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Program 
Torsdag 22. Oktober 

09:00 - 09:20 Åpning Styret 

09:20 - 09:30 Norsk tonsilleregister med et blikk 2019 Vegard Bugten 

09:30 - 09:40 
Bare en tannrotsabscess? En pasientkasuistikk med uventet, 
raskt og alvorlig forløp 

Maria Solberg Wahl 

09:40 - 09:50 
Palatal myokloni. Registrering av objektive klikkelyder i øret 
ved bruk av REM (Real Ear Measurement). 

Haakon Arnesen 

09:50 - 10:00 Histiocytær nekrotiserende lymfadenitt Petter Flåskjer 

10:00 - 10:10 Kaffepause og utstillerpresentasjon   

10:10 - 10:55 
Audiologisk utvalg: "Follow-up of childhood hearing disorders: 
hearing loss, tinnitus and dizziness in adulthood" Hørselstester 
under HUNT studien. 

Lisa Aarhus 

10:55 - 11:05 
Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Hørselsregisteret for 
barn 

Tone Stokkereit Mattsson 

11:05 - 12:00 Lunsj og utstillerpresentasjon   

12:00 - 13:50 Akademisk kvarter med presentasjon av disputaser Aleksander Grande Hansen 

  
Intranasal bevacizumab in treating hereditary hemorrhagic 
telangiectasia 

Johan Steineger  

  
Health-related Quality of Life and Surgical Management of 
Nasal Obstruction and Chronic Rhinosinusitis 

Ann Helen Nilsen  

  
Prognostic indicators of survival for patients with oral cavity 
squamous cell carcinoma in Norway 

Inger Heidi Bjerkli  

  
Exploring the Molecular Phenotype and Specificity of Cultured 
Human Tympanic Membrane Ceratocytes 

Peder Aabel  

  
Tonsil Surgery-Register Studies of Complications and 
Outcomes 

Eirik Østvoll  

13:50 - 14:00 Kaffepause og utstillerpresentasjon   

14:00 - 15:00 Covid-19 sesjon  
  

  AHUS Covid-19 prosedyrer Ingebjørg Skrindo 

  Øre-nese-hals-leger og sars-CoV-2-viruset Sinan Dheyauldeen 

  Aerosolgerererende prosedyrer FHI - Styrets arbeid Wenche Moe Thorstensen 

15:00 - 15:10 Helsekrav til førerkortforskriften Harald Hrubos-Strøm 

15:10 - 15:20 Avslutning Styret 
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Fredag 23. Oktober 
 

09:00 - 09:10 Åpning Styret 

09:10 - 09:20 Kirurgiske felt infeksjoner ved neseseptumplastikk Gregor Bachmann-Harildstad 

09:20 - 09:30 Rhinosinusitis without nasal polyposis in COPD Marte Rystad Øie 

09:30 - 09:40 
Treatment of posttraumatic olfactory dysfunction with 
corticosteroids and olfactory training  

Ståle Nordgård 

09:40 - 09:50 Effect of CPAP on atrial fibrillation burden Gunn Marit Traaen 

09:50 - 10:00 Kaffepause og utstillerpresentasjon   

10:00 - 11:00 Årsmøte   

11:00 - 12:00 Lunsj og utstillerpresentasjoner   

12:00 - 13:00 
Leegaardforelesning: 
Genetiska hörselnedsättningar: Etiologi, diagnostik, och 
behandling 

 Claes Möller 

13:00 - 13:10 Kaffe og utstillerbesøk   

13:10 - 14:30 Otonevrologisk utvalg Fredrik Goplen 

  Svimmelhet og nakkesmerter Mari Kalland Knapstad 

  
Risiko for benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) etter 
hodetraume 

Helene Andersson 

  
Popup-klinikk for pasienter med vestibulære sykdommer i 
Finnmark 

Eirik Irgens 

  Nasjonalt register for pasienter med buegangsdehiscens Fredrik Goplen 

14:30 - 14:40 Kaffepause og utstillerpresentasjon   

14:40 - 14:50 Orientering veileder ØNH Ivar Vølstad 

14:50 - 15:00 Kulen jeg aldri glemmer John Sigurd Lybeck 

15:00 - 15:10 Avslutning Styret 
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Årsmøte 
Innkalling  

Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, 

Hode- og Halskirurgi 

Digitalt via Zoom, fredag 23. oktober 2020 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og dagorden 

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer som signerer protokoll 

3. Minneord 

4. Årsberetning ved leder Harald Miljeteig 

5. Budsjett og regnskap ved kasserer Marit Austeng 

6. Tilleggskontingent 

7. Valg av valgkomite for 2021 

8. Rapport fra utvalgene 

9. Rapport fra spesialitetskomiteen 

10. Rapport fra UEMS-representant 

11. Klinisk stipend, utdeling og rapport fra 2019 

12. Diplom til nye spesialister 

13. Eventuelt 
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Årsberetning 2020 
 

 

Foreningen hadde 524 ordinære og 19 assosierte medlemmer per 1.10.2020, 

148 kvinner og 376 menn. 329 medlemmer er yrkesaktive godkjente 

spesialister, 90 er yrkesaktive ikke spesialister (45 kvinner og 45 menn). 105 

ordinære medlemmer er pensjonister. 

Styret har siden årsskiftet 2019/2020 bestått av Harald Miljeteig (leder), 

Wenche Moe Thorstensen (nestleder og høringsansvarlig), Ivar Vølstad 

(sekretær), Marit Austeng (kasserer) og Hans Kristian Røkenes (styremedlem 

og nettredaktør). Varamedlemmer er Torunn Forbord og Sonja Solbakken 

Styret har siden nyttår behandlet 50 saker på 6 styremøter på ulike 

elektroniske plattformer, ingen fysiske møter, sett i lys av Covid -19 som 

landet på vårt bord i mars 2020. Det er ikke til å legge skjul på av Covid -19 

har preget både foreningens medlemmer og styrets arbeid dette året. Vi ble 

tidlig en pådriver for, og fikk gehør fra FHI at vårt fag er spesielt med hensyn til 

aerosolgenererende prosedyrer. Medlemmene deltok i internasjonal studie, 

som nå er publisert over store deler av verdens ØNH legers smitteforhold 

med hensyn til Covid-19. Heldigvis ble ingen av våre medlemmer alvorlig syke. 

