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Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden 
 

 

RÖK 
Remissöverenskommelse 

mellan primärvården Luleå-Boden och öronmottagningen, Sunderby sjukhus 
Titel: Otosalpingit Giltig from: 020101        Giltig tom: 031231         

Ansvarig för innehållet för primärvårdens räkning: Meta Wiborgh, distriktsläkare 

För sjukhuskliniken: ? 

Godkänd för publicering av: Meta Wiborgh, ALK-ansvarig för primärvården 
 

Otosalpingit 
Inledning 
Viktiga uppgifter är sådana uppgifter som krävs 
för att remissen ska kunna bedömas och 
prioriteras på rätt sätt.  
Övriga önskvärda uppgifter är sådana som kan 
lämnas av inremitterande i mån av tid och 
möjlighet, men ÖNH-läkarens bedömning. 

Anamnes 
Viktiga uppgifter 

• Förlopp och duration 
• Uni- eller bilaterala besvär 
• Subjektivt upplevd hörsel 
• Sociala konsekvenser av hörselnedsättningen 
• Tidigare rörbehandling? 
• Föreligger ständigt sniffningsbeteende? 
• Vad är prövat (har man försökt valsalva eller 

Otovent)? 
   
Övriga önskvärda uppgifter 
• Tidigare öronsjukdomar? 
• Förekomst av akuta mediaotiter? 
• Allergier? 

Status 
Viktiga uppgifter

• Öronstatus 
Övriga önskvärda uppgifter 
• Audiogram 
• Tympanometri 

Kommentar 
Sniffande indragning är orsak till en del 
otosalpingiter (dvs. ett sniffande beteende utan 
samtidig förekomst av ÖLI). Sådana patienter 
sätts aldrig upp direkt till operation utifrån 
remissen. Tidigare rörbehandlad där rören åkt ut 
med recidiverande besvär handläggs snabbare 
än förstagångsbesvär. 

Allmänt om remissindikationer
En ensidig otosalpingit med frånvaro av 
retraktionspatologi men med förekomst av 
hörselnedsättning utan social påverkan kan 
följas halvårsvis på vårdcentralen d v s behöver 
inte remitteras men får heller inte släppas.  
Sociala konsekvenser kan vara nedsatt 
kommunikationsförmåga eller nedsatt 
riktningshörsel (förekommer vid stor asymmetri). 
Detta kan leda till koncentrationssvårigheter, 
irritabilitet eller tillbakadragenhet. Likaså kan en 
lätt till måttlig bilateral hörselnedsättning (25-30 
dB) utan sociala konsekvenser med fördel följas 
halvårsvid på vårdcentralen.  
Rörkontrollerna sköts i de flesta fall på 
öronkliniken, men återremitteras i vissa fall till 
inremitterande. Rörbarnen följs halvårsvis 
(möjligen årsvis) tills båda rören är ute och 
öronen är friska. Vid kontrollen försöker man 
peta bort vaxkrustor som fastnat samt kolla att 
röret fungerar. Funktionen kollas genom att 
trumhinnan ej skall röras vid siegling, valsalva 
eller tympanogram. Rören lossnar spontant, kan 
dock sitta upp till 4-5 år. Vid slutkontrollen är det 
viktigt att se att inte någon retraktion återkommit. 

 

 


