödning som därvid uppstår är ofarlig. Penicillin V 25 mg/kg och
dostillfälle 2–3 ggr/dygn i 10 dagar är tillräcklig behandling. Patienten ska
kontrolleras efter ett par veckor. Om läkningen har uteblivit ska patienten
remitteras till ÖNH-specialist för uteslutande av malignitet.
Ensidig tonsillit hos äldre ska direkt föranleda misstanke om
malignitet. Palpera tonsillerna. Jämför sidorna (bild 145).

Bild 144. Vänstersidig Vincents angina.

Bild 145. Vänstersidig tonsillcancer.

HERPANGINA

Ett snabbt insjuknande med ont i
leder och muskler utmärker detta
tillstånd. Patienten har måttligt ont i
halsen. På de främre gombågarna ses
små gråvita blåsor som även kan
finnas på mjuka gommen och bakre
svalgväggen (bild 146), men aldrig
på läpparnas och kindernas insidor.

Bild 146. Herpangina.

Behandlingen är symtomatisk, med smärtstillande i tablettform och lokalt
Xylocain® samt Andolexsköljningar. Eventuellt kan lokalt etsande medel prövas.
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TUNGBASTONSILLIT–HYPOFARYNGIT–EPIGLOTTIT ( VUXEN)

Dessa tre tillstånd utgör ett gemensamt problemkomplex. De kan uppträda
var för sig, men oftare ses de tillsammans. De initiala symtomen är ungefär
desamma som vid tonsillit, det vill säga ett relativt plötsligt insjuknande med
ont i halsen och sväljningssvårigheter av varierande grad. Feber är vanligt.
I enkla fall saknas påverkan på allmäntillståndet och andningen. Om inflammationen i hypofarynx sprider sig och epiglottis svullnar kan tillståndet
emellertid bli mycket allvarligt. Vid undersökning ses inget avvikande i
munhålan eller orofarynx. I hypofarynx ses varierande grader av rodnad och
svullnad omfattande tungbastonsiller, vallecula och epiglottis (bild 147, 148).
Handläggning: Alla patienter med svullnad i hypofarynx ska vårdas och
observeras på sjukhus. Även om vuxna relativt sällan får akuta andningshinder av denna orsak bör transporten till sjukhus ske skyndsamt och med läkare
på plats under hela transporten.

Bild 147. Tungbastonsillit. Spegeln lyfter uvula
och mjuka gommen och riktas mot tungbasen.

Bild 148. Vuxenepiglottit. Spegeln lyfter uvula och
mjuka gommen och riktas mot epiglottis.

Det är ett allvarligt fel att underlåta att undersöka hypofarynx och
epiglottis hos patienter med oklara halssmärtor!
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ONT I HALSEN – INGA FYND

Det är inte ovanligt att patienter söker för ont i halsen men att du inte gör
några fynd vid din undersökning (bild 149). Man kan förhålla sig på flera sätt.
Anamnes mindre än 3 dagar:
Avvakta behandling.
Anamnes mer än 3 dagar:
Kontrollera CRP (SR), vita blodkroppar med poly/mono. Ta strep-test och
eventuellt en svalgodling (streptokocker och/eller svamp?) och ha kontakt
med patienten efter några dagar.
Anamnes mer än 3 veckor:
Tänk på tumör eller käkleds-/muskelbesvär.

Bild 149. Normalt svalg.

Undvik att skriva ut antibiotika vid tveksamhet!
SNARKNING OCH OBSTRUKTIVT SÖMNAPNÉSYNDROM
HOS VUXNA

Snarkning är ett ”inspiratoriskt oljud” orsakat av partiell obstruktion i övre
luftvägen. Vid obstruktiv hypopné och apné avtar respektive upphör luftflödet på grund av att övre luftvägen täpps till. Andningsrörelsen, ”driven”,
är dock, i motsats till central apné, bibehållen. Ett obstruktivt sömnapnésyndrom innebär att andningsstörningen (apnéer/hypopnéer med desaturationer) kan registreras under sömn och att patienten har symtom av detta.
De drabbade är vanligen, eller har tidigare varit, storsnarkare. Ett obstruktivt
sömnapnésyndrom är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och dagsömnigheten är ett socialt hinder med ökad olycksrisk. Övervikt förekommer hos
75 % av dem med svårt sömnapnésyndrom. Andra bidragande faktorer är
rökning, alkohol, tonsillhyperplasi eller annan trånghet i mun-näsa-svalg,
sovposition (ryggläge), hypotyreos och akromegali.
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Ett obstruktivt sömnapnésyndrom bedöms mot graden av dagsömnighet/
nattsymtom och antalet nattliga sömnstörningar per timme (apné-hypopnéindex eller AHI) registrerade med sömnapnéscreening. Dagsömnighet/
nattsymtom respektive AHI graderas var för sig som lätt, medelsvår eller svår.
Svårighetsgraden av syndromet avgörs av den mest uttalade komponenten,
där dock sömnscreening (AHI) måste vara ”positiv” (gränsen sätts vanligen
till AHI * 5).
Dagsymtom är onormal sömnighet, koncentrationssvårigheter, personlighetsförändringar med minnesstörning, irritabilitet och depression samt morgonhuvudvärk. Nattsymtom är snarkningar, andningsuppehåll, dålig sömn med
uppvaknanden, kvävningskänsla/flämtningar, livliga kroppsrörelser, nokturi,
svettning och refluxbesvär.
Sömnapnéscreening (bild 150) sker via nattlig registrering av andningsrörelser, luftflöde genom näsa/mun, saturation i blodet, snarkljud och sovposition.
I tveksamma fall utvidgas utredningen med bland annat sömndjupsmätning
och muskel-EMG, så kallad polysomnografi.
Handläggning och behandling
Rök- och alkoholvanor, längd och
vikt, ÖNH-status, blodtryck och
hjärtstatus registreras och B-Hb samt
tyreoideaprover (S-TSH) tas. Riskyrke för olyckor, exempelvis yrkesförare, noteras. Differentialdiagnostiskt bör man tänka på hypotyreos,
akromegali, narkolepsi, periodic leg
movements och restless legs syndrome.
Patienter som anamnestiskt är snarkare och/eller har andningsstopp med
påtaglig dagsömnighet, kvävningskänsla och flämtningar nattetid och/
eller frekventa uppvaknanden remitteras för sömnapnéutredning.

Bild 150. Utrustning för sömnapnéscreening med
mätning av andningsrörelser och sovposition
(bandet runt bröstkorgen och positionsmätare fäst
i bandet), luftflöde genom näsa och mun och
snarkljud (plastgrimman i näsborrarna) samt
blodets saturation (fingerklämman). Foto: ÖNHkliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.
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Den initiala behandlingen, som innebär viktminskning samt rök- och alkoholstopp, positionsträning för undvikande av ryggläge och förbättring av
patientens sömnvanor, påbörjas redan vid första läkarbesöket.
Continuous positive airway pressure (CPAP) innebär att patienten får andas
mot ett övertryck (bild 151). Behandlingen är normalt förstahandsalternativ
vid svårt sömnapnésyndrom. Måttligt sömnapnésyndrom, speciellt vid
övervikt och/eller kardiovaskulär sjukdom, lämpar sig också för CPAP.
Apnéskena, även kallad snarkskena, anti-apnéskena eller mandibelframdragare
(ej att förväxla med bettskena) tillverkas av tandläkare via remiss från läkare
(bild 152). Skenan drar fram underkäken vilket ger ökad volym och tonus i
svalget. Vid snarkning utan tecken på sömnapnésyndrom (social snarkning)
rekommenderas skena. Behandling med apnéskena används även vid lätt och
måttligt sömnapnésyndrom. Patienter med övervikt svarar sämre på behandling med skena.

Bild 151. CPAP-utrustning. Övertrycket genereras
i apparaten och förs till andningsvägen via slang
och näsmask (eller mask över både näsa och mun).
Foto: ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Bild 152. Apnéskena. Skenan som drar fram
underkäken appliceras i munnen till natten.
Foto: ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Kirurgi lämpar sig främst i fall med stora tonsiller och/eller andra avvikelser i
svalget. Operationen innebär vanligen tonsillektomi och/eller svalg-gomplastik och utförs främst vid lätt och måttligt sömnapnésyndrom. Även trånghet
i näsan kan ibland bli aktuell att åtgärda. Vid kirurgiskt klart åtgärdbara
anatomiska avvikelser inom ÖNH kan ibland även operation komma ifråga
vid så kallad social snarkning.
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HYPERPLASTISKA TONSILLER HOS BARN – SÖMNAPNÉ

Små barn har normalt relativt sett stora tonsiller. Detta i sig ger hos majoriteten av barnen inte några besvär alls och ska heller inte föranleda någon
särskild åtgärd. Vissa barn kan dock utveckla nattliga andningsbesvär på
grund av förstorade tonsiller (bild 153). Halsmandlarna behöver emellertid
inte se så stora ut vid inspektion men kan ändå utgöra ett hinder när barnet
sover. Föräldrarna berättar att barnet sover oroligt och rör sig i sängen,
snarkar och även har andningsuppehåll under sömnen. I vissa fall påverkar
detta barnet även dagtid, med sömnighet och svårigheter att följa med i skola
eller på daghem samt svårigheter med matintag. I enstaka fall kan utebliven
viktuppgång och psykomotorisk försening förekomma. Det sistnämnda
innebär att barn med andra handikapp (Mb Down, ADHD) kan försämras i
sin grundåkomma och därför speciellt bör uppmärksammas avseende förekomst av sömnapnésyndrom. Sömnscreening görs mera sällan på barn
(anamnes och undersökningsfynd styr behandlingen) men i tveksamma fall
gör man screening och nattlig observation på sjukhus.
Handläggning: Dessa barn ska bedömas av ÖNH-specialist för ställningstagande till i första hand tonsillotomi (reduktion av tonsillerna med exempelvis
radiofrekvens), alternativt tonsillektomi, samt eventuell abrasio.

Bild 153. Hyperplastiska tonsiller hos 6-årig flicka
med obstruktiva besvär.
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Sjukdomar i larynx
Bild 154 och 155 visar ett normalt larynx vid inspiration och fonation.

BiId 154. Normal larynx under inspiration.
Copyright Jan Olofsson.

Bild 155. Normal larynx under fonation.
Copyright Jan Olofsson.

