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Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden 
 

 

HÖK 
Handläggningsöverenskommelse 

mellan Primärvården Luleå-Boden och Öronmottagningen, Sunderby sjukhus 
Titel: Extern otit Giltig from: 980914        Giltig tom: 000913         

Ansvarig för innehållet för primärvårdens räkning: Meta Wiborgh, distriktsläkare 

För sjukhuskliniken: Mari Bunne och Krister Tano, öronläkare 

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

Extern otit 
Anamnes 
Pat söker ofta med smärta, klåda, öronflytning 
och/eller hörselnedsättning.  
Anamnestiskt viktiga uppgifter som ger ledtrådar 
till etiologin är förekomst av följande:  

• Hudsjukdom, framförallt eksem/psoriasis 
• Frekventa besvär med vaxproppar. 
• "Öronpetning" 
• Aktiviteter på jobbet eller fritiden som innebär 

ökad vattenkontakt i örat, exempelvis 
dykning. 

• Utlandsvistelse med pool-bad (vattenkontakt, 
bakteriesmitta). 

• Hörapparat eller öronproppar regelbundet. 
• Transmyringeala rör 
• Tidigare trumhinnepatologi 
• Kronisk öronsjukdom 
 

Dessa riskfaktorer kan patofysiologiskt 
sammanföras till följande grupper: 

• Ökad "skräpbildning" d v s ökad 
hudomsättning vid exempelvis eksem och 
psoriasis. 

• Försvårad spontan uttransport av vax och 
detritus ur hörselgången t e x krokig 
hörselgång eller retraktionsfickor. 

• Traumatisk retning som initierar 
inflammationen, exempelvis vaxpropp eller 
petning. 

 
• Ökad fuktighet, t e x frekvent vattenkontakt, 

trumhinneperforation med sekretion från 
mellanörat eller användning av hörselskydd 
och hörapparat. 

Viktigt att få fram möjlig genes för att kunna 
optimera de profylaktiska råden, var god se 
nedan.  

Status 
Ett eller flera av nedanstående statusfynd: 

• Rodnad hörselgången 
• Svullnad av varierande grad 
• Flytning eller beläggning 
• Torra vaxkrustor 
• Torrt eksem 
• Trumhinnan kan vara något förtjockad men 

ska vara rörlig. 

Komplikationer 
Vid svåra externa otiter ses ibland även 
spridning till ytterörat eller periaurikulärt i form av 
rodnad, svullnad, ömhet samt 
lymfkörtelförstoring. 

Specialfall 
• Zoster oticus med blåsor i hörselgången 
• Trumhinneperforation 
• Retraktioner eller cholesteatom 
• Hörselgångstumörer 
• "Malign" extern otit (äldre diabetiker riskgrupp 

för utveckling av pseudomonasinfektion med 
snabb spridning till omgivande vävnad) 

Fortsättning…
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Extern otit, fortsättning 
 
• Rörbarn kan få en hörselgångsflytning av två 

olika anledningar: 
• <2 år har oftast en akut mediaotit (anamnesen 

vägleder här). 
• >2 år har oftast en ren extern otit p.g.a. ökad 

fuktighet i hörselgången + vaxrester kring 
röret. För behandling, se nedan! 

Behandling 
Grundprincipen för diagnostik och behandling är 
rengöring och avsvällning: 
Rengöring kan ske genom: 

• Sugning. 
• Spolning 
• Petning med pinnar 
 

Sugning bör ske under observation, helst i 
mikroskop. Försiktig spolning kan ske med 
kranvatten, koksalt eller färdig borsyrelösning 
(dyrt). 
Mycket viktigt både för diagnostik och 
behandling. Vid första besöket måste man få ut 
så pass mycket skräp att det blir plast för 
örondropparna. Observera att patienten bör tas 
tillbaka på kontroller ända till dess man kommit 
ner till trumhinneplanet och kan inspektera hela 
trumhinnan, detta för att utesluta eventuell 
perforation eller cholesteatom som genes till den 
externa otiten.  
Avsvällning 
Om hörselgångsväggen är så pass svullen att 
det är svårt att göra rent närmare trumhinnan 
eller inspektera trumhinnan bör avsvällning ske 
med tamponad. Till detta används alsolsprit 
(vanligast) eller starkare kortisondroppar/ 
Betnovat eller Diproderm). Kortisondropparna har 
en tendens att svida mer. Om tamponad sätts 
skall denna hållas fuktig ständigt, skicka med 
droppflaska eller ett provrör (med skruvkork) fylld 
med alsolsprit. Återbesök om två dagar för 
avlägsnande av tamponaden och för förnyad 
bedömning.  

Behandling (fortsättning) 
Terracortril med polymyxin B (TcpB) eller annan 
grupp I-steroid är alltjämt ett lämpligt 
förstahandsval. Grupp I-steroiderna är särskilt 
användbara vid torra eksem. Uniderm har en 
lämplig beredningsform och förpackningsstorlek. 
 

