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Kronisk rinit 
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. Dessa underlättar ÖNH-läkarens 
bedömning av patienten, men är inte avgörande 
för bedömningen av remissen.  

Symtom 
• Nästäppa 
• Snuva 
• Nysningar 
• Klåda 

Anamnes 
Viktiga uppgifter 

• Aktuella symptom, blödning, värk 
• Duration 
• Variabilitet (dygns/säsong) 
• Lokalisation (ensidig,bilateral) 
• Vad är prövat?  Hur länge? Effekt? 
• Uppgift om pricktest är gjord eller ej samt 

resultat av denna. 
 

 
Övriga önskvärda uppgifter 
• Förekomst och tidigare kirurgi eller trauma. 
• Symptom från flera organ? 
• Övriga kända sjukdomar ex immunbrist-

sjukdomar, diabetes, systemsjukdomar. 
• Alkohol. Nikotin. 
• Yrke 
• Aktuella läkemedel 
 
Status 
Viktiga uppgifter 
• Rhinoskopi före och efter avsvällning 
• Försök till epifaryngoskopi 
• Trumhinnestatus 
 
Övriga önskvärda uppgifter 
• Om det föreligger ökad slemproduktion eller 

envis nästäppa önskvärt med sinusröntgen 
innan remiss 

• Om stark malignitetsmisstanke bör remiss för 
sinusröntgen skickas samtidigt som remissen 
går till ÖNH 

• Yttre inspektion med angivande av förekomst 
av rodnad eller svullnad över bihålor 

• Övrigt ÖNH-status 
• Palpation av tuggmusklerna 

Fortsättning…
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Kronisk rinit fortsättning 
 

Kommentar 

Kort duration, ensidig ständig nästäppa med 
blödning innebär stark malignitetsmisstanke, bör 
för snabb tid. Ensidig snuva hos äldre människa 
som pågår mer än tre veckor måste anses bero 
på en näs-sinustumör till dess att motsatsen är 
bevisad. 
Om samtidiga symptom från lungorna i form av 
astma eller vid misstanke om ASA-allergi, får 
eventuellt remiss till lungkliniken övervägas. 
En strukturellt normal näsa hos rökare med 
nästäppa bör överhuvudtaget inte remitteras 
innan man provat rökstopp. 
Utsatta yrken med risk för symptom från näsa 
och bihålor är exempelvis arbeten i dammig miljö 
eller svetsrök. 
Avsvällande med spraylösning med nafasolin-
lidokain är enkelt att utföra och går snabbt. 
Fördelen med lidokain är att man samtidigt kan 
palpera eventuella förändringar utan smärta för 
patienten. Om nästäppan försvinner efter 
avsvällning och man inte ser några strukturella 
förändringar är det fråga om en slemhinnesjuka. 
Om nästäppan kvarstår oförändrat är det en 
strukturell förändring. Man kan efter avsvällning 
eventuellt se polyper, tumörer, onormalt stora 
concha media osv. Eventuell vargata syns också 
bättre efter avsvällning. 
 

 

 