Medlemmene er tidligere informert om situasjonen blant norske ØNH leger 

gjennom medlemsbrev. 

Medlemmene har gjennom sine ulike funksjoner lagt ned et stort arbeid for å 

tilpasse arbeidet vårt til pandemien. Slik smittespredningen har vært i Norge 

må vi si oss svært tilfreds med hvordan dette har blitt håndtert av våre 

medlemmer. 

Arbeidet med ny metodebok i ØNH er startet opp og støttes økonomisk av 

foreningen. 

Det nordiske samarbeidet er naturlig nok også blitt rammet av pandemien. 

Årets planlagte konferanse på Island i juni i år ble avlyst. Den ble først utsatt til 

2021, men er til slutt avlyst. Leder og nettredaktør deltok på web-møte i 

Nordic Board 24. juni.  Det ble besluttet at neste nordiske møte skal avholdes 
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i Norge, og avdelingen i Tromsø har sagt seg villig til å arrangere møtet, med 

støtte fra foreningen og styret. 

Styret har vurdert ca. 60 høringer, og sendt høringsuttalelse i 4 saker, som vi 

har funnet relevante for foreningen vår. 

Styret vurderte utviklingen av pandemien slik at det ikke ville være forsvarlig å 

avvikle et fysisk høstmøte, derfor har vi arbeidet med å etablere et elektronisk 

møte. Der har vi fått god praktisk hjelp fra Legeforeningen. Industriens 

tilstedeværelse blir mindre i år, så inntektene blir lavere, men så er også 

utgiftene lavere. Gyro Conference hjelper oss med kontakten mot industrien 

og eventuelle sponsorinntekter også på elektronisk møte.   

Foreningen har en ordnet økonomi, pandemien har gitt oss både lavere 

inntekter og lavere utgifter. 

Styret takker ledere og medlemmer i utvalgene for innsatsen i året som har 

gått. 

 

 

Bergen 5.10.2020 

 

Harald Miljeteig 

Leder  
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Regnskap og budsjett 
 

Inntekter Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Kontingentmidler DNLF 375,000 385,545 380,000 380,000 

Deltakarevgift Høstmøte 950,000 1,108,471 1,050,000 1,100,000 

Inntekter Ultralyd kurs   9,800   

Utstillere høstmøte 265,000 541,908 410,000 500,000 

Sum driftsinntekter  1,590,000 2,045,724 1,840,000 1,980,000 

Finansinntekter  35,000 39,539 35,000 40,000 

Sum Inntekter 1,625,000 2,085,263 1,875,000 2,020,000 

     

Utgifter     

Høstmøtet 1,050,000 1,451,084 1,300,000 1,400,000 

Ultrtalydkurs/forskningmøte  20,601  20,000 

Kontingenter 40,000 9,014 40,000 40,000 

Møtekostnad internasjonalt 
arbeid 35,000 56,827 35,000 35,000 

Møtekostnad styremøter/ 
kongress 140,000 91,028 140,000 140,000 

Styrehonorar 120,000 120,000 120,000 120,000 

Stipend/ priser 70,000 45,000 70,000 70,000 

Arbeidsgiveravgift 20,000 16,920 20,000 20,000 

Revisjon 24,000 20,875 24,000 24,000 

Regnskap 24,000 46,221 36,000 45,000 

Gaver og diverse 5,000 2,375 5,000 5,000 

Kontorekvisita 0 0 0 0 

Bankgebyr 10,000 12,235 15,000 15,000 

Underskuddsgarantier 15,000 0 0 0 

Arbeid med veileder   50,000 0 

Andre kostnader 0 0 0 0 

Utgifter finans  332   

Avrunding     

Sum utgifter 1,553,000 1,892,512 1,855,000 1,934,000 

     

Over/underskudd 72,000 192,751 20,000 86,000 
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Utvalgsrapporter 

Rådgivende utvalg i audiologi 
 

Utvalget har bestått av Geir Siem, Nils Egge, Juha Silvola, Dagny Hemmingsen 

og Ingvild Ørpen (leder) 

 

Utvalgets medlemmer har avholdt ett fysisk møte, den 22.01.20 og to digitale 

møter, den 20.05.20 og 21.09.20, øvrige saker har vært håndtert med e post 

korrespondanse. 

 

Mange av prosessene vi har deltatt i har blitt forsinket eller avlyst av corona 

pandemien. Fokuset har vært som følger: 

1 Nasjonalt Kvalitetsregister for hørselstap hos barn. Audiologisk utvalg er 

representert i denne gruppen ved Dagny Hemmingsen.  

2 På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helsedirektoratet i 2018 i 

oppgave å kartlegge dagens tilbud til hørselshemmede i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten, og se på muligheter til forbedring, hvordan vi skal 

møte den økende mengden hørselshemmede og eldre. Audiologisk utvalg har 

deltatt i Rådslag om dette i mai 2019, og videre i 

orienteringsmøter/arbeidsmøter ang dette temaet i september 2019. 

Prosessen stoppet opp under pandemien, men første utkastet er nå ferdig og 

oversendt fra Helsedirektoratet til HOD. 

HLFs nyhetssak om utredningen finnes her: https://www.dinhorsel.no/flere-

audiografer-mer-kompetanse-mindre-kommers.6318302-460100.html 

3 Rådgivende utvalg i Audiologi v Ingvild Ørpen har deltatt på både NASU 

(Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg) vårmøte og høstmøte. Vårmøtet var 

22.04, og høstmøtet skal være 29.10 

4 Rådgivende utvalg i Audiologi er i gang med å planlegge neste 

etterutdanningskurs i audiologi, dette vil bli holdt 03-05.09.21 i Tromsø. Vi 

håper det lar seg gjennomføre av hensyn til coronapandemien.  

 

 

Oslo 28.09.20 

På vegne av Rådgivende utvalg i Audiologi 

Ingvild Ørpen (leder) 

 

https://www.dinhorsel.no/flere-audiografer-mer-kompetanse-mindre-kommers.6318302-460100.html
https://www.dinhorsel.no/flere-audiografer-mer-kompetanse-mindre-kommers.6318302-460100.html
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Rådgivende utvalg i kvalitetssikring 
 

Ingen rapport mottatt. 