AKUT LARYNGIT

Akut laryngit är i regel ej förenad med smärta även om måttliga smärtor i
larynxtrakten, ibland med utstrålning upp mot öronen, förekommer liksom
någon gång ömhet på halsens utsida. Patienten söker för heshet, har ”tappat
rösten”. Allmänpåverkan saknas. Rethosta är vanligt. Mun- och svalgstatus är
normalt. Stämbanden är svullna och glansiga med ökad kärlteckning, men
långt ifrån alltid rodnade.
Behandling: Röstvila. Sluta röka! Hostdämpande medel. Om patienten
inte är besvärsfri efter 3–4 veckor ska hon/han remitteras till ÖNH-specialist.
I remissen ska rök- och alkoholvanor anges.
KRONISK LARYNGIT

Anamnesen har i regel varit lång. Röstmissbruk samt tobaks- och alkoholmissbruk är vanliga orsaker. Patienten har inte ”tappat rösten”. Rösten är grov
och skrovlig. Stämbanden är grova och skrovliga, ofta irriterat röda (bild 156).
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Handläggning: Alla patienter med
nyupptäckt långdragen laryngit ska
remitteras till ÖNH-specialist för
undersökning och ställningstagande
till direktlaryngoskopi med px.
Larynxcancer ska uteslutas i dessa fall.

Bild 156. Kronisk laryngit med grova stämband
som uppvisar såväl leukoplakier som erytroplakier.
Copyright Jan Olofsson.

Bild 157. Larynxcancer höger stämband.
Copyright Jan Olofsson.
Bild 158. Larynxcancer på höger stämband långt
fram. Denna bild illustrerar nödvändigheten att
inspektera den främre kommissuren för att utesluta
cancer hos en hes patient. Copyright Jan Olofsson.

Följande skopifynd hos en hes patient ska särskilt leda till misstanke
om cancer:
1. Oregelbundna förändringar på ett stämband (bild 157).
2. Normala stämband men du kan inte se främre kommissuren
(bild 158).
3. Monokordit (ett stämband är rodnat).
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REINKEÖDEM

Reinkeödem är ett specialfall av kronisk laryngit som oftast drabbar storrökande, röstmissbrukande kvinnor.
Symtomen är uttalad heshet och
röstsvaghet. Stämbanden är kraftigt
ödematösa, bleka till rodnade och
”kuddiga” (bild 159). Vid ödematösa
stämband bör man också utesluta en
hypotyreos.
Behandlingen som oftast består av
en kombination av kirurgiska och
logopediska insatser utförs efter bedömning av ÖNH-specialist.

Bild 159. Reinkeödem. Copyright Jan Olofsson,

STÄMBANDSKNOTTROR

Stämbandsknottror, eller sångarknutor som de också kallas, uppträder i
barnaåren mestadels hos pojkar (skrikknottror) medan det i vuxen ålder är
övervägande kvinnor som drabbas. Orsaken anses vara röstmissbruk eller
felaktig röstanvändning. Knutorna är belägna på stämbandens medialsidor,
mitt emot varandra och ofta på övergången mellan stämbandens främre och
mellersta tredjedel. Symtom: En läckande hes stämma. Andningen påverkas
inte. Typfallet är en livlig, högröstad pojke som i övrigt är helt frisk. Knottrorna kan ses vid indirekt laryngoskopi. De flesta barn är inte alls störda av
hesheten.
Handläggning: Vanligen expektans. I mer uttalade fall, remiss till ÖNHklinik/foniater för eventuell röstträning. Stämbandsknottrorna och därmed
hesheten försvinner som regel i puberteten. I de få fall som ger uttalade
subjektiva besvär eller inte går i regress kan det bli aktuellt med kirurgiskt
avlägsnande av knottrorna.
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JUVENILA LARYNXPAPILLOM

Juvenilt papillom förekommer hos barn och ungdom och är en benign tumör
som utgår från slemhinnorna i larynx. Orsak: Papillom induceras av virus
och ger upphov till heshet men kan – till skillnad från skrikknottror – även
orsaka andningsbesvär. Kombinationen heshet och andningsbesvär ska
föranleda remiss till ÖNH-läkare för bedömning. Man finner vårtliknande
förändringar både på stämbanden
och andra ställen i larynxslemhinnan
(bild 160).
Behandling: Försiktig och ofta upprepad exsicion av papillomen. Ofta
används CO2-laser. Papillomen kan
kvarstå till vuxen ålder men försvinner som regel spontant i tonåren. Det
är ytterst ovanligt att det utvecklas
malignitet.

Bild 160. 2-årigt barn med nyupptäckt larynxpapillom. Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/
Arne Linder.

LARYNGOTRAKEOBRONKIT

Detta tillstånd drabbar såväl barn som vuxna. När det gäller vuxna är det
oftast fråga om äldre, nedgångna personer eller laryngektomerade och trakeotomerade patienter. Hos barn kan en akut övre luftvägsinfektion utvecklas till
en laryngotrakeobronkit. Det föreligger en exsudativ inflammation inom
larynx, trakea och bronker. I svåra fall kan exsudationen leda till en tilltäppning av luftvägen. Debutsymtomen hos barn kan likna pseudokrupp. Laryngotrakeobronkit ska misstänkas vid pseudokrupp med långdraget atypiskt
förlopp. Allmäntillståndet kan bli mycket påverkat. Hosta förekommer men
har en annan karaktär än vid pseudokrupp. Hostan är lösare och med mera
slem än den typiska pseudokrupphostan. Detta tillstånd är potentiellt livsfarligt eftersom det sega sekretet kan täppa till luftvägen och orsaka kvävning.
Behandlingen som består av inhalation av adrenalin och slemlösande, kortison, luftfuktning och antibiotika ska alltid ske på sjukhus med möjlighet att
säkra luftvägen.
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PSEUDOKRUPP

Pseudokrupp uppträder oftast, men inte alltid, i anslutning till en förkylning.
Några timmar efter sänggåendet vaknar barnet med en kraftig, anmärkningsvärd (och skrämmande) torr, skällande hosta. Ofta har barnet även svårt att
andas in, stridor. Feber är vanligt. Heshet kan förekomma vid falsk krupp
(vanligare hos det något större barnet) men är inte typiskt. Vanligtvis är
barnet oroligt. Barnets oro gör symtomen värre. Det typiska pseudokruppanfallet utmärks av dramatiska symtom men ganska liten påverkan på allmäntillståndet. Om symtomen pågår under längre tid kan det dock hända att
allmäntillståndet blir påverkat.
Behandlingen anpassas efter sjukdomens svårighetsgrad.
Första gången ett barn har falsk krupp bör det observeras på sjukhus.
Om barnet endast har hosta och föräldrarna är lugna och vana vid sjukdomen
samt bor nära sjukhuset kan behandlingen många gånger med fördel skötas i
hemmet.
Föräldrarna ska rekommenderas att:
• Ta upp barnet, eftersom det upprätta kroppsläget minskar svullnaden.
• Ge hostmedicin med efedrin (Mollipect® eller Lepheton®).
• Gå ut med barnet i den kalla nattluften.
• Göra svalt i barnets rum och höja huvudändan på barnets säng.
Vid feber ges febernedsättande medel och vid nästäppa näsdroppar.
Om barnet har kvarstående andningssvårigheter ska det snarast föras till sjukhus. Under transporten till sjukhuset ska barnet sitta i upprätt ställning. Om
transporten till sjukhuset är lång kan kortisonbehandling inledas (Betapred
0,5 mg, 8 tabletter om barnet är under 1 år och 12 tabletter om barnet är
äldre än 1 år, eller 1 ml Celeston® intramuskulärt). Om det finns möjlighet
till adrenalininhalation kan detta också ges. Det är mycket ovanligt att barn
med pseudokrupp får ett absolut andningshinder. Skulle detta hända ska
barnet i första hand ventileras med Rubens blåsa eller enligt mun-mun/munnäsa-metoden och om detta ej lyckas, intuberas.
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EPIGLOTTIT HOS BARN

Epiglottit hos barn är idag, efter införandet av Haemophilus influenzae B
(HIB)-vaccination på barn, en ytterst sällsynt men livsfarlig infektionssjukdom. Symtomen är lätta att känna igen. Den typiska anamnesen är kort,
vanligen mindre än ett dygn. Till exempel: Det på morgonen friska barnet
klagar vid lunchtid över ont i halsen och får feber. Halssymtomen tilltar och
tempen stiger mot 40° C. Efter ytterligare några timmar får barnet svårt att
svälja sin saliv, dreglar och ser blekt och sjukt ut. Därefter kan andningssvårigheter snabbt tillstöta. Om barnet inte kommer under behandling är risken
stor att det dör samma dag som det insjuknade.
Uteslut epiglottit hos alla barn med akut insättande av uttalade sväljningssvårigheter och hög feber.
Barn med epiglottit är inte svåra att känna igen. De är svårt sjuka, bleka,
allmänpåverkade, antytt eller uttalat cyanotiska, passiva, sitter upp, andas
ansträngt med ett slags ”grymtande” utandning och dreglar. Inspektion av
munhåla och orofarynx är utan anmärkning. I hypofarynx ses en svullen,
rodnad, njurformad epiglottis (läroböckernas ”körsbär” ses mest i läroböcker). (Se bild 148).
Om barnet har påtagliga andningsbesvär ska undersökning av epiglottis ske på
sjukhus under högsta beredskap för att ta hand om ett akut övre luftvägshinder!
Att undersöka epiglottis hos barn
Små barn:

Tryck ned tungan med en spatel, epiglottis tittar
då upp vid tungbasen.
Något äldre barn: Använd en liten spegel, dra försiktigt i tungan och
sätt spegeln ganska långt fram i mjuka gommen.
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Handläggning: Om sjukhistorien
och symtomen talar för epiglottit
ska du handla som om barnet
hade epiglottit. Fria luftvägar
måste först och främst garanteras.
Barnet ska tillåtas att inta den
kroppsställning hon/han själv
önskar. Ring till sjukhuset och
larma om din ankomst med
barnet. Den mest erfarne läkaren
åker med i ambulansen.

Bild 161. Koniotomi. Krikoid- och tyreoidbrosk är
markerade med grönt. Snittet görs precis ovan krikoidbrosket där fingret pekar. Det är förhållandevis lätt att
utföra detta ingrepp på en vuxen. Det är mycket
svårare att göra samma ingrepp på ett litet barn.

