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Nyhetsbrev ALK öra, näsa, hals 
juni 2020 

Hej! 

 

Vi vill påminna om överenskommelsen enligt HÖK dysfagi, att inte 

glömma skriva remiss för röntgen hypofarynx + esofagus på patienter som 

skickas till ÖNH för bedömning avseende sväljningssvårigheter. 

Röntgensvar behöver inte föreligga men det är viktigt att remissen är 

skriven. Det finns några fall  sista året där sväljningsbesvär som remitterats 

till ÖNH visade sig vara orsakad av malignitet i esofagus och där 

utredningen via kirurgkliniken fördröjts eftersom röntgen eller gastroskopi 

inte planerats innan läkarbesöket på ÖNH.  

 

Avseende test för Covid-19 i samband med remiss till ÖNH:  
 

Det har tidigare skickats ut mail med önskemål om testning av icke-akuta 

patienter med symtom på luftvägssmitta (förlust av lukt/smak, nästäppa, 

snuva, slemmig hals, hosta, heshet, sveda/obehag i halsen). Behov av 

testning finns även för patienter som skickas till ÖNH för bedömning 

avseende sväljningssvårigheter. 

Det har stor betydelse för diagnostik och fortsatt planering på ÖNH-kliniken 

om Coronavirus påvisas i övre luftväg eller inte och man önskar att det ska 

framgå i remissen att NPH/svalg-prov är taget. Svar behöver ej föreligga. 

 

 

Tidigare utskick med önskemål om testning av icke-akuta patienter:  

Detta gäller patienter som remitteras till ÖNH subakut pga exempelvis en 

tids hosta, halsont, återkommande feber och liknande symtom.  

Gäller inte akuta patienter (då hanterar ÖNH-kliniken dessa enligt rutin för 

misstänkt smitta om misstanke finns). 

ÖNH har fått remisser på patienter där man exempelvis funderat på TBC och 

i sådana lägen bör även Covidprov tas för att utesluta Covid som 

differentialdiagnos.  

Önskemål om provtagning är inte ur smittsamhets synpunkt i första hand 

utan för att utesluta Covid som sannolik genes till patientens aktuella besvär. 

Eftersom patienten, när den remitteras, har aktuella symptom borde ett prov 

kunna anses relevant även om det absolut inte är heltäckande.  

 

 

Med vänlig hälsning,  

Linda Beckert 

Allmänläkarkonsult ÖNH Region Norrbotten 

 