 

Rådgivende utvalg i foniatri og laryngologi 
 

Ingen rapport mottatt. 

 

Rådgivende utvalg i rhinologi 
Samtlige møter ble avviklet som videokonferanser. 

Vi har arbeidet med planlegging av videreutdanningskurs Arctic Rhinology som 

vi i utgangspunktet planla å arrangere for 3. gang i april 2021. Vi har nå 

besluttet å flytte tidspunkt til april 2022. 

Vi har også fått forespørsel fra Helse Vest om det burde lages maler for 

samarbeidsavtaler med avtalespesialistene hva gjelder nesekirurgi og k-takster, 

da normaltariffen har en ordlyd som omhandler dette. Vi konkluderte med at 

det per nå ikke er å anbefale at det bør utformes egne retningslinjer for dette. 

Det har også vært diskutert i utvalget bruk av IL-4, IL-13 og IL-5 hemmere til 

KRS m/NP. Det er nå slik at Dupilumab har indikasjon for slik bruk, men det 

har ikke vært til vurdering i beslutningsforum. Sanofi har startet 

utredningsarbeid for å få det vurdert i beslutningsforum, men fremdeles er ikke 

metodevurderingen fullført. Per i dag er altså finansieringen av Dupilumab-bruk 

opp til den enkelte avdeling eller foretak. Mepolizumab som er anbudsvinner 

for astma-indikasjon og som lungelegene dermed må ha som førstevalg har 

ennå ikke godkjent indikasjon for KRS m/NP i Europa. Vi følger denne 

utviklingen videre, og vil oppdatere ØNH-avdelingslederne underveis. 

 

Med vennlig hilsen 

Berge Severin Andreassen 

Overlege ØNH-seksjon 
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Helse Fonna HF 
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Rådgivende utvalg i otokirurgi og otonevrologi 
 

Utvalget har i 2020 bestått av Leif Runar Opheim, Britt Kari Stene, Alexander 

Uppheim og Frederik Kragerud Goplen (leder). 

 

Skandinav isk  ørek irurgisk  møte 

Skandinavisk ørekirurgisk møte var planlagt til mars 2020 og skulle holdes på 

Røros organisert av det otokirurgiske miljøet i Helse Midt-Norge. Møtet ble 

avlyst på grunn av koronaepidemien. Møtet planlegges avholdt digitalt i 2021. 

Kva litetsregistre innen ørek irurgi 

Behovet for kvalitetsregistre innen ørekirurgi skulle vært tema på Skandinavisk 

ørekirurgisk møte, som ble avlyst. Det er tatt initiativ til opprettelse av et 

nasjonalt register for pasienter med diagnosen buegangsdehiscens. Det er søkt 

om stimuleringsmidler fra Helse Vest RHF til arbeidet med å etablere 

faggruppe, registerbeskrivelse, variabelbibliotek og datautleveringsavtaler. 

Dette registeret vil ha nasjonal dekningsgrad for den aktuelle diagnosen, og det 

vil senere eventuelt kunne søkes om formell status som nasjonalt register. 

Behov for økt otonevrologisk  kom petanse ved 

universitetssykehusene 

Forskningsprosjekter i Helse Vest og Helse Sør-øst er videreført i 2020. 

Forskerlinjestudent ved UiO veiledes i et prosjekt på traumatisk BPPV. To 

doktorgradsdisputaser er gjennomført innenfor otokirurgi/otonevrologi ved 

UiB i 2020. Ytterligere seks doktorgradsprosjekter er i gang ved UiB og HVL 

innenfor otonevrologi. I Helse Midt-Norge er det anskaffet biaksial 

rotasjonsstol for behandling av pasienter med BPPV. I Helse Nord-Norge er 

det søkt om midler til et prosjekt på aktiv oppsøkende behandling av 

vestibulære lidelser i Finnmark. 

Utdanning av ørek irurger 

Grunnet koronaepidemien foreligger det ingen oppdatering omkring 

utdanningssituasjonen for ørekirurgene i de forskjellige helseregionene. Det er 

tidligere rapportert om økt antall ørekirurger under opplæring, blant annet ved 

Rikshospitalet. 

 

  



16 

 

Rådgivende utvalg i hode-hals kreft 
 

Ingen rapport mottatt. 

 

Rådgivende utvalg i forskning 
 

Fra høstmøte 2019 til dags dato har det ikke vært gjennomført aktivitet i regi av 

forskningsutvalget. Før pandemien inntraff var en plan for årets høstmøte å arrangere 

et seminar med fokus på forskningsmetodikk, konkret foredrag av erfaren forsker på 

hvordan man skriver vitenskapelige artikler. I tillegg ville et slikt arrangement lagt 

vekt på å tilrettelegge for å stifte bekjentskaper blant medlemmene i ØNHforeningen 

som er aktive forskere. Dette forblir en plan til høsten 2021.  

 

 

Til orientering.  

Trondheim 15 oktober 2020 

 

Mvh  

Aleksander Grande Hansen 

Leder, forskningsutvalget 
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Rådgivende utvalg for søvnrelaterte sykdommer 
 

Utvalget ble etablert på årsmøtet i 2019 og består av Hogne Vaagland, Hanne 

Berdahl og Harald Hrubos-Strøm (Leder).  

Vi har frem til årsmøtet i 2020 holdt fem utvalgsmøter, alle som 

videokonferanse. Utvalget har tatt stilling til fem saker hvor status er følgende: 

1. Arbeid med å øke kvalitet i diagnostikk og behandling av obstruktiv søvnapné (OSA): 

Utvalget har bidratt til å publisere lenker til relevante veiledere på foreningens hjemmeside.  

2. Sondering for mulighet for tilpasning av behandling med positivt overtrykk (PAP) i 

avtalepraksis: Utvalget ønsket å sondere interesse blant avtalespesialister til å overta 

behandling av ukompliserte OSA med PAP. Vi identifiserte enkelte avtalespesialister som har 

fått delegert denne funksjonen fra sitt lokale helseforetak, men konkluderte med at 

interessen generelt er begrenset. Det ble påpekt at det i dag kun er mulig å bruke takst for 

enkel pasientkontakt på KR 56,- ved konsultasjoner utført av støttepersonell. 