Om en patient med epiglottit
slutar att andas under transport
till sjukhus:
Ventilera i första hand med Rubens blåsa eller enligt mun-mun/mun-näsametoden. Endast om en desperat situation uppkommer ska koniotomi
utföras efter föregående intubationsförsök (bild 161).
Akut epiglottit är ett livshotande tillstånd som kräver högsta prioritet
– avbryt all annan verksamhet och far själv med till sjukhuset!
Differentialdiagnos mellan pseudokrupp och epiglottit:
Symtom

Pseudokrupp

Epiglottit

Debut
Allmäntillstånd
Andningspåverkan

kväll/natt
opåverkat
inspiratorisk
stridor
ja
måttlig
nej
ja
ja

när som helst
mycket påverkat
snarkande eller grymtande
in- och utandning
nej
hög
ja
nej
osäker

”Skällande” hosta
Feber
Ont i halsen
Sväljer
Effekt av steroider
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EPIGLOTTIT HOS VUXEN

Den akuta epiglottiten som drabbar en vuxen är inte lika dramatisk i sitt
uppträdande som hos ett barn (se även sid 71). Sjukdomen är dock potentiellt livshotande och vid misstanke om epiglottit ska den vuxne, efter föregående kontakt, direkt till sjukhus för bedömning. Symtom: Främst smärta
i höjd med epiglottis tillsammans med sväljningssvårigheter. I början har
patienten svårt att svälja föda, men senare även svårigheter att svälja saliven.
Patienten sitter upprätt, feber är vanligt men ej obligat. Andningssvårigheter
kan snabbt inträda om inte adekvat behandling sätts in.
Handläggning: Samma som för barnepiglottit. På sjukhus erhåller patienten
intravenös antibiotika och intensivövervakas. Intubation kan bli aktuell.
Obs! Vid sväljningssmärtor ska epiglottit alltid uteslutas även hos den vuxne.
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Ansiktstraumatologi
Misstänk alltid subduralhematom vid större trauma mot skallen!
SUBDURALHEMATOM

Intrakraniella blödningar (bild 162) är vanligare än man tror och initialt ofta anmärkningsvärt symtomfattiga. Fokal neurologi som
pareser och vida pupiller är sena tecken.
Bedöm vakenheten! Verkar patienten mindre
adekvat och mer omtöcknad än man skulle
vänta sig? Sluddrig? Oklar? (Var frikostig med
att undersöka etanol och glukos i blodet.) Vid
ringa misstanke bör patienten remitteras till
sjukhus.
FRAKTUR PÅ HALSKOTPELAREN

Bild 162. CT-bild av skalle som visar
ett vänstersidigt subduralhematom.
Rtg-avdelningen, Akademiska sjukhuset.

Glöm inte möjligheten av fraktur i halsryggen vid större trauma mot skallen!
Frakturer i halsryggen är inte sällsynta och
förekommer vid större trauman som bilolyckor
och fall från cyklar eller hästar. Skadan behöver initialt inte vara förenad med neurologiska
bortfallsymtom. Även vid ringa misstanke
om fraktur på halskotpelaren immobiliseras
nacken och patienten sänds till sjukhus.
(Bild 163).
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Bild 163. CT av halsrygg (normal).
Undersökningen ingår vid så kallad
trauma CT. Rtg-avdelningen, Akademiska sjukhuset.

NÄSFRAKTUR

Detta är den vanligaste av alla ansiktsfrakturer. Diagnosen ställs kliniskt.
Röntgen har endast ett begränsat värde i diagnostiken av näsfrakturer. Bedöm
funktion och utseende. Kan patienten andas med sin näsa (efter rensugning)?
Föreligger septumhematom? Ömhet? Patologisk rörlighet? Felställning? Om
näsan är så svullen att det är svårt att bedöma graden av felställning går det
bra att vänta några dagar med bedömningen.
Behandling: Reponering kan ske i lokalanestesi (bildserie 165–177) eller
narkos. Ta tillbaka patienten några dagar efter reponering för att bedöma
resultatet. Ett nytt reponeringsförsök kan göras upp till 10 dagar efter traumat.
Ett andra försök bör dock utföras av ÖNH-specialist.
SEPTUMHEMATOM

Blödning mellan septums blad är en komplikation till nästrauma som inte får
förbises eftersom den obehandlad kan leda till destruktion av septumbrosket,
med sadelnäsa som följd. Tillståndet kännetecknas av nästäppa och ofta
ömhet av näsan. Septum är förtjockat (bild 164) och känns mjukt då det
palperas med en bomullsarmerad träpinne (bild 168, sid 87).
Behandling: Bedöva med lidokainhydroklorid-nafazolin 34 mg/ml +
0,17 mg/ml, Xylocain®-spray och
injektion av Xylocain® adrenalin 10
mg/ml + 5 mikrog/ml. Punktera med
grov nål (= uppdragningsspets) och
aspirera. Om utbytet är blodigt bör
hematomet evakueras snarast. Lägg
bilaterala Terracortril®-tamponader
och remittera patienten akut till
närmaste ÖNH-klinik.

Bild 164. Septumhematom med breddökning och
fluktuation av nässeptum. Foto ÖNH-kliniken,
Akademiska sjh/Anders Köling.
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ÖPPEN NÄSFRAKTUR

Tvätta noga, även på djupet, efter det att bedövning lagts. Sy i etager, inifrån
och utåt. Reponera frakturen. Ge penicillin V som antibiotikaprofylax.
Kontrollera nästa dag. Stor infektionsrisk föreligger!
Bildserie 165–177.

Bild 165. Vänster os nasale är intryckt.

Bild 166. Bimanuell palpation i bennäsan.

Bild 167. Bimanuell palpation av septum.
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Bild 168. Palpation av septum med bomullsarmerad träpinne – för att utesluta septumhematom.

Bild 169. Näsans inre bedövas med lidokainhydroklorid-nafazolin och Xylocain®-spray. Eventuellt
även kokainkloridtussar.

Bild 170–173. Bedövning av ytternäsan.

Bild 171.

Bild 172.

Bild 173.

87

Bild 174. Mät på utsidan hur långt in elevatoriet
behöver föras för att nå in under frakturen.
(Om du saknar speciellt näselevatorium går det
bra med en böjd sax som sluten förs in i näsan.)

Bild 175. Smörj elevatoriet med Xylocain®-gel.

Bild 176. Reponera med elevatoriet under samtidig kontroll av läget med den andra handens
fingrar.

Bild 177. Efter reponeringen. Om frakturen är
instabil är det lämpligt att lägga en tamponad/
gasvävsremsa i näsan som stöd. Dränk in tamponaden med paraffinolja.
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ZYGOMATICUSFRAKTUR

Okbensfraktur förekommer både
isolerad, vilket är vanligast, och som
en del i större fraktursystem (se
Mellanansiktesfrakturer, sid 91). Den
typiska zygomaticusfrakturen har
följande symtomatologi: Hak i margo
infraorbitalis. Sensibilitetsnedsättning
inom infraorbitalisnervens utbredningsområde är ofta förekommande
(bild 178). Om frakturen är dislocerad med engagemang av orbitabotten
eller vid kraftig svullnad kan dubbelseende uppstå.

Bild 178. Zygomaticusfraktur. Trismus (i vissa
fall). Känselbortfall i kinden, på näsvingen och i
överläppen. Arcus zygomaticus är insjunken.

Handläggning: Alla patienter med zygomaticusfraktur är sjukhusfall och ska
bedömas inom 12 timmar. Vid svår smärta, kontakta jourhavande ÖNHläkare.
BLOWOUTFRAKTUR

Blowoutfrakturer (bild 179) uppstår
efter isolerat våld mot orbita. Resten
av ansiktsskelettet är i det typiska
fallet oskadat. På grund av påverkan
på ögonrörelserna uppstår dubbelseende, speciellt vid blickriktning
uppåt (m. rectus inferior) och ibland
enoftalmus. Ofta finns en blodutgjutning i ögat och omkring ögat
men synen är inte påtagligt påverkad.

Bild 179. CT ansiktsskelett som visar en vänstersidig blowoutfraktur.

Handläggning: Samma som för zygomaticusfraktur.
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MANDIBELFRAKTUR

Fråga om bettet passar. Undersök
förekomst av direkt och indirekt
ömhet, patologisk rörlighet, hak i
mandibeln och gapförmåga. Undersök tänderna och slemhinnan i
munnen (bild 180). Deviation vid
gapning tyder på collum mandibulaefraktur.
Handläggning: Bedömning på
Bild 180. Öppen mandibelfraktur. Bettet stämmer
sjukhus inom 12 timmar, vid svår
inte. Vid öppen fraktur, glöm ej tetanusprofylax och
penicillin V.
smärta akut. Om patienten har ont,
immobilisera mandibeln med ett
hakförband (bild 185). Förbandet ska lyfta mandibeln, ej dra den bakåt.
LUXERAD TAND

Bettet stämmer inte. Tanden hänger ner.
Handläggning: Om tanden går att reponera (tanden skall också fixeras),
besök hos tandläkare inom 12 timmar. Om tanden ej går att reponera, sänd
patienten direkt till tandläkare. Mjölktänder ska dock ej reponeras eftersom
det finns risk för skada på det permanenta tandanlaget.
UTSLAGEN HEL TAND

Varje minut är dyrbar. Om patienten ringer: Be henne/honom stoppa tillbaka
tanden i tandens alveol. I andra hand lägga tanden i en plastpåse med vanlig
standardmjölk/koksaltlösning – det viktiga är att tanden inte torkar – och
komma snarast till dig eller till närmaste tandläkare. Om patienten kommer
med tanden i en påse till din mottagning ska du omedelbart göra ett försök
att replantera tanden. Glöm ej tetanusprofylax och att ge penicillin V. Om
tanden är smutsig ska den sköljas noggrant i steril koksaltlösning. Kontakta
därefter närmaste tandläkare.
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TANDFRAKTUR

Tandfraktur ska bedömas av tandläkare så snart det är möjligt, till exempel
nästa dag.
MELLANANSIKTESFRAKTURER

Dessa frakturer förekommer endast i samband med större våld, till exempel
trafikolyckor eller svår misshandel. De indelas vanligen i Le Fort I–III. I
praktiken förekommer ofta kombinationer av I–III.
Le Fort I:

Separation av hårda gommen från resten av ansiktsskelettet.
Kliniskt är maxillan ruckbar vid palpation.
Le Fort II: Separation av mellanportionen av ansiktsskelettet från kraniet.
Os zygomaticus är dock orörd. Maxilla och näsa är ruckbara.
Le Fort III: Separation av hela mellanansiktet inklusive os zygomaticus från
resten av kraniet (bild 181). Trots stor fraktur föreligger sällan
palpabel rörlighet.
Det är förvånansvärt lätt att glömma
bort en mellanansiktesfraktur när
man undersöker en patient med
många och svåra skador. Dessa
frakturers viktigaste kliniska tecken
är patologisk rörlighet i överkäken
(I–II). Oftast stämmer inte bettet.
Vid Le Fort II och III ses inte sällan
periorbitala hematom.
Handläggning: Alla patienter med
mellanansiktesfrakturer är självklart
sjukhusfall.