 
Starkare steroider har en snabbare effekt men 
bör användas med viss försiktighet i 
primärvården. Man bör vara medveten om att de 
starkare steroiddropparna ej får användas vid 
trumhinneperforation (risk för inneröreskada) och 
att det finns en viss risk att dropparna i sig kan 
orsaka trumhinneperforation. Grupp III-steroider 
bör ej användas längre än en vecka. Diproderm 
kan dock ha sin plats även i primärvården vid 
uttalat torrt eksem, psoriasis eller täta recidiv 
(förutsatt att trumhinneperforation kan uteslutas). 
Observera att man aldrig får använda någon 
steroid som är kombinerad med ASA, exempelvis 
Kenacort comp. ASA löser upp trumhinnan.  
Vid uttalad svullnad initialt eller vid terapisvikt på 
behandling med TcpB rekommenderas 
Locacorten med Vioform, som är effektivt även 
vid svampinfektion (till skillnad från TcpB). Om 
man får misstanke om svampinfektion primärt 
(kan se små svarta prickar, gula fläckar eller vita 
trådar= hyfer) bör den initiala behandlingen vara 
antimykotika + steroid för avsvällning, d v a 
Locacorten med Vioform.  
Vid terapisvikt är det lämpligt att odla från 
hörselgången (allmän odling, ev. svampodling) 
innan byte från TcpB till Locacorten med Vioform. 
Odlingssvaret behöver dock inte inväntas innan 
bytet sker. Var frikostig att odla redan initialt om 
patienten varit utomlands, stor risk för 
pseudomonasinfektion. Om odlingsverifierad 
pseudomonasinfektion begränsad till 
hörselgången - behandla med Ciloxandroppar 
Vid tecken till spridning till ytteröra eller 
periaurikulärt bör peroralt antibiotikum läggas till i 
10 dagar. Antibiotika bör täcka både 
streptococcer och stafylococcer t e x Cefamox 
eller Heracillin i kombination med Kåvepenin. 
Därtill behövs oftast tamponad i hörselgången 
och ständigt fuktiga alsolspritkompresser på 
ytterörat 2-3 d. Om feber tillstöter bör akut remiss 
till ÖNH ordnas för intrevnös antibiotikabehand-
ling.  
Rör-barn: Om mediaotit misstänks 
(anamnestiskt/statusmässigt t e x ÖLI + tydlig 
flytning från röret) ges TcpB + peroralt antibiotika. 
Om inte mediaotit misstänks (vanligast), ge 
enbart TcpB. 
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Extern otit, fortsättning 
 
Uppföljning 
Om peroralt antibiotikum p.g.a. spridning - åter 
nästa dag. 
Om tamponad - åter två dagar. 
Lokalbehandling med droppar där initial 
rengöring har skett helt eller delvis - åter om tre 
dagar för förnyad rengöring.  
En extern otit ska i princip vara symptomfri inom 
en vecka och status ska ha förbättrats betydligt. 
Observera att droppbehandlingen bör fortsätta 
två dygn efter symptomfrihet. Vid ev. terapisvikt 
kontrollera i första hand om rengöringen varit 
tillräcklig, i andra hand ev. odling och terapibyte 
enligt föregående stycke. I tredje hand remiss till 
ÖNH, framförallt i de fall där det är oklart om 
trumhinnan är frisk.  

Profylax är A och O 
Allmänna råd 
Allmänna grundprinciper är att hålla örat rent och 
torrt samt fritt från ökad "skräpbildning".  
Undvik vatten! Den första månaden efter en 
ordentlig extern otit bör 3-4 droppar TcpB 
droppas i det aktuella örat före bad/bastubad. 
Fetvadd räcker som skydd i samband med dusch 
första månaden. Om tendens till recidiverande 
externa otiter kan öronskydd med fetvadd 
användas vid bad eller dusch fortsättningsvis. 
Lämpligt att utrusta patienten med 
Terracortrildroppar inför badsemester utomlans.  
Undvik petning! 
Specifika råd: 
Om riklig vaxbildning - lös upp vaxet regelbundet.
Revaxör har dock en lokalt irriterande effekt som 
kan vara negativt om det föreligger tendens till 
recidiverande externa otiter.  
Cerusol, mildare vaxlösare än Revaxör.  
Terracortril med polymyxin B, 5-6 droppar x 3 x 
VII som upprepas regelbundet exempelvis  
kvartalsvis första året efter en besvärlig extern 
otit orsakat av riklig vaxbildning. 
Revaxör och Cerusol förutsätter att man droppar 
några dagar och sedan spolar ut vaxet med 
gummiblåsa. TcpB löser upp vaxet som sedan 
kommer ut av sig själv tillsammans med 
dropparna. 
Om hörselgången är rodnad efter urspolning av 
vaxpropp kan TcpB eller Uniderm (grupp I-
steroid) användas några dagar.  
 

 
Vid tendens till eksem eller förekomst av 
psoriasis: 
Förse patienten med recept, i förstahand på 
grupp I-steroid, t e x TcpB eller Uniderm. Tas 
direkt vid klåda, 3 dr x 2-3 x V-VII. 
Hörapparatbärare 
Använd ej apparaten dygnet runt. Lufta så 
mycket som möjligt. Rengör insatsen 1-2 ggr/d. 
Öronproppanvändare 
Byt till öronkåpor. 
Vid bestående trumhinneperforation 
Försök att alltid skydda örat från vatten. Om 
vatten kommer in trots försök till skydd, använd  
TcpB3-droppar som engångsdos direkt efter 
vattenkontakten. 
Vid täta recidiv 
Fundera på eventuell underliggande 
öronsjukdom eller att patienten ej följer de 
profylaktiska råden.  
 

 

 