Sammenliknbare behandlinger i avtalepraksis med høreapparat og allergivaksinasjon har 

begge tilleggstakster. Utvalget ønsker innspill fra foreningens medlemmer om det skal 

prioriteres å arbeide for en tilsvarende tilleggstakst for behandling av OSA. Dette var tenkt 

gjort med et spørreskjema knyttet til et symposium (sak 3). Saken holdes inntil videre åpen. 

3. Symposium om medisinsk avstandsoppfølging ved behandling av OSA: Utvalget fikk 20. 

februar forespørsel av sekretær Ivar Vølstad om å arrangere et symposium på årets 

høstmøte. Det ble besluttet å arrangere symposium med tittel "Medisinsk 

avstandsoppfølging ved behandling av søvnapné". Etter dialog med Vølstad er det besluttet 

å avvente symposiumet til etter pandemisituasjonen.  

4. Søvnapné i ny veileder for ØNH-faget: Utvalget har bidratt til tekst om OSA i ny veileder. 

5. Helsekrav til førerkortforskriften: Utvalget er gjort kjent med flere saker der leger har fått 

kritikk av fylkeslege for å vektlegge symptomer på dagtid i møte med pasienter med 

førerkort og moderat eller alvorlig OSA. Fylkeslegen i Oslo og Viken publiserte 2. juni en 

nyhetssak basert på en av sakene. Utvalget forfattet som svar på nyhetssaken et brev til 

Helsedirektoratet som også ble signert av foreningens leder. Helsedirektoratet instruerte i 

juli fylkeslegen i Oslo og Viken å avpublisere saken i påvente av revisjon av helsekravet til 

førerkortforskriften. Saken gjenåpnes når revisjonen foreligger.  

På vegne av utvalget. Harald Hrubos-Strøm (Leder) 
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Yngre øre-nese-halslegers utvalg 
 

Ingrid Enevoldsen, Ida Hansen-Krone, Svein Erik Moe, Guro Knutsen Mienna, 

Carl Anders Damhaug (leder) 

 

Oppsum mering : 

Utvalgets aktivitet i året som gikk har dessverre vært preget av situasjonen 

rundt COVID-19. Møteaktivitet har i hovedsak foregått digitalt ved jevnlige 

møter via webløsningen til Whereby.  

Hovedvekten av utvalgets aktivitet har bestått av å planlegge kurs for LIS under 

høstmøtet 2020 samt middag med foredrag for LIS under høstmøte-uken 

2020. Gitt at årets ØNH høstmøte ble digitalt måtte utvalget dessverre avlyse 

planlagte aktiviteter.  

Utvalget har også gitt sine uttalelser i diverse saker. 

Aktiv iteter: 

• Jevnlige møter over Whereby 

• Planlegging av praktisk kurs for LIS under høstmøtet 2020 

o Planlagt aktivitet skulle være en teoretisk gjennomgang av basal 

kirurgisk teknikk/sutur med foredrag + stasjoner for praktisk 

gjennomgang/øvelse. 

o Utvalget har vært i kontakt med foredragsholdere + supervisører.  

o Planlagt innkjøp av utstyr til sutur/øvelse 

• Planlegging av middag med foredrag for LIS under høstmøte-uken 

o Organisering av foredrag fra industripartner 

o Organisering av ØNH leger som skulle fortelle om arbeid i 

felt/andre land 

• Planlegging deltakelse på ØNH seminar Island sommeren 2020. 

• Uttalelse vedr. høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning 

• Kartlegging av muligheter for etablering av utvekslingsprogram for ØNH 

leger  

Vurdering: 

Styret ønsker å fortsette aktivitet i neste periode og forsøker å gjennomføre 

årets planlagte aktiviteter til neste års høstmøte. 
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Spesialitetskomiteen 
Komiteens sammensetning: Sverre Steinsvåg, leder, Helge Hagen, Brit Kari 

Stene, Oscar Løvdal, Ingrid Enevoldsen. Vara: Frode Berre, Stian Thrana, Don 

Ransi Liyanarachi 

 

1 Møter 

Bodø feb.-20 

2 Spesialistreglene 

Nye læringsmål gir endringer i spesialistreglene. 

3 Kursvirksomheten 

RegUtMidt. har overtatt ansvar for de obligatoriske ØNH-kursene. Dette 

innebærer en del endringer i arrangementslogistikk 

De praktiske kursene har for liten kapasitet. Arrangeres nå enkelte ekstrakurs 

for å få unna ventelister.  

Kurskvaliteten er generelt god. 

4 Vitenskapelig aktivitet/forskning 

Generelt for liten forskningsaktivitet i spesialiteten. Spesielt bekymringsfullt at 

opplegget med D-stillinger dedikert til forskning ved enkelte avdelinger blir 

nedprioritert til fordel for drift. I og med at det er mye fokus på akademisk 

virksomhet i de nye læringsmålene håper vi på mer forskningsaktivitet på de 

ulike avdelingene. 

5 Simulering/ferdighetstrening  

Det er svært viktig å få systematisert simulatortrening inn i 

spesialistutdanningen i ØNH. Det blir stadig vanskeligere for 

utdanningskandidatene å få tilstrekkelig ferdighetstrening i en del praktiske 

prosedyrer, blant annet øre- og bihulekirurgi.  

6 Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 

Nordlandssykehuset 28.2.20 

• Kompakt avdeling i nye lokaler. 
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• LIS bør: 
o Delta i postarbeid i ukedagene 
o Se allergipasienter på poliklinikken 
o Få reise på kurs 
o Ha faste veiledersamtaler 

• Uendret godkjenningsstatus.  
 

10 Etterutdanning 

Legeforeningen har satt i gang et arbeid for å systematisere og formalisere 

etterutdanning av legespesialister. Det er etablert en gruppe med medlemmer 

fra spes. komiteen ØNH og ØNH foreningen for å arbeide videre med dette. 