Bild 181. Le Fort I–III.
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SKALLBASFRAKTUR/TEMPORALBENSFRAKTUR

Longitudinell temporalbensfraktur är vanligast och uppstår vid trauma
mot tinningbenet. Frakturlinjen löper ofta i bakre övre delen av den beniga
hörselgången, genom taket i mellanörat och förbi innerörat.
Symtom: Blödning från hörselgången är ett vanligt kliniskt fynd – öppen
hematotympanon. Trumhinnan är vanligen skadad med perforation i bakre
övre delen.
Skadan på slemhinnan orsakar blödningen ut i hörselgången. Om trumhinnan förblir hel samlas blod och likvor bakom en intakt trumhinna – sluten
hematotympanon.
Duran kan brista, oftast i mellanörats tak, med likvorläckage som följd.
Skallbasfraktur är den vanligaste orsaken till luxation eller fraktur av hörselbenskedjan. Facialisnerven löper genom mellanörat. Den påverkas vanligtvis
endast indirekt genom dragning vilket kan ge svullnad i nervskidan. Ett
eventuellt funktionsbortfall uppträder efter något eller några dygn och är
oftast övergående.
Transversell temporalbensfraktur är mindre vanlig. Den uppstår vid trubbigt
våld mot nack- eller pannregionen. Frakturlinjen löper från området kring
foramen magnum framåt och tvärs genom pyramiden.
Symtom: Frakturens förlopp medför att hörsel- och balansnerven ofta skadas.
Skada på facialisnerven är vanlig. Hematotympanon saknas ofta. Yrsel med
nystagmus orsakad av vestibularisskadan kan eventuellt registreras om patienten inte är medvetslös. Örat är ofta dövt (utför Webers stämgaffelprov).
Facialisnerven kan vara direkt skadad. Facialisparesen debuterar då i direkt
anslutning till skadetillfället och är ofta total.
Diagnos av temporalbensfraktur: Denna baseras på kliniska undersökningsfynd tillsammans med radiologi. Ett eller flera symtom såsom blödning ur
hörselgången, hörselnedsättning, facialispares och yrsel, subkutana hematom
runt ögonen (Brillenhematom) och anosmi, som hos en patient med skada
mot huvudet, talar för en skallbasfraktur.
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Handläggning och behandling: Alla patienter med skallbasfrakturer är
sjukhusfall. När du ser patienten utanför sjukhuset kan du dock göra vissa
iakttagelser som är av stor betydelse för den senare handläggningen: Undersök facialisfunktionen. Kontrollera med Webers stämgaffelprov. Rör inte örat
om det blöder. Tamponera inte om det inte föreligger en livshotande blödning.
Öppen hematotympanon behandlas med sterilt förband och antibiotika som
profylax mot meningit. Blödningen ur örat är vanligtvis måttlig och brukar
avstanna inom några dygn. Likvorläckaget upphör också inom någon vecka
hos majoriteten av fallen. Meningit är en relativt ovanlig komplikation.
Trumhinnan läker oftast utan komplikationer. Hörselnedsättning orsakad av
blod i mellanörat försvinner vanligen tillsammans med transudatet inom 4–6
veckor. En eventuell luxation och skada på hörselbenskedjan kan repareras
när läget så tillåter.
Facialisfunktion: Om paresen uppträder i direkt anslutning till skadetillfället
och är total, talar detta för en direktskada på nerven. I kartläggningssyfte
utförs datortomografi av området liksom neurofysiologisk diagnostik inför
eventuell operativ friläggning av facialisnerven.
Vid en transversell skada kan frakturlinjen omfatta innerörats enkondrala
ben. Spalten läker med bara en tunn
bennybildning eller med bindväv och
det föreligger därför risk för meningitutveckling även efter flera år. Dessa
patienter bör vaccineras med pneumokockvaccin i förebyggande syfte. En
skada på innerörat är vanligtvis
irreversibel.

Bild kommer senare (Lars J).

Bild 182. CT som visar multipla frakturer i
neurokraniet och innefattar höger temporalben.
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KÄKLUXATION

En käkluxation kan vara enkelsidig
eller dubbelsidig. Om du är osäker
på diagnosen, verifiera den med
röntgen. Vanligen går det lätt att
reponera (bild 183–185). Om
patienten har kraftiga muskler och
spänner dessa kan det emellertid vara
svårt. Om det är svårt kan man ge
lugnande/muskelavslappnande och
smärtstillande medel. Om detta inte
låter sig göras remitteras patienten
till närmaste ÖNH-klinik.

Bild 183. Högersidig käkluxation.

Bild 184. Reponering av käkluxation. Låt
patienten sitta på en stol med nackstöd, som på
bilden, eller på en pall med huvudet mot en vägg.
Stå framför patienten. Grip med båda händerna,
tummarna inuti patientens mun, om underkäken.
Tryck långsamt men envist nedåt-framåt. När
mandibeln blir rörlig förs den uppåt-bakåt.
Bild 185. Efter den lyckade reponeringen läggs ett
hakförband som ska föra mandibeln uppåt.
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SÅRSKADOR I ANSIKTET OCH PÅ HALSEN

Åtgärda alla sår så snart som möjligt. När det gäller ansiktet är blodförsörjningen emellertid så god att man mycket väl kan försöka primärsy sår som är
upp till ett dygn gamla.
1. Undersök sensibilitet och motilitet.
2. Bedöva med Xylocain®-adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml.
3. Rengör noggrant. Skölj såret med rikliga mängder fysiologisk koksaltlösning. Skrubba med steril borste för att få bort alla kontaminerande
partiklar ur såret.
4. Undvik att excidera misstänkt devitaliserad hud (läkningsförmågan
i ansiktet är bättre än man tror på grund av den rikliga blodförsörjningen).
5. Sy med enstaka suturer. Använd 5/0 eller 6/0. Undvik dragning i huden.
6. Vid alla sår som kommunicerar med näsa, bihålor och munhåla:
Ge antibiotikaprofylax med penicillin V. Glöm ej eventuell tetanusprofylax
7. Vid sår som berör läpparna: Var noga med inpassningen av det läppröda.
8. Vid alla sår som berör konturer, till exempel ytterörat: Var noga med
anpassningen av konturen.
9. Avlägsna suturerna efter 5–7 dagar.
10. Vid stora fula sår och särskilt om det föreligger substansdefekter:
Kontakta plastikkirurg.
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Sväljningssvårigheter
Sväljningssvårigheter kan vara orsakade av såväl helt beskedliga tillstånd som
av svårartade, livshotande infektioner och cancer.
Detta avsnitt berör inte infektioner i tonsiller, svalg eller hypofarynx (se dessa
rubriker) utan endast godartade och elakartade tillstånd i matstrupen. Den
primära undersökningen av patienter med sväljningssvårigheter ska omfatta
en noggrann anamnes (glöm inte att fråga om aktuell medicinering) samt ett
fullständigt ÖNH-status, inklusive palpation av halsens mjukdelar. Om din
undersökning av patienten inte leder till en tillfredsställande förklaring av
besvären ska du vara frikostig med röntgen av hypofarynx och esofagus.
HIATUSBRÅCK

Hiatusbråck är ett förhållandevis vanligt
tillstånd som oftast inte ger några symtom.
Om besvär föreligger orsakas dessa av en
samtidig refluxesofagit.
Symtomen är halsbränna, sura uppstötningar,
rapningar och ibland även klumpkänsla i
halsen. Retrosternala smärtor förekommer,
ibland med en utstrålning upp till halsen.
Diagnosen hiatusbråck erhålls med röntgen
(bild 186). Diagnosen refluxesofagit kan
säkerställas efter esofagoskopi med px.

Bild 186. Röntgenbild. Hiatusbråck.

Handläggning: Nyupptäckta patienter med misstänkt symtomgivande hiatusbråck bör alltid remitteras till ÖNH- eller annan specialistklinik för diagnostik.
Behandlingen består av viktminskning, kostråd, små måltider, att undvika
att äta sent samt att undvika kaffe, nikotin, alkohol och farmaka som sänker
sfinktertonus. Högläge rekommenderas nattetid. Refluxproblematiken behandlas med antacida, protonpumpshämmare och/eller H2-receptorblockerare.
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PLUMMER-VINSONS SYNDROM

Patienten har svårt att svälja fast föda och
föredrar flytande kost. Avmagring kan
föreligga om sjukdomen pågått en tid.
Sjukdomen är idag ovanlig. Den drabbar
oftare kvinnor, som dock inte behöver vara
anemiska vid debuten. Röntgen visar en,
eller ibland två, membranösa förträngningar
i esofagus (bild 187).
Behandlingen är i första hand medicinsk
med järn och B-vitaminer. Vid uttalade
sväljningsbesvär ska patienten remitteras
till ÖNH-klinik för ställningstagande till
eventuell dilatation av förträngningen.
ZENKERDIVERTIKEL (PULSIONS-

Bild 187. Röntgenbild. Plummer-Vinsons
syndrom.

DIVERTIKEL)
Detta tillstånd förekommer i praktiken
endast hos människor äldre än 60 år.
Symtomen är successivt tilltagande sväljningssvårigheter. Divertikeln fylls med
mat som regurgiterar. När den fylls kan
den ibland kännas på halsen. Det förekommer ingen tillblandning av magsaft
– alltså inga sura uppstötningar. Besvären
kommer ofta på natten, ibland med
aspirationspneumonier som följd. Röntgen visar en säckformig utbuktning i höjd
med krikofaryngeusmuskeln (bild 188).

Behandlingen är kirurgi utifrån eller laser
alternativt stapling från insidan (endoskopiskt) med delning av m. krikofaryngeus.
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Bild 188. Röntgenbild. Zenkerdivertikel.

TRAKTIONSDIVERTIKEL
Dessa divertiklar ger
vanligen inga besvär
och kräver ingen
behandling. Orsaken
är en skrumpning av
mediastinala körtlar
(efter bland annat tbc).
Tillståndet upptäcks
ibland som ett bifynd
vid röntgen (bild 189).
Bild 189. Röntgenbild.
Traktionsdivertiklar.

Bild 190. Röntgenbild. Akalasi.

AKALASI
Akalasi (achalasia cardiae) kan förekomma i alla åldrar. Initialt är besvären
måttliga: Ändrade kostvanor, långsam passage av födan, obehag och ibland
smärta i bröstet. Längre fram tillkommer avmagring, regurgitation av odigererade matrester och aspirationspneumonier. Röntgen kan initialt vara negativ, i senare skeden ses en kraftigt dilaterad esofagus ovanför en strutformad
förträngning i kardiahöjd (bild 190). Esofagusmanometri visar avsaknad av
peristaltik och oförmåga att relaxera nedre sfinktern.

