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Nästäppa och snarkning hos barn 
Inledning 
Viktiga uppgifter är sådana som krävs för att 
remissen ska kunna bedömas på rätt sätt.  
Övriga önskvärda uppgifter är sådana som kan 
lämnas av inremitterande i mån av tid och 
möjlighet. Dessa underlättar ÖNH-läkarens 
bedömning.  

Anamnes 
Viktiga uppgifter 

• Beskrivning av besvären 
• Grad av besvär (framförallt tecken på 

andningsobstruktivitet i form av förekomst 
av apnéer eller indragningar) 

• Duration? 
• Samtidig otosalpingit? 
• Nykturi? 
• Dagtrötthet? 
• Avstannad viktutveckling? Om 

frågeställningen är abrasio eller 
tonsillektomi var god se kommentar med fet 
stil nedan. 

 
Status 
Viktiga uppgifter 

• Öronstatus (otosalpingit?) 
• Munhåla och svalgstatus (tonsillhypertrofi) 
 
Övriga önskvärda uppgifter 
•  Hjärt- lungauskultation. 

 
Kommentar 
När det gäller tidsprioritering är det framförallt 
grad av obstruktivitet som avgör 
handläggningen. Förekomst av långa apnéer 
och/eller indragningar är därför viktiga uppgifter. 
I övrigt bedöms om patienten måste ses på 
mottagningen innan eller kan sättas upp direkt 
för operation samt om det krävs sluten vård i 
samband med operation eller om det går att 
genomföra med dagkirurgi. Därför är det viktigt 
med så pass detaljerad remiss som möjligt. En 
välskriven remiss kan alltså inplaneras för 
operation direkt. Därför viktigt att det inte dyker 
upp några överraskningar vad gäller operabilitet 
på operationsdagen. 
Om frågeställningen på remissen är abrasio eller 
tonsillit (gäller även frågeställningen 
rörinsättning) skall av remissen framgå uppgifter 
som kan hjälpa till att bedöma operabiliteten. I 
detta ingår hjärt- lungauskultation samt 
anamnestiska uppgifter vad gäller övrig hälsa, 
framförallt med inriktning på hjärt-, lung- och 
njursjukdomar eller blödningsrubbningar samt 
hjärnskador eller multihandikapp. Även 
hereditära uppgifter angående eventuell porfyri 
eller blödningsrubbning. 
Av remissen bör också framgå om en 
bedömning på ÖNH-mottagningen önskas (av 
inremitterande eller föräldrar) eller om 
föräldrarna är inställda på att det kan bli direkt 
kallelse till operation. 

Fortsättning…

 

 



Sid 2/2 
 
 

Snarkning hos vuxna 
 

Kommentar 
Remiss från distriktsläkaren ska gå direkt till 
lungkliniken. Observera att väntetiden för 
sömnapnéutredning på lungkliniken är mycket 
lång. Så därför ska distriktsläkaren genomföra ett 
så fullständigt ÖNH-status som möjligt inklusive 
spegling av hypofarynx för att inte missa någon 
allvarlig genes till snarkningar. 

 

 


