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Akut mediaotit 
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.  

Anamnes 
Viktiga uppgifter 

• Förlopp 
• Vad är prövat? 
• Om NPH-odling är tagen så ska resultat 

framgå på remissen (odling dock inget krav) 
• Om frågeställningen är rörinsättning var god 

se kommentar under rubriken "Nästäppa, 
snarkningar, snuva hos barn"! 

 
Övriga önskvärda uppgifter 
• Ålder vid första otiten 
• Tidigare öronsjukdomar 
• Övriga luftvägssymptom eller ÖLI-episoder 
• Allergi 
• Ev. mediciner 
• Övriga sjukdomar som tex. immunbrist eller 

diabetes 
• Immunbristsjukdomar 
• Diabetes 
• Form av tillsyn (dagis, dagmamma, hemma?) 

Status 
Viktiga uppgifter 
• Öronstatus (försök) 
 
Övriga önskvärda uppgifter 
• NPH-odling kan vara av värde om barnet 

är mindre än 1 år. 

Kommentar 
Akuta otiter som föranleder remiss till ÖNH-
kliniken är antingen förekomst av terapisvikt eller 
recidiverande otiter. Vid recidiverande otiter kan 
frågeställningen vara rörinsättning. Vid denna 
frågeställning händer det ofta att patienten sätts 
upp direkt på väntelista för operation d v s 
mottagningsbesök på öronkliniken hoppas över. 
Därför ska det av remissen framgå specifikt om 
man önskar ett mottagningsbesök, d v s om 
inremitterande eller föräldrar är osäkra på om 
ingreppet behöver göras. Är föräldrarna inställda 
på att operation kan bli av utan 
mottagningsbesök ska detta framgå av remissen 
samt även operabilitetsbedömning enligt tidigare 
kommentar.  
Vistelseform har ett visst värde för bedömning av 
infektionsexponeringen. 

 

 