Behandlingen innebär en dilatation av det stenoserade partiet.
ESOFAGUSSPASM

Patienten har svårt att svälja torr mat och måste dricka mycket till maten.
Intermittenta retrosternala bröstsmärtor förekommer. På röntgen – som
alltid måste utföras på dessa patienter för att utesluta cancer – ses ibland
segmentella kontraktioner med knogjärnskonfiguration samt en förlångsammad eller upphävd födotransport (bild 191).
Behandlingen består av kostråd och lugnande besked. Vid stora besvär kan
nitroglycerin prövas.
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KRIKOFARYNGEUSSPASM

Drabbar oftast äldre människor med neurologisk sjukdom, exempelvis
Parkinson, Alzheimer och ALS. Symtom: Svårt att få ner föda, maten fastnar,
avmagring. Röntgen visar dålig relaxation av krikofaryngeusmuskeln.
Behandling: Endoskopisk dilatation eller avskärning av muskeln.
FUNKTIONELL DYSFAGI, ”GLOBUS HYSTERICUS”

Patienten upplever ofta en klump i halsen. Det är inte ovanligt att patienten
utöver sina ”sväljningssvårigheter” även upplever andningssvårigheter. Det är
aldrig svårt att svälja mat och dryck, tvärtom lindras ofta besvären av födointag. ÖNH-status är helt utan anmärkning, liksom röntgen av matstrupen.
Behandling: Ge patienten råd om att undvika att svälja torrt. Vid symtom
rekommenderas patienten att dricka vatten, äta äpple eller liknande. Det är
angeläget att försöka komma till rätta med eventulla psykologiska orsaker.
ESOFAGUSCANCER

Cancer i matstrupen utmärks av
tilltagande sväljningssvårigheter och
viktnedgång. I början är det svårt att
svälja fast föda. Till slut kan patienten
endast med svårighet inta flytande
föda. Alla patienter med denna sjukhistoria ska remitteras till ÖNH-klinik
för snar bedömning och utredning.
Diagnosen erhålls med röntgen (bild
192) och efter esofagoskopi med px.
Bild 191. Röntgenbild. Bild 192. Röntgenbild.
Nasogastrisk sond: Många patienter
Segmentella kontraktioner. Esofaguscancer.
med sväljningssvårigheter behöver
hjälp med näringstillförseln. Ofta läggs en nasogastrisk sond (bildserie 193–
204), därefter är det viktigt att kontrollera läget. Vid svårighet eller osäkerhet
om läge ska kontrollröntgen utföras innan matning via sonden påbörjas.
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Bildserie 193–204. Nasogastrisk sond – nedläggning.

Bild 193. Välj den näsborre som är rymligast.
Bedöva med lidokainhydroklorid-nafazolin och
eventuellt Xylocain®-spray.

Bild 194. Dra upp en liten mängd flytande
paraffin eller koksaltlösning i en spruta.

Bild 195. Dra ut ledaren ur sonden och spruta in
några ml av paraffinet/koksaltlösningen i sonden
som smörjmedel.

Bild 196. För in ledaren i sonden och dra den
fram och tillbaka några gånger så att du känner
att den glider lätt.

Bild 197. Smörj sondens spets med Xylocain®-gel.

Bild 198. För in sonden i näsan längs näsans golv.
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Bild 199. När sonden nått svalget ber du patienten dricka ett par munnar vatten (ytterst liten
mängd om patienten har uttalade sväljningsbesvär
med tanke på risken för aspiration och hosta)
samtidigt som du försiktigt för ner sonden.

Bild 200. Det är lättare om patienten böjer
nacken framåt under nedförandet av sonden.

Bild 201. När sonden är nere ska du dra ut
ledaren. I regel går detta lätt. Om det är svårt och
den vill fastna kan du försöka backa sonden lite.

Bild 202. Kontrollera att sonden ligger rätt i
svalget.

Bild 203. Kontrollera att sonden ligger i ventrikeln
genom att blåsa in några ml luft samtidigt som du
lyssnar med ett stetoskop på ventrikeln. Ett bubblande ljud tyder på att sonden ligger rätt. Aspirera
i sonden – magvätska vid aspiration antyder också
att sonden ligger rätt. Spola också vätska i sonden
– om patienten hostar vid vätsketillförsel i sonden
kan detta tyda på ett felaktigt sondläge (i bronkträdet). För att ytterligare förvissa sig om att sonden
ligger rätt kan man larynxspegla, eller ännu bättre
utföra fiberlaryngoskopi (genom denna undersökning kan man utesluta att sonden gått ned i trakea).
Vid osäkerhet om sondläget (gäller vanligtvis
medtagna och nedgångna patienter) ska sondläget
alltid kontrolleras med röntgen.
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Bild 204. Avsluta med
att fixera sonden vid
näsa och panna.

Främmande kroppar
FRÄMMANDE KROPP I ÖRAT

När det gäller vuxna är det ofta frågan om bomullspinnar eller delar av
bomullspinnar. Det är ganska lätt att
ta ut dessa med tång, slynga, sug eller
spolning.
Barn, särskilt små barn, stoppar ofta
in saker i sina öron (bild 205) och
detta är kinkigare att handskas med.
Om du ser den främmande kroppen
och det verkar lätt att få tag i den,
gör ett försök att ta bort den. Om du
stöter på svårigheter, remittera barnet
till ÖNH-specialist.

Bild 205. Främmande kroppar i hörselgången.
Copyright Björn Åberg.

Det finns en stor risk att skada trumhinnan och mellanörat vid manipulation
med främmande kroppar i hörselgången på barn. Försök ej att spola ut
främmande kroppar av organiskt material på grund av risken för ansvällning.
FRÄMMANDE KROPP I NÄSAN

Främmande föremål i näsan förekommer företrädesvis hos barn (bild 206)
och hos utvecklingsstörda vuxna. Barn söker oftast akut. Nästan alltid ligger
den främmande kroppen i vestibulum nasi.
Hos den utvecklingsstörda vuxna händer det ofta att det har gått en tid sedan
den främmande kroppen kom på plats och denna patient söker för ensidig,
varig och ofta blodtillblandad snuva.
Behandling: Sug rent i näsan. Sväll av med näsdroppar och bedöva gärna
med lidokainhydroklorid-nafazolin på bomullstuss alternativt med Xylocain®102

spray (svider dock). Ibland kan det
underlätta att få den främmande
kroppen att glida ut om man droppar
lite Terracortril® med Polymyxin Bdroppar eller flytande paraffin i
näsborren. Ta ut den främmande
kroppen med slynga, sug eller tång.
Vid minsta problem ska barn remitteras direkt till ÖNH-klinik.
Bild 206. Främmande kropp i näsan hos ett barn.
Foto ÖNH-kliniken, Akademiska sjh/Lars Jonsson.

Ensidig varig, blodtillblandad snuva hos barn är vanligen orsakad av en
främmande kropp. Ensidig varig, blodtillblandad snuva hos vuxen är
bihålecancer till dess att motsatsen bevisats!

FRÄMMANDE KROPP I SVALGET

Främmande kropp i svalget är vanligen fiskben, som i regel fastnar i tonsillerna. Patienten anger att smärtan sitter i tonsillerna och den är nästan alltid
ensidig. Fråga vilken fiskart det var. Stora fiskar med stora ben ger större
skada. Inspektera och palpera även tonsillernas baser. Synliga ben är inte
svåra att ta bort. Använd Hartmans nästång. Om något ben inte kan upptäckas och det gäller ben från mindre fisk, till exempel strömming, kan du
avvakta några dagar. Om smärtan sitter i jugulumhöjd eller längre ner måste
man misstänka främmande kropp i esofagus. Detta ska i så fall handläggas
akut med undersökning av larynx och röntgen av hypofarynx och esofagus.
Om patienten kan ange sida är sannolikheten stor att benet finns i delar
av svalget som kan visualiseras med hjälp av spatel och/eller spegel.
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FRÄMMANDE KROPP I MATSTRUPEN

Risken för en främmande kropp i matstrupen (bild
207) är ökad hos patienter som har tandprotes.
Patienten har då svårt att avgöra tuggans storlek och
temperatur på grund av att protesen täcker gommen.
Risken är också ökad vid esofagusförträngningar och
vid funktionell störning av esofagus. Symtomen på en
främmande kropp är plötsligt insättande av sväljningssvårigheter, kväljningar och ibland smärta.
Initialt upplever många patienter även att det är svårt
att andas, särskilt om den främmande kroppen sitter
högt upp.
Handläggning: Alla patienter med främmande kropp
i matstrupen ska undersökas akut av ÖNH-specialist.

Bild 207. Röntgenbild.
Främmande kropp i esofagus.

FRÄMMANDE KROPP I TRAKEA

Detta är dessbättre ett utomordentligt sällsynt tillstånd. En ockluderande
främmande kropp i trakea är inte
förenligt med livet och risken att
patienten avlider innan hon/han
kommer till läkare är mycket stor.
Utanför sjukhuset: Försök först med
Heimlichs manöver (bild 208).
Prova sedan att övertrycksventilera
patienten med mun-mun-metoden.
Om detta inte har hjälpt är situationen desperat. Utför en koniotomi
(bild 161, sid 82) – som hjälper
endast om den främmande kroppen
sitter ovanför membrana krikotyreoidea.

Bild 208. Heimlichs manöver: Stå bakom
patienten. Fatta nedom thorax runt övre delen av
buken nedom bröstbenet. Komprimera kraftigt
med rörelsen riktad inåt-uppåt.
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FRÄMMANDE KROPP I BRONK

Främmande kropp i bronkerna drabbar oftast barn. Små plastföremål och
jordnötter är de vanligaste orsakerna. Den typiska anamnesen är en plötslig
oförklarlig hostattack, eventuellt med cyanos. Efter den svåra hostattacken,
som brukar upphöra efter någon minut, blir barnet normalt igen. Vid auskultation finner man ibland ett visslande biljud och nedsatt andningsljud på
den drabbade sidan (vanligen höger). Lungröntgen visar i det typiska fallet så
kallad mediastinalvandring mot den sida där den främmande kroppen sitter.
Alla patienter med misstänkt främmande kropp i en bronk ska remitteras
akut till sjukhus.
Om den främmande kroppen inte diagnostiseras (och avlägsnas) kommer
den att ge upphov till recidiverande pneumonier inom samma del av lungan.
Misstänk främmande kropp i bronk vid:
1. Plötsliga, svåra, oförklarliga hostattacker.
2. Recidiverande pneumonier inom samma del av lungan.
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Yrsel
Anamnesen är mycket viktig vid undersökning av patienter med yrsel.
Ta därför god tid på dig och gör en noggrann genomgång av patientens
sjukhistoria!
Gå systematiskt tillväga:
• När och hur debuterar yrseln. Snabbt? Smygande?
• Förebud?
• Yrselns karaktär. Sann rotatorisk yrsel är associerad med en illusorisk
upplevelse av att rummet eller föremålen i rummet rör sig. Penetrera
upplevelsen i dess detaljer. Nöj dig inte med att ”allt bara snurrar”.
• Yrselns svårighetsgrad. Försök att med så objektiva informationer som
möjligt beskriva patientens besvär. Till exempel ”Det kändes som om jag
nästan skulle falla – Kunde gå med stöd – Kunde med svårighet krypa –
Kunde inte röra mig överhuvudtaget”.
• Yrselns duration. Detta är kanske den viktigaste enstaka differentialdiagnostiska uppgiften. Ange yrselns duration i sekunder, minuter, timmar,
dagar, veckor eller månader.
• Framkallande faktorer?
• Associerade symtom? Fråga särskilt efter hörselnedsättning, tinnitus och
andra neurologiska symtom. Huvudvärk? Nackhuvudvärk eller plötslig
svår huvudvärk ska leda misstanken till exempelvis subaraknoidalblödning
eller akut lillhjärneskada.
Det är inte ovanligt att patienten har flera typer av yrsel, till exempel viss
allmän ostadighet och vinglighet i korta attacker + att det svartnar framför
ögonen i samband med hastiga uppresningar + en kraftig rotatorisk yrsel
(som är den egentliga anledningen till att patienten söker). Om du inte styr
patienten ganska hårt genom intervjun kommer hon/han ofelbart att presentera något slags syntes av alla besvär som har med balansen att göra. Ansträng
dig därför att hjälpa patienten att dela upp sina besvär.
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Den fysikaliska undersökningen av patienten med yrsel ska omfatta åtminstone följande: Bedömning av allmäntillståndet inklusive medvetandegrad,
lyssna på hjärtat (lyssna även över karotider och mastoid efter blåsljud) och
om det finns tecken på arytmi, svikt eller blodtrycksstegring/pulssänkning
tydande på ökat intrakraniellt tryck, pulm, blodtryck, fullständigt ÖNHstatus (otit/labyrinit?), Webers stämgaffelprov samt en neurologisk bedömning. Den sistnämnda innefattar rörlighet och sensibilitet i ansikte och
extremiteter (tänk på Wallenbergs syndrom) samt finger-näs (lillhjärna).
Testa ögonrörelser och bedöm förekomst av spontan nystagmus – det sistnämnda antyder en central eller vestibulär skada.
KALORISK SPOLNING

