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HÖK Heshet 
Allmänläkarkonsulterna Norrbotten 

Överenskommelse mellan Primärvården och Öra-, näsa-, 

halssjukvården i Norrbotten 
 

Definition 
Påverkad röstkvalité. Svårighet eller ansträngande att prata. 

 

Orsaker 
Heshet kan bero på malignitet eller andra allvarliga tillstånd som kräver 

snabb handläggning, men kan också ha funktionella orsaker där 

handläggningen inte behöver vara lika snabb.  
 

Handläggning i primärvården 
Palpation av halsen. Mun- och svalgstatus. Om möjligt larynxstatus. 

Överväg provbehandling med protonpumpshämmare vid misstanke på 

reflux. 
 

Akuta tillstånd 
Heshet med andningssvårigheter och /eller svårighet att svälja egen saliv 

och/eller svullnad/rodnad på halsen som debuterat inom minuter-timmar. 

Överväg allergisk reaktion / astma / infektion! Handlägg enligt rekom-

mendationer för dessa tillstånd!  

Vid behov DIREKTKONTAKT med ÖNH läkare.  Sök dagbakjour dagtid 

och ÖNH-jour kvällar och helger via växel Sunderbyn 0920-282000 ! 

 

Mindre akuta remissindikationer 
Behov av skyndsam, men inte akut handläggning. Handläggs på ÖNH inom 

ca 2-3 veckor: 

 Heshet som varit ihållande eller försämrats under 2-3 veckor utan period 

med förbättring, särskilt hos rökare. 

 Samtidig förekomst av påverkad andning och/eller sväljning. Obs ev 

viktnedgång! 

 Sjukskriven pga heshet. Observera att logopeden kräver ÖNH-

läkarbedömning inkl stroboskopi innan ev röstterapi. 

 

ÖNH bedömning utan särskild prioritering. Handläggs på ÖNH inom 3 

månader: 

 Ingen påverkan andning eller sväljförmåga. 

 Nedsatt röstfunktion påverkar vardagen negativt. Observera att logopeden 

kräver ÖNH-läkarbedömning inkl stroboscopi innan ev röstterapi. 
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Värdefulla uppgifter i remiss till ÖNH 

 Duration av heshet. 

 Tobaksvanor. 

 Förekomst av samtidiga besvär med andning eller sväljning. 

 Förekomst av associerade sjukdomar/tillstånd (lungsjukdom, allergi etc) 

 Grad av påverkan av dagligt liv. Hur fungerar tex kommunikationen med 

anhöriga? Hesheten orsakat sjukskrivning? 

 Ev viktnedgång 

 

 