Disse er: Helge Hagen, Oscar Løvdal, Sverre Steinsvåg, Helga Lunde, Torunn 

Forbord og Turid Omland. Vi har levert et forslag til opplegg for 

etterutdanning i ØNH-faget. 

11 Problemer i spesialistutdanningen i faget  

For liten kapasitet på praktiske kurs. 

Enkelte avdelinger tilbyr ikke nok praktiske prosedyrer i forhold til 

prosedyrekravet i spesialistutdanningen. 

Kristiansand     290920                Sverre Steinsvåg 

 

 

 

 

Rapport fra UEMS-representanter 
 

Ingen rapport mottatt.  
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Abstracts 
 

Norsk tonsilleregister med et blikk - 2019 
Forfattere: Vegard Bugten 

Interessekonflikter: Ingen
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Bare en tannrotsabscess? En pasientkasuistikk med et 

uventet, raskt og alvorlig forløp 
Forfattere: Maria Solberg Wahl, LIS Ahus. 

Introduksjon: Tannrelaterte infeksjoner er noe vi ØNH-leger må forholde 

oss til i vår kliniske hverdag. Jeg ønsker å legge frem et pasientforløp som tok 

en annen retning enn mistenkt ved innleggelse, og som medførte omfattende 

kurativ og rekonstruktiv kirurgi. 

Metode: Pasientkasuistikk og et blikk på litteraturen. 

Konk lusjon: Ved å kjenne til risikofaktorer, sykdomsforløp og kliniske funn 

ved alvorlige bløtvevsinfeksjoner kan man raskere stille riktig diagnose, starte 

behandling og på denne måten redde liv. 

Interessekonflikter: Ingen 
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Palatal myokloni. Registrering av objektive klikkelyder i 

øret ved bruk av REM (Real Ear Measurement) 
Forfattere: Haakon Arnesen, Kenneth Ervik, Kent Are Jamtøy, Anne-Sofie 

Helvik, St. Olav og NTNU 

Introduksjon: Palatal myokloni er en sjelden form for objektiv tinnitus som 

innebærer regelmessig klikking i øret som ofte er hørbare for andre (derav 

objektiv tinnitus). Klikkelydene kommer av rytmiske sammentrekninger i 

muskulaturen (musculus levator/tensor veli palatini) som åpner øretrompeten 

(tuba Eustachii). Man kan påvise muskelsammentrekninger rundt tubeostiene 

synkront med klikkelydene. 

REM (Real Ear Measurement) måler resonans i øregangen, og brukes vanligvis 

ved evaluering av høreapparatinnstillinger. Den er nå testet ut for å måle 

klikkelyder i øret ved Palatal myokloni. Man evaluerer lydstyrke og frekvens på 

klikkelydene med REM, der pasienten har propp i den aktuelle øregangen. 

En reliabel og valid evaluering av klikkelydene vil danne grunnlag for vurdering 

av en medikamentell behandling hvor Botolinum toxin blir injisert med 

multiguide. Botolinum toxin gir midlertidig muskelparalyse ved presynaptisk 

inhibisjon av acetylcholinnivået i neuromuskulære synapser og kan 

administreres lokalt i musculus levator/tensor veli palatini, ved palatal 

myokloni. Multiguide er et instrument utviklet for å nå vanskelig tilgjengelige 

målorgan for mest mulig nøyaktig deponering av medikamenter. 

Må lsett ing: Som forberedelse til en randomisert, placebokontrollerte studie 

ved St.Olavs hospital/NTNU med bruk av Botolinum toxin og Multiguide ved 

palatal myokloni, ønsker vi å finne ut om bruk av REM-utstyr egner seg som et 

objektivt mål på klikkelyder i øret. 

Metode: Retrospektiv studie der REM testinger av klikkelyder ved Palatal 

myokloni gjennomført på 6 pasienter, i alt 10 tester, er blitt analysert. Det blir 

gjort en sammenlikning mellom lydstyrken på klikkelydene målt med REM og 

høreterskler og bakgrunnsstøy. En sammenlikning er også gjort av lydstyrken 

på klikkelydene ved bruk av REM-utstyr og pasientens og vår opplevelse av 

lydstyrken på klikkelydene.  

Konk lusjon: REM ser ut til å være en reliabel og valid testmetode for 

påvisning og vurdering av objektive klikkelyder ved palatal myokloni. REM kan 

bli brukt som et av flere resultatmål i effektevaluering av Botolinum toxin ved 

bruk av Multiguide ved palatal myokloni. 

Interessekonflikter: Ingen 
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Histiocytær nekrotiserende lymfadenitt 
Forfattere: Petter Flåskjer, LIS Sykehuset Østfold 

Introduksjon: Kasuistikk om pasient med histiocytær nekrotiserende 

lymfadenitt / Kikuchi sykdom 

Målsett ing: Økt fokus på sjelden årsak til akutt lymfadenitt på hals 

Materia lmetode: Egen kasuistikk, histologisk beskrivelse fra 

Radiumhospitalet, informasjon fra faglitteratur 

Resultater: Avdekket årsak til akutt lymfadenitt 

Diskusjon: Kan fremstå som malign sykdom både klinisk og histologisk 

Konk lusjon: Sjelden, men relevant differensialdiagnose i forbindelse med 

utredning av akutt lymfadenitt på hals 

Interessekonflikter: Ingen 

 

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Hørselsregisteret 

for barn  
Forfattere: Tone Stokkereit Mattsson, Overlege, PhD Seksjon for Øre-

Nese-Hals, Ålesund Sykehus 

Interessekonflikter: Ingen 

Introduksjon: Medfødte permanente hørselstap er den hyppigst 

forekommende nevrologiske fødselsdefekten i den vestlige verden, og rammer 

ca 2 per 1000 nyfødte.  I tillegg vil mange barn utvikle hørselstap etter fødsel, 

prevalens ved 6 års alder er 3 per 1000. Tidlig diagnostikk av hørselstap hos 

barn og optimal habilitering er viktig for bedre språklig og kognitiv utvikling, 

sosial tilpasning, grovmotoriske ferdigheter og livskvalitet, samt redusere risiko 

for utvikling av ulike psykiske vansker. 

Til tross for nasjonale faglige retningslinjer er det fortsatt geografiske 

forskjeller i nyfødtscreening, diagnostikk og habilitering av hørselstap hos barn.  

Der foreligger liten dokumentasjon over tilbudet hørselshemmede barn har 

ved nyfødtscreening av hørsel eller senere diagnostisk intervensjon. Vi mangler 

oversikt over antall barn med ulike hørselstap, habilitering og følgene 

hørselstapet har for barnets utvikling.  

Må lsett ing: Barneaudiologi er et område med et betydelig potensiale for 

forbedring. Et nasjonalt kvalitetsregister for Hørselstap hos barn kan bidra til å 

bedre tilbudet om diagnostikk og habilitering gjennom systematisk 

kvalitetsarbeid. 

Metode: Et samlet fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- 

og halskirurgi står bak søknad om etablering av et Norsk Kvalitetsregister Øre-
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Nese-Hals- Hørselstap hos barn. En prosjektgruppe, sammensatt av 

representanter fra alle helseregioner, involverte fagforeninger og 

brukerorganisasjoner, har utarbeidet registeret. Et godt samarbeid med det 

svenske «Registeret for hørselsnedsetning hos barn» er etablert, med 

sammenfallende variabler for fremtidig aggregering av data. 

Resultater: Registeret har utviklet kvalitetsindikatorer med måltall, slik at 

status for fagfeltet og utvikling over tid kan vises. Relevante kvalitetsindikatorer 

som angir retning er valgt, dvs høye/lave verdier er uttrykk for bra/dårlig 

kvalitet. Indikatorene er målbare og valide, og kan dermed bidra til 

kvalitetsforbedring for pasientpopulasjonen.  

Registeret har fokus på seks sentrale kvalitetsdimensjoner: 

• Adekvat hørselsscreening av nyfødte 

• Adekvat diagnostikk av hørselstap 

• Tilbud om intervensjon og habilitering 

• Tverrfaglighet i utredning og habilitering 

• Variasjon i tilbudet 

• Nytteeffekt av behandlingstilbudet (PROM) 

Konk lusjon: Hørselsregisteret for barn er forankret i Helse Midt, planlagt 

organisert som et ØNH delregister, med felles registersekretariat med 

Tonsilleregisteret. I samarbeid med Servicemiljøet for medisinske 

kvalitetsregistre, vil søknad om status som nasjonalt kvalitetsregister sendes 

Ekspertgruppen november 20.  
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Kirurgiske felt infeksjoner ved neseseptumplastikk 
Forfattere: Bachmann-Harildstad G., Gerl J. M. 

Introduksjon: Med økende antibiotikaresistens, ukontrollert forbruk av 

systemiske antibiotika som peri-operativ profylakse og første data som viser at 

desinfeksjon intra-nasal kan redusere kirurgiske felt infeksjoner, er det viktig og 

bærekraftig å kunne forske på, om pre-operativ desinfeksjon ved 

neseseptumplastikk kan ha en positiv effekt.   

Metode: Deskriptiv analyse av litteraturgjennomgang og insidens av post-

operative infeksjoner, basert på registerdata. 

Resultater: Ifølge litteratur forekommer det post-operative infeksjoner 

mellom 1 og 11 %. I materiale fra Akershus Universitetssykehus ble det funnet 

post-operative infeksjon etter septumplastikk i 8 %.  

Konk lusjon: Det er stor variasjon for insidensen av post-operative 

infeksjoner etter neseseptumplastikk. Det mangler randomiserte studier som 

kan gi et svar på om pre-operativ desinfeksjon ved neseseptumplastikk kan ha 

preventivt effekt for post-operative infeksjoner. 

Interessekonflikter: Ingen 
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Rhinosinusitis without nasal polyps in COPD 
Forfattere: Marte Rystad Øie, Sarah Bettina Dahlslett, Malcolm Sue-Chu, 

Anne-S. Helvik, Sverre Karmhus Steinsvåg, Wenche Moe Thorstensen 

 

Interessekonflikter: Ingen av medforfatterne har interessekonflikter å 

meddele 

Introduksjon: The validity of the united airway disease (UAD) concept for 

rhinosinusitis (RS) and COPD has been questioned because of methodological 

limitations in previous studies. In this study we investigated the prevalence of 

RS without nasal polyps (RSsNP) and the severity of sinonasal symptoms in 

COPD and a corresponding control group. We also evaluated the diagnostic 

accuracy of these symptoms for RS in COPD. 

Metode: Ninety COPD patients and 93 controls were included in an 

observational cross-sectional study where globally accepted diagnostic criteria 

of RS and COPD (EPOS2012 and GOLD) were incorporated; symptomatic 

and endoscopic criteria for the diagnosis of RS, and spirometry with 

reversibility for diagnosis of COPD. RS symptoms were identified by responses 

to the Sinonasal Outcome Test (SNOT-22), nasal endoscopy identified signs of 

sinonasal disease and discriminated between RS with and without nasal polyps 

(RSsNP), and visual analogue scales (VAS) rated the severity of sinonasal 

symptoms. 

Resultater: We found RSsNP in 51% of our COPD patients which is three-

fold greater than in the control group (p<0.001). Nasal discharge (72%) and 

nasal obstruction (62%) were the two most frequently reported symptoms in 

COPD. The diagnostic accuracy for predicting RSsNP is better for the 

composite VAS for rhinological symptoms than for facial symptoms. 

Konk lusjon: We conclude that RSsNP is present in 51% of our COPD 

patients which is significantly more prevalent compared to a corresponding 

control group. These results suggest that COPD is associated with RS. 
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Treatment of posttraumatic olfactory dysfunction with 

corticosteroids and olfactory training 
Forfattere: Mette Bratt, Kent G. Moen, Ståle Nordgård, Anne-S. Helvik, 

Toril Skandsen  

Introduksjon : Few have investigated long-term effect of treatment of 

posttraumatic olfactory dysfunction (OD). 

Må lsett ing: To explore if sequential treatment with corticosteroids and 

olfactory training (OT) improved smell in patients with OD after moderate 

and severe traumatic brain injury (TBI).  