En normal (= liksidig) kalorisk
reaktion talar starkt emot att
patientens yrsel är vestibulär.
Innan spolning sker (bild 209)
ska trumhinnestatus kontrolleras – spolning får ej ske vid
misstanke om trumhinneskada.
Bild 209. Kalorisk spolning.
Utrustning
Sårspruta, termometer, Frenzels glasögon, 2 skålar, brits med höj- och sänkbar huvudända, klocka med sekundvisare.

Utförande
1. Häll upp kallt 30 °C vatten och varmt 44 °C vatten i två separata skålar.
2. Lägg patienten på en brits med huvudändan höjd cirka 30 grader.
3. Dra upp det varma vattnet i sprutan och spola det långsamt (under 30
sekunder) i ena örat.
4. Avvakta 15 sekunder.
5. Notera nystagmus riktning (snabba fasens riktning).
6. Notera nystagmus duration.
Vänta i 5 minuter. Spola därefter varmt vatten i det andra örat.
Vänta i 5 minuter. Spola därefter kallt vatten i ett öra i taget på samma sätt.
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VAD ÄR NORMAL KALORISK REAKTION?

Riktning
Om du spolar varmt vatten i vänster öra ska den snabba fasen slå mot vänster. Om du i stället spolar kallt vatten i vänster öra ska den snabba fasen slå
mot höger.
Duration
Den individuella variationen är stor och brukar vara mellan 1 och 3(– 4)
minuter.
Det viktigaste vid den kaloriska undersökningen är att jämföra sidorna.
För diagnosen ”normal” krävs ungefärligen sidolika reaktioner.
NYSTAGMUS

Nystagmus grundregel:
Den snabba fasen slår mot sidan med störst aktivitet.
Till exempel: Om höger labyrint är utslagen slår nystagmus mot vänster.
Nystagmus grad I: Den snabba fasen slår i blickrikningen.
Nystagmus grad II: Nystagmus slår till höger eller till vänster vid blickriktningen rakt fram.
Nystagmus grad III: Den snabba fasens riktning är motsatt blickriktningen.
Förekomst av nystagmus ska föra tanken till möjligheten av vestibulär
orsak till yrseln. Det är dock viktigt att utesluta en central orsak till
yrsel och nystagmus, främst cerebellär och/eller hjärnstamsskada.
Här följer en beskrivning av några typer av yrsel som kan vara praktisk att ha
i åtanke när du ser patienter som klagar över yrsel/ostadighet. Tyvärr ryms
inte hela sanningen här: ”Vertigo UNS” finns också.
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`
MORBUS MÉNIERE

` debuterar vanligen i yngre medelåldern. Sjukdomen känneteckMb Méniere
nas av en triad av symtom:
1. Attacker av rotatorisk yrsel (2–5 timmar). Dessa är associerade i tiden med:
2. Ensidig hörselnedsättning – lockkänsla. Den typiska hörselbilden i början
av sjukdomen är en sensorineural basnedsättning (med tiden förvärras
ofta hörselnedsättningen och sjukdomen kan även drabba det andra örat).
3. Ensidig tinnitus.
Under ett pågående anfall är patienten allmänpåverkad, mår ofta illa och
kräks. Nystagmus förekommer under anfallet men försvinner mot slutet av
attacken.
Handläggning: Alla nyupptäckta fall bör utredas av ÖNH-specialist. Behandlingen utgörs av vila och antiemetika under anfallet. Profylaktiskt kan diuretika prövas vid återkommande anfall. Om detta ej hjälper kan applikation av
gentamicin i mellanörat eller, mera sällsynt, kirurgi komma i fråga.
VESTIBULARISNEURIT

Vestibularisneurit är en sjukdom som karaktäriseras av plötsligt debuterande,
kraftig, klart rotatorisk yrsel. Patienten är allmänpåverkad och ligger helst
stilla på ena sidan (den sida av vestibularisorganet som drabbats) och blundar.
Vid din undersökning finner du nystagmus men gör inga andra avvikande
fynd. Det illamående och den kräkning som är vanligt vid denna sjukdom är
mer ett uttryck för yrselns svårighetsgrad än ett symtom i sig. Sjukdomen har
ett ganska långdraget förlopp som räknas i åtskilliga veckor upp till ett par
månader innan besvären har klingat av helt. Den kaloriska reaktionen är
utslagen på den drabbade sidan. Det är viktigt att utföra neurologiskt status
i dessa fall för att utesluta central genes, främst en cerebellär och/eller hjärnstamsskada. Akut nackhuvudvärk är ett observandum som kan tyda på
central orsak.
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Handläggning: Dessa patienter kräver nästan alltid vård på sjukhus under
sjukdomens första dagar. Ofta finns behov av parenteral tillförsel av vätska
eftersom patienten inte kan försörja sig själv per os. Behandlingen är symtomatisk och består av vila, parenteral vätsketillförsel, antiemetika och snar
mobilisering.
BENIGN LÄGESYRSEL

Denna sjukdom kännetecknas av 20–30 sekunder långa attacker av rotatorisk
yrsel vilka utlöses av huvudvridningar eller vridningar av kroppen. Yrseln
(och nystagmus) utlöses av lägesförändringar.
Gör så här: Lägg patienten på rygg och vrid patientens huvud åt ena sedan.
Notera förekomst av yrsel och nystagmus (nystagmus duration och riktning).
Vrid därefter huvudet åt motsatt håll och gör samma iakttagelse. Tecken på
benign lägesyrsel kan även testas enligt Dix-Hallpike (bildserie 210–211).
Det typiska för sjukdomen är att yrsel och nystagmus utlöses med en viss
latens och klingar av inom någon minut. Vid upprepning av rörelsen (exempelvis huvudvridning) minskar tendensen till yrsel och nystagmus.
Behandlingen består av lugnande besked och råd att undvika de kroppsrörelser som utlöser besvären. Med Epley’s manöver (bildserie 212–216) kan
många patienter bli besvärsfria. Denna manöver kan utföras på mottagningen
och även senare upprepas av patienten själv – det bör dock alltid finnas
någon med när man utför denna manöver eftersom enstaka patienter tillfälligt kan försämras.
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Bildserie 210–211. Dix-Hallpike.

210. Börja med patienten i sittande. Vrid patientens huvud 45 grader åt det håll till vilket öra
som avses att testas (på bilden höger).

211. Lägg patienten snabbt ned med huvudet i
hängande sidoläge. Låt patienten ligga kvar med
huvudet i hängande sidoläge och notera eventuell
yrsel och nystagmus. Om nystagmus kommer med
en viss latens för att öka och sedan avta och försvinna inom någon minut talar detta för en
benign lägesyrsel. Testet upprepas sedan för det
motsatta örat på motsvarande sätt.
(Idé till bildmaterialet taget från Yrselpraktika
av Måns Magnusson.)
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Bildserie 212–216. Epley’s manöver.

212. Låt patienten ligga kvar i 2 minuter med
vridet och hängande huvud (utanför britskanten)
på den sida som utlöste yrsel vid Dix-Hallpike, på
bilden vänster. Alternativt kan man lägga patienten på rygg med huvudet hängande och vridet åt
det håll som utlöser yrseln.

213. Rotera därefter huvudet sakta åt den motsatta
sidan (huvudet ska fortfarande vara hängande)
och låt patienten ligga så i 1–2 minuter.

214. Fortsätt sedan genom att vrida hela kroppen
åt det håll som huvudet senast vreds åt (huvudet
ska fortfarande vara hängande och vridet i
förhållande till kroppen) så att patienten blir
liggande på sidan. Näsan ska då peka mot golvet.
Låt patienten ligga så i 2 minuter.

215. Stöd patientens nacke och hjälp patienten
sakta och försiktigt upp i sittande.

216. Patienten sittande. Första natten efter manövern bör patienten försöka sova i sittande eller
halvsittande ställning. Om manövern ej lyckas
och patienten får yrsel och nystagmus kan Epley’s
manöver upprepas.
(Idé till bildmaterialet taget från Yrselpraktika
av Måns Magnusson.)
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ORTOSTATISK YRSEL

Då patienten gör en hastig uppresning svartnar det för ögonen en kort stund
under några sekunder. Det känns som om allt svajar. Kontrollera hjärta och
rutinblodprover, inklusive Hb och glukos. Mät blodtrycket i stående och
liggande.
Behandling: Ge lugnande besked och råd om att ta god tid på sig vid uppstigningar från säng eller stol. Det är tveksamt om blodtryckshöjande medel
har effekt.
FUNKTIONELL YRSEL

I stressande situationer känns det som om allt gungar och känns osäkert
under några sekunder. Yrseln uppstår ofta i rörliga miljöer, exempelvis när
man står i kö i affären. Du finner inget avvikande vid din undersökning.
Behandlingen består av lugnande besked att det inte är något farligt. Samtala
med patienten om eventuella psykosociala orsaker till besvären.
ARTERIOSKLEROTISK ELLER ÅLDERSBETINGAD YRSEL

Den gamla människans ostadighet, vinglighet och rädsla för att falla uppfattas ofta som yrsel. Du finner inget inom ÖNH-sfären. Om besvären är
uttalade, sök efter invärtesmedicinska orsaker. Om besvären är måttliga
räcker det i de flesta fall med lugnande besked. Vissa äldre människor känner
sig hjälpta av att använda promenadkäpp eller stavar som ett ”tredje ben”.
AKUSTIKUSNEURINOM

Akustikusneurinom ger sällan eller aldrig upphov till svår yrsel eftersom
det växer så långsamt att en adaptation hinner ske. Det som framför annat
utmärker dessa tumörer är en ensidig, neurogen hörselnedsättning. Den
kaloriska reaktionen är nedsatt eller utsläckt på den sjuka sidan.
Handläggning: Alla fall av nyupptäckt ensidig, neurogen hörselnedsättning
ska utredas audiologiskt för uteslutande av akustikusneurinom (bild 217).
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Bild 217. MR-bild av akustikusneurinom.
Rtg-avdelningen, Akademiska sjukhuset.

Hjärntumörer ger sällan akut yrsel (i så fall snarare en ostadighet)
eftersom de växer så långsamt att en adaptation hinner äga rum.

Labyrintit är idag en mycket sällsynt sjukdom – se avsnittet om örats sjukdomar, sid 29.
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Facialispares
NIVÅDIAGNOSTIK AV FACIALISPARES

Kunskap om facialinervens grenar kan användas för att nivådiagnostisera
perifera facialispareser (bild 218), vilket dock i kliniken har ett begränsat värde.

Bild 218. Facialisnervens huvudgrenar.

Bild 219. Schirmer’s test

N. petrosus major som kontrollerar tårflödet undersöks med Schirmer’s test
(bild 219): Två smala remsor av filterpapper viks i ena änden och hängs i de
undre ögonlocken. Ett minskat tårflöde på den paretiska sidan kan indikera
att lesionen på nerven sitter proximalt om ganglion geniculum.
N. Stapedius som kontrollerar stapediusreflexen undersöks vanligen med
audiologiska metoder.
Chorda tympani som innerverar smaken på tungans främre två tredjedelar
undersöks genom att droppa salt- eller sockerlösning på tungan.
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Även om de flesta perifera facialispareser (bild 220) är oklara till sitt ursprung
är det viktigt att ha i åtanke att paresen kan vara ett symtom på annan
sjukdom, till exempel borreliainfektion, herpes zoster, otit, trauma eller
tumörer. Andra orsaker finns men är mycket sällsynta.
Den idiopatiska facialisparesen eller Bell’s pares förekommer i alla åldrar.
Paresen föregås ofta av smärtor i örontrakten. Efter debuten progredierar
paresen under loppet av några timmar eller dagar. Det är vanligt att smaksinnet är påverkat på den paretiska sidan och inte sällsynt att stapediusmuskeln
också är påverkad. Däremot är tårsekretionen normal i de allra flesta fall.
På grund av paresen i ögonlocket
kommer dock många patienter att
uppleva att ögat rinner. De allra
flesta Bell’s pareser, 70–80 %, går
spontant i regress inom de första
månaderna. De övriga får varierande
grader av resttillstånd, främst i form
av ofrivilliga medrörelser i ansiktets
muskulatur (synkinesier) samt
muskelkontraktur i ansiktsmuskulatur och platysma.
Behandlingen är framför allt inriktad
på att skydda ögat under den tid som
paresen är så uttalad att ögonlocket
inte sluter sig. (Se även Handläggning, sid 117.)

Bild 220. Vänstersidig perifer facialispares.

Insjuknandet i borreliautlöst facialispares behöver inte skilja sig från det vid
den så kallade idiopatiska paresen. Det finns emellertid en rad symtom som
kan förekomma vid borreliainfektion; hudmanifestationer såsom erythema
chronicum migrans (bild 221) och lymfadenosis benigna cutis (bild 222),
huvudvärk, feber, migrerande smärtor, domningar och ledbesvär. Symtomen
inklusive facialisparesen kan läka ut spontant, men mikroorganismen kan
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överleva under lång tid och ge upphov till sena komplikationer från hud,
leder, hjärta och nervsystem. Infektionen kan därför i viss mån liknas vid lues.

Bild 221. Erythema chronicum migrans.

Bild 222. Lymfadenosis benigna cutis.

Handläggning: Viktigast är att skydda ögat från uttorkning. Tårsubstitut
(exempelvis Viscotears®) ordineras 6–8 ggr dagligen, och till natten ögonsalva
Oculentum simplex. Patienten ska uppmanas att sluta ögonlocket flera gånger
dagligen med hjälp av ett finger. Täta sportglasögon på dagen skyddar ytterligare från uttorkning. Till natten kan ögonlocket slutas med hjälp av en hudtejp som fästs lateralt på ögonlocket och drar ned detsamma. Om patienten
har svårt att sköta ögat ges tillägg med fuktkammare till natten och eventuellt
även dagtid. Alla fall med perifer facialispares ska undersökas med öron- och
otoneurologiskt status (glöm inte parotis och öra).
Upprepade serumprover för Borrelia tas, dels akut, dels efter 4–8 veckor.
Ge inte peroral penicillinbehandling rutinmässigt till patienter med facialispares
– denna behandling är otillräcklig för att eliminera eventuella spiroketer och
försvårar senare borreliadiagnostik. När det gäller Bell’s pares rekommenderas
inte rutinmässig antiviral (antiherpes-) behandling. Det får även anses oklart
om peroral kortisonbehandling kan påverka läkningsförloppet – två större
studier pågår för närvarande (varav en skandinavisk) för att utvärdera detta.
Om paresen är uttalad och patienten förhållandevis ung kan man dock
erbjuda en kort nedtrappande kortisonkur (10–14 dagar med begynnelsedos
12 tabletter Prednisolon 5 mg eller 12 tabletter Betapred 0,5 mg). Risken för
biverkningar (främst psykiska och från mage) ska dock alltid vägas in och
diskuteras med patienten.
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ZOSTER OTICUS

Zoster oticus börjar ofta med en episod av influensaliknande symtom och
ensidiga smärtor i ena örontrakten. Efter några dagar uppträder herpesblåsor
på trumhinnan, i hörselgången och på öronmusslan (bild 15, sid 14). Detta
stadium kan dock saknas. Neurologiska symtom som facialispares, hörselnedsättning, tinnitus och yrsel (Ramsay-Hunts syndrom) är vanliga. Förloppet
kan ibland bli långdraget och resttillstånd av paresen är vanligare än vid Bell’s
pares.
Behandling: Peroral antiherpesbehandling bör ges i dessa fall om det inte
gått lång tid efter symtomdebuten. På grund av smärtor blir det ibland
nödvändigt med analgetika. Ofta behöver örat rengöras och behandlas lokalt
med lämpliga örondroppar, till exempel Terracortril® med Polymyxin B.
Övrig behandling: se Handläggning, sid 117.
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Sjukdomar i spottkörtlarna
RANULA

En ranula är en tunnväggig, vanligen
gulfärgad cysta som utgår från sublingualiskörtlarna. Cystan kan anta ansenliga
proportioner och ger då besvär (bild 223).
Cystorna kan ibland försvinna spontant
varför man primärt kan avvakta behandling om de inte ger större besvär.

Bild 223. Ranula till höger i munbotten.

Behandlingen är annars kirurgisk och utförs av ÖNH-läkare. Detta innebär
excision av cystan, eller så kallad marsupialisation, vilket innebär att cystans
övre yta avlägsnas och att en bred förbindelse till munhålan därmed skapas.
SIALOLITIASIS

Spottstenar kan förekomma i alla spottkörtlar men är vanligast i submandibulariskörteln och dess utförsgång. Symtomen
är måltidsrelaterad smärta och svullnad i
den berörda körteln. Då och då uppträder
komplicerande infektioner. Om infektion Bild 224. Sten belägen i glandula
submandibularis.
föreligger kan man ofta pressa ut pus ur
utförsgången. Körteln är svullen och ömmande. Ibland kan man känna ett
konkrement i utförsgången. Röntgen av munbotten kan utnyttjas för att
demonstrera förekomsten av en sten i körteln eller i utförsgången (bild 224).
Sialografi, ultraljud och CT kompletterar ibland diagnostiken, främst avseende
parotiskörteln. MR används främst för utredning där tumörmisstanke föreligger.
Behandling: Om stenen ligger långt distalt i utförsgången kan gången klippas
upp (bildserie 225–230). Om stenen ligger långt bak i munbotten eller i
själva submandibulariskörteln blir det ofta aktuellt att exstirpera hela körteln.
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Bild 225. Röntgenbild. Spottsten i submandibulariskörtelns utförsgång.

Bild 226. Bimanuell palpation av munbotten.

Bild 227. Bedöva munbotten med Xylocain®spray och injektion med Xylocain® adrenalin.

Bild 228. Sondera utförsgången med knappsond.

Bild 229. Klipp upp gången med en ögonsax
(alternativt kan man öppna slemhinnan över
stenen och lyfta ut stenen, så kallad marsupialisation).

Bild 230. Lyft ut stenen. Såret lämnas öppet.
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PAROTIT

Den epidemiska parotiten är en smittsam virussjukdom med en inkubationstid av cirka 3 veckor. Sjukdomen är numera ovanlig efter införandet av allmän
vaccination mot parotitvirus. Efter någon dags feber svullnar den ena sidans
parotiskörtel, efter ytterligare någon dag svullnar sedan den andra. Inte sällan
finns sjukdomen även i andra spottkörtlar. Körteln är tydligt svullen och
ömmande. Innan svullnaden blir tydlig är ofta smärtor i örontrakten det
mest framträdande symtomet. Prognosen vid okomplicerad parotit är god.
AKUT BAKTERIELL (PURULENT ) PAROTIT

Akut bakteriell (purulent) parotit, eller septisk parotit, drabbar framför allt
äldre och medtagna ofta dehydrerade patienter. Symtomen är smärta, ömhet
och svullnad av den drabbade körteln (bild 231, 232). Ibland utvecklas en
abscess. Allmäntillståndet som från början var dåligt försämras ytterligare.
Behandlingen är intravenös antibiotika, parenteral vätsketillförsel, munhygien och salivstimulerande åtgärder som att tugga tuggummi eller att suga på
sura karameller. Det är viktigt att behandla eventuell dehydrering. Patienten
vårdas vanligen på ÖNH-klinik. Om tecken på abscess föreligger ska denna
dräneras (försiktighet så att facialisnerven ej skadas).

Bild 231. Purulent parotit hos äldre man.