Materia lmetode: Twenty-two patients with persistent OD, mean 62 months 

after trauma, completed an open uncontrolled intervention study of treatment 

for 10 d with oral corticosteroids and thereafter for 3 months with OT twice 

daily. Olfaction was assessed by Sniffin' Sticks. They were tested at four-time 

points, with the last assessment 12 months after baseline measurements 

Resultater: Mean age at trauma was 45 (SD 14) years. Mean threshold, 

discrimination and identification (TDI) score at baseline was 14.4 (SD 7.3) and 

increased to mean 20.8 (SD 7.4) after 1 year (minimum -3.0; maximum 

19.5, p value <.001). Analysed separately, each TDI component increased 

significantly after 1 year. Half of the patients (11/22) experienced a clinically 

significant improvement of ≥6.0 TDI points. Improvement was not associated 

with any sociodemographic or trauma-related characteristics or with olfactory 

function at baseline 

Konk lusjon: Treatment with corticosteroids and OT was promising in 

persistent OD after TBI and should be further studied. 

Interessekonflikter: Det foreligger ingen interessekonflikter for hoved- 

eller medforfattere 
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Effect of Continuous Positive Airway Pressure on the 

Burden of Arrhythmia in Patients with Paroxysmal Atrial 

Fibrillation and Sleep Apnea: A Randomized Controlled 

Trial  
Forfattere: Gunn Marit Traaen, Lars Aakerøy, Tove-Elizabeth Hunt, Britt 

Øverland, Christina Bendza; Lars Øivind Sande, Svend Aakhus, Morten Wang 

Fagerland, Sigurd Steinshamn, Ole-Gunnar Anfinsen, Richard John Massey, 

Kaspar Broch, Jan Pål Loennechen, Harriet Akre, Lars Gullestad 

Background: Atrial fibrillation (AF) is the most frequent heart rhythm 

disturbance, with a prevalence of 3% in adults aged ≥20 years. Sleep apnea (SA) 

is highly prevalent in patients with AF, and both conditions are associated with 

adverse cardiovascular outcomes. Observational data suggest that continuous 

positive airway pressure (CPAP) might reduce AF burden, but there is a lack of 

randomized controlled trials. 

A im  of the study: We aimed to assess the effect of CPAP therapy on the 

burden of arrhythmia in patients with SA and paroxysmal AF. 

Methods: We designed an open-label, parallel-group, randomized, controlled 

trial of men and women aged 18-75 years with paroxysmal AF at two hospitals 

in Norway. Patients underwent respiratory polygraphy. Eligible patients with 

moderate-to-severe SA (apnea-hypopnea index ≥15) were randomized (1:1) to 

5 months’ treatment with CPAP plus usual care (CPAP-group) or usual care 

alone (UC-group) by a computerised system. Because of its nature, the 

intervention was not blinded; however, outcome assessment was blinded. The 

planned primary outcome was the difference between CPAP-treatment and 

usual care in change of AF burden (% of time in AF), as measured by 

implantable loop recorder. Analysis was done according to the intention-to-

treat principle. This study is registered with Clinicaltrials.gov, NCT02727192 

and is now closed. 

Results: Between January 21, 2016, and February 28, 2019 a total of 579 

patients with paroxysmal AF had respiratory polygraphy, of whom 244 (42.1%) 

had moderate-to-severe SA. Of these, 158 (64.8%) participated in the CPAP 

run-in period, of whom 40 (25.3%) patients did not tolerate the treatment. 

One-hundred-nine were enrolled in the study and randomly assigned to the 

CPAP-group (55 patients) or to the UC-group (54 patients). One-hundred-

eight patients were available for the primary analysis. The mean time in AF 

decreased from 5.6% at baseline to 4.1% during the last three months of 

https://www.clinicaltrials.gov/


30 

 

intervention in the CPAP-group and from 5.0% to 4.3% in the UC-group. The 

adjusted between-group difference at follow-up was -0.63 (95% confidence 

interval: -2.55 to 1.30) percentage points; P=0.52. Seven serious adverse events 

(13%) occurred in the CPAP-group, and two (3.7%) occurred in the UC-group. 

 

Discussion: In this randomized controlled trial, we used advanced 

measurement techniques with implantable loop recorders to investigate the 

effect of CPAP on the burden of AF. Despite previous promising observational 

data, this study demonstrated that treatment of SA did not reduce paroxysmal 

AF burden. Further studies are needed to assess possible effects in a larger 

trial with prolonged intervention period.  

 

Conclusions: In patients with paroxysmal AF and moderate-to-severe SA, 

treatment with CPAP did not result in a statistically significant reduction in the 

burden of AF. The adherence to CPAP treatment did not influence this result. 

Neither was there any effect on quality of life or daytime sleepiness. 

 

Interessekonflikter: Gunn Marit Traaen has received speaker honoraria 

from ResMed, personal fees from Boehringer Ingelheim and funding from the 

Norwegian Health Association. Lars Gullestad reports personal fees from 

Astra Zeneca, personal fees from Boehringer Ingelheim, personal fees from 

Novartis and personal fees from Amgen during the conduct of the study. All 

other authors declare no competing interests. 
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Svimmelhet og nakkesmerter  
Forfattere: Mari Kalland Knapstad, Frederik Goplen, Jan Sture Skouen, Tove 

Ask, Stein Helge Glad Nordahl 

Introduksjon: Selv om det er kjente neurofysiologiske forbindelser mellom 

vestibularapparatet, synet og det proprioseptive systemet i nakken, er nakkens 

rolle i svimmelhet og balanseforstyrrelser er et kontroversielt tema. I klinikken 

ser man i tillegg at mange pasienter med svimmelhet har samtidige 

nakkesmerter. Det er likevel lite kunnskap om prevalensen for sammenfallende 

symptomer, og hvordan nakkesmerter kan påvirker symptomer hos pasienter 

med svimmelhet og balanseproblemer. Målet med prosjektet var å utforske 

sammenhengen mellom nakkesmerter, svimmelhetssymptomer, livskvalitet og 

balanse hos en svimmel populasjon.  

Metode: Vi utførte en tverrsnittstudie hvor vi inkluderte 238 pasienter 

henvist for svimmelhet og balanseproblemer fra øre-nese-hals avdelingen og 

129 pasienter henvist for nakkesmerter fra nakke, - og rygg poliklinikken, begge 

ved Haukeland Universitetssjukehus. Fysioterapeuter ved begge sentrene 

testet deltagerne i fysiske tester og balanse, samt samlet inn data angående 

symptomer og livskvalitet.  

Resultater: Funnen fra prosjektet viste at ca. 50% av pasienter henvist for 

svimmelhet hadde samtidige nakkesmerter. Svimle pasienter med 

nakkesmerter hadde nedsatt livskvalitet og økt selvrapportert handicap 

sammenlignet med pasienter med kun svimmelhet. I tillegg viste det seg at 

nakkesmerter var assosiert med visse svimmelhetskarakteristikker. Til slutt 

fant vi at grad av nakkesmerter var assosiert med grad av postural svai hos 

pasienter henvist for svimmelhet.  

Konk lusjon: Funnene indikerer at nakkesmerter kan på virke balanse, 

svimmelhetssymptomer, fysiske plager og livskvalitet hos pasienter med 

svimmelhet. Det at nakkesmerter kan påvirke karakteristikker hos svimle 

pasienter kan være nyttig for å nyansere symptombilde hos disse pasientene. I 

tillegg, siden nakkesmerter også ser ut til å være assosiert med dårligere 

livskvalitet og økte fysiske plager, bør man være ekstra observant på disse 

pasienten når man møter dem i klinikken og tenke på at dette kan gi viktige 

behandlingsmessige muligheter.   

Interessekonflikter: Ingen 
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Risiko for benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) 

etter hodetraume 
Forfattere: Helene Andersson, Greg Eigner Jablonski, Stein Helge Glad 

Nordahl, Karl Nordfalk, Eirik Helseth, Camilla Martens, Kjetil Røysland, 

Frederik Kragerud Goplen 

Interessekonflikter: Forfatterne erklærer ingen interessekonflikter. 

Introduksjon: Hodetraume kan føre til at krystaller i macula utriculi løsner, 

og dermed medføre utvikling av benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). 

Risikoen for å utvikle traumatisk BPPV er forventet å være størst kort tid etter 

traumet, så avta eksponentielt og nærme seg samme risiko som i den generelle 

befolkningen. Formålet med studien var å estimere risiko-tid kurven for 

utvikling av BPPV etter hodetraume. 

Metode: Vi presenterer en prospektiv observasjonsstudie av pasienter med 

minimal, lett eller moderat hodetraume behandlet ved Nevrokirurgisk avdeling 

eller Oslo skadelegevakt ved Oslo Universitetssykehus. Pasientene ble 

intervjuet og undersøkt for BPPV mellom 0-20 dager etter hodetraumet 

(median tid 5 dager), ved å bruke infrarøde video-briller med Dix-Hallpike og 

supine roll test. BPPV ble diagnostisert i henhold til de internasjonale 

diagnostiske kriteriene til Bárány Society. Telefonintervjuer ble gjennomført 2, 

6 og 12 uker etter første undersøkelse. Pasienter som var plaget med 

svimmelhet ble tilbudt ny klinisk undersøkelse.  

Resultater: Av 117 inkluderte pasienter, utviklet 24 pasienter (21 %) BPPV 

innen 3 måneder etter hodetraumet. De tilsvarende tallene var 6 av 51 (12%) 

med minimalt hodetraume, 12 av 51 (24 %) med lett traume og 6 av 15 (40 %) 

med moderat hodetraume. Forskjellen i prevalens mellom traume gruppene 

var signifikant (p = 0.018). Risiko for å utvikle BPPV i hele pasientgruppen var 

høyest umiddelbart etter traumet. Risikoen avtok gradvis og flatet ut 25 dager 

etter traumet. 

Konk lusjon: Risikoen for å utvikle BPPV innen de første 3 månedene etter 

traumet på 21 %, er signifikant høyere enn den estimerte tre-måneders 

prevalensen på 0.4 i den generelle befolkningen. Risikoen for å utvikle BPPV 

etter hodetraume er størst kort tid etter traumet, avtar med tiden og flater ut 

nesten en måned etter traumet.   
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Popup-klinikker for pasienter med vestibulære 

sykdommer i Finnmark 
Forfattere: Irgens, Eirik Lind; Birkely, Anne Synnøve; Furulund, Irene 

Interessekonflikter: Ingen 

Introduksjon: Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) har siden 2015 utviklet 

et gruppe- og institusjonsbasert tilbud for pasienter med vestibulære 

sykdommer, og har opparbeidet seg kompetanse på området. Samtidig ser OiF 

at mange av søknadene til vestibulær rehabilitering kommer fra etablerte 

fagmiljø innen vestibulære lidelser på sør- og vest-landet. I regionen Finnmark, 

og Nord-Norge for øvrig, er det i mindre grad fagmiljø som fokuserer spesifikt 

på vestibulære lidelser, til tross for at det antas at 23-30 % av befolkningen 

lever med balanse- og svimmelhetsproblematikk. Utrednings- og 

behandlingstjenester for denne pasientgruppen er mangelfulle og 

underdimensjonerte i Finnmark, og det er behov for å utvikle regionale tilbud 

som når fram til pasientgruppen. 

En modell for aktivt oppsøkende undersøkelse og behandling av vestibulære 

lidelser vil kunne bidra til å øke tilgangen til denne type tjenester betydelig for 

befolkningen i regionen. Tilgangen til helsepersonell med kompetanse på 

vestibulære lidelser er ujevnt fordelt i Norge, og ventelister er lange for å 

komme til vurdering, noe som også ofte innebærer reisebelastninger for den 

enkelte pasient. Det er søkt innovasjonsmidler fra Helse Nord til oppstart av 

et prosjekt som skal prøve ut nye samarbeidsformer og videokonsultasjoner 

med ØNH-spesialister i forbindelse med aktivt oppsøkende poliklinikk i den 

enkelte kommune. Et aktivt oppsøkende tilbud gjennom popup-klinikker kan 

bidra til å redusere bruk av mer kostnadskrevende tilbud, og et mål er at 

modellen enkelt kan implementeres i daglig praksis i helseregionen. 

Metode: Prosjektet er forankret i Finnmarkssykehuset gjennom avd. fag, 

forskning og samhandling (FFS) og ØNH-avdelingene