Bild 232. Purulent parotit. Ett ymnigt pusflöde ur
parotis utförsgång kan framställas vid försiktig
massage av den infekterade körteln.
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KRONISK RECIDIVERANDE PAROTIT

Den kroniska recidiverande parotiten drabbar både barn och vuxna, även om
förloppen är olika.
Hos barn ger sjukdomen skov cirka en vecka med lätt till måttlig feber, ömhet
och svullnad över ena parotiskörteln. Antibiotika är sällan indicerat men kan
ibland behövas. Recidiv är vanliga men med åren brukar besvären försvinna.
Hos vuxna är förloppet mera långdraget och fluktuerande. Upprepade sonderingar kan ge förbättring. Alla fall av recidiverande parotit bör skötas av
ÖNH-läkare.
PLEOMORFT ADENOM

Det benigna pleomorfa adenomet, eller blandsvulsten, är den vanligaste
bland de i och för sig ovanliga spottkörteltumörerna. Den vanligaste lokalen
är parotiskörteln. Patienten söker för en långsamt tillväxande knöl invid/
under ena örat. Tumören kan i en del
fall ha hunnit anta avsevärda proportioner (bild 233). Pleomorfa adenom
kan uppträda även på andra lokaler,
till exempel peritonsillärt som på bild
234, 235. Just denna patient misstänktes en tid lida av en ”atypisk
peritonsillit”. Palpationsfyndet liksom avsaknaden av inflammation gav Bild 233. Pleomorft adenom invid höger käkvinkel.
dock misstanken om rätt diagnos.
Ofta sitter dessa tumörer skenbart
nära huden och inbjuder till en enkel
excision. Tumörer i facialisområdet är
särskilt lömska med tanke på risken
för nervskada. Vid operationen bör
därför facialisnerven friläggas innan
tumören avlägsnas. Detta bör ske på
ÖNH-klinik.

Bild 234. Högersidigt parafaryngealt pleomorft
adenom. Bild 235 (infälld). Tumören efter operation.
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WARTHINTUMÖR

Denna benigna tumör är svår eller
omöjlig att på den kliniska bilden
skilja från det pleomorfa adenomet.
Storleksvariation och ömhet i perioder kan tala för en Warthintumör.
Ofta blir det dock PAD-utlåtandet
från operation som ger den definitiva
diagnosen.

Bild 236. Warthintumör hos äldre dam.

MALIGNA TUMÖRER I PAROTIS

Elakartade tumörer i parotis är mycket sällsynta. Om det föreligger en
samtidig facialispares indikerar detta en sämre prognos. På bilderna nedan
syns två exempel på maligna parotistumörer (bild 237, 238).
Handläggning: Alla patienter med resistenser i eller i nära anslutning till
parotis ska bedömas av ÖNH-specialist.

Bild 237. Malign parotistumör vid höger öra.

Bild 238. Malign parotistumör med hudgenombrott.
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Knuta på halsen
De flesta knutor på halsen hos barn är benigna. Hos äldre personer gäller det
motsatta förhållandet. Hos barn och ungdomar är det vanligen fråga om
lymfadeniter och kongenitala cystor. Hos yngre vuxna dominerar spottkörteltumörer, lymfom och tyreoideaknutor. Hos medelålders och äldre rör det sig
i regel om metastaser.
Anamnesens längd kan vara vägledande.
• Kort anamnes (några dagar till en vecka) talar för akut infektion i en
lymfkörtel (bild 239).
Vid akut bakteriell infektion ges penicillin V. I enstaka tillfällen kan det
ske en smältning med abscessbildning. I dessa fall måste abscessen tömmas, och detta är inläggningsfall som dessutom behandlas med parenteral
antibiotika.
Infektion med atypiska mykobakterier börjar vanligen lite långsammare,
med en eller flera svullna lymfkörtlar i submandibularisområdet. I senare
skede tillstöter vanligen en hudrodnad och abscedering sker. Behandlingen
i dessa fall är vanligen kirurgisk med urskrapning eller exstirpation. I en
del fall där infektionen inte är så aktiv kan expektans vara ett alternativ.
Mykobakterieinfektionen går vanligen tillbaka spontant efter en längre tid.
• Lång anamnes (flera år) talar för kongenital förändring (bild 240, 242).
Om anamnesen är månader till ett halvt år talar det för en malignitet
(bild 241).
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Bild 239. Lymfadenitis colli.

Bild 240. Lateral halscysta.

Bild 241. Metastas av skivepitelcancer.

Bild 242. Medial halscysta.

Bild 243. Tyreoideaadenom.

Bild 244. Pleomorft adenom.
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Palpationsfynden är av betydelse.
– Om knutan är ilsket ömmande och rodnad talar det för en akut inflammerad lymfkörtel (bild 239).
– Om knutan är mjuk och fluktuerande talar det för en kongenital förändring (bild 240, 242).
– Om knutan är stenhård och sitter fast mot underlaget talar det för en
malignitet (bild 241).
Knutans läge på halsen kan också vara vägledande.
– Om knutan är belägen i medellinjen, tänk i första hand på medial halscysta, dermoidcysta eller tyreoideatumör (bild 242 och 243).
– Om knutan är belägen i trigonum submandibulare, tänk i första hand på
förändringar i glandula submandibularis.
– Om knutan är belägen i regio sternokleidomastoideum, tänk i första hand
på lateral halscysta, lymfom, lipom, hygrom eller metastas (bild 240).
– Om knutan är belägen invid käkvinkeln, tänk i första hand på metastaser.
– Om knutan är belägen i parotissvansen, tänk i första hand på parotistumör
(bild 244).
– Om knutan är belägen i regio colli lateralis, tänk på lymfom – särskilt om
du känner flera knutor.
– Om knutan är belägen i fossa supraclavicularis, tänk i första hand på
metastaser från ventrikel eller lungor (bild 241).
Alla patienter med nyupptäckta knutor på halsen ska remitteras till ÖNHspecialist för bedömning, eventuellt efter det att du låtit utföra en cytologpunktion.
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LATERAL HALSCYSTA

Den laterala halscystan som är en gälgångsrest återfinns vanligen ganska
högt på halsen framför sternokleidomastoideus. Den kan anta ansenliga
proportioner (bild 245–247). I det typiska fallet är den mjuk, fluktuerande
och oöm. I samband med övre luftvägsinfektioner händer det att den svullnar
och blir ömmande och rodnad. Symtomdebut sker vanligen i tidig vuxenålder. Diagnosen erhålls med cytologpunktion. I enstaka fall innehåller
cystan maligna celler och därför bör den alltid tas bort.
Behandlingen är således kirurgisk och innebär exstirpation av förändringen.

Bild 245 och 246. Lateral halscysta med typisk
lokalisation.
Bild 247. Samma cysta
efter exstirpation.

LATERAL HALSFISTEL

Laterala halsfistlar kan uppträda ensidigt eller bilateralt. Infektioner kan ge
sekretion och smärta. När du ser patienten är fynden i regel blygsamma (bild
248, 249). Patienten ska remitteras till ÖNH-klinik för ställningstagande till
operation.
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Bilden ej scannad /
Elanders.

Bild 248. Oretad, högersidig lateral halsfistel som
mynnar strax medialt om musculus sternocleidomastoideus mediala fäste.

Bild 249. Operationsbild från samma patient.
Man ser att fisteln har en avsevärd längd och det
var nödvändigt att göra två incisioner i huden för
att ta ut den.

MEDIAL HALSCYSTA

Mediala halscystor uppstår någonstans längs ductus thyreoglossus förlopp
från foramen caecum till jugulum (bild 250, 251). Den vanligaste lokalisationen är framför os hyoideum. Det kan förekomma att patientens tyreoidea är
belägen i cystan. Därför är det av betydelse att säkerställa att patienten har

Bild 250. Medial halsfistel som varit infekterad.

Bild 251. Medial halscysta.
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tyreoideavävnad utanför cystan innan man tar bort förändringen. Debutsymtomen sker vanligen vid 4–6 års ålder och ofta i anslutning till en övre
luftvägsinfektion. Diagnosen erhålls vid cytologpunktion.
Behandlingen är kirurgisk och innebär avlägsnande av cystan.
LYMFADENITIS COLLI

Det är inte helt sällsynt att föräldrar
söker på grund av att barnet har stora
rodnade körtlar på halsen. I den
praktiska situationen är det ofta svårt
att veta om det är fråga om en infekterad lateral halscysta eller en infekterad lymfkörtel (bild 252).
Behandlingen bör skötas av ÖNHspecialist. Om det föreligger en
fluktuation utförs incision av förändringen. Om inte, används alsolspritomslag och patienten behandlas
med antibiotika. Om förändringen
inte går i regress utförs en cytologpunktion för att klarlägga genesen.

Bild 252. Lymfadenitis colli.
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Mjukdelstumörer och kärlmissbildningar hos barn
HEMANGIOM

Hemangiom är en benign kärltumör. Den tillväxer under de första levnadsåren och försvinner därefter spontant. Diagnosen ställs kliniskt med hjälp av
ultraljud och MR.
Behandling: I första hand avvaktan. Om det föreligger funktionella eller
kosmetiska störningar kan laser – eller farmakologisk behandling – bli aktuell.
LYMFANGIOM (LYMFATISKA MISSBILDNINGAR)

Lymfangiom på halsen är sällsynta. Missbildningen ger i regel symtom under
det första levnadsåret. Speciellt hygrom, som är cystiska och ofta belägna
submandibulärt, kan nå avsevärd storlek och breda ut sig mot mediastinum.
I sådana fall kan andningsproblem uppstå.
Diagnosen ställs kliniskt, men vid osäkerhet kan cytologpunktion utföras.
Utbredningen kartläggs med MR. Oftast kan förändringen palperas som
mjuk, nästan sladdrig, och diffust avgränsad mot omgivningen.
Behandlingen är ofta mulitidisciplinär,
med såväl operation som skleroserande
behandling.
Även andra kärlmissbildningar förekommer inom ÖNH. Dessa benämns
efter den dominerande kärltypen, exempelvis venös missbildning (bild 253).
Bild 253. 4-årig pojke med en stor venös kärlmissbildning i tunga, munbotten och kind. Pojken
har en trakeostomi för andningsvägen. Foto ÖNHkliniken Akademiska sjh/Lars Jonsson.
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DERMOIDCYSTA

Detta är epitelklädda cystiska förändringar försedda med hår och körtlar,
fyllda med en talgig massa innehållande kolesterol och hornsubstans. Den
vanligaste lokalisationen är i ansiktets medellinje, vid näsroten eller på halsen.
Vid den senare lokalisationen 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.
Behandlingen är kirurgisk.
MALIGNA TUMÖRER

Maligna tumörer med lymfkörtelmanifestation på halsen är sällsynta sjukdomstillstånd hos barn. Främst rör det sig då om leukemi eller malignt
lymfom. Mer sällsynta är neuroblastom, rabdomyosarkom samt tyreoideaoch spottkörteltumörer.
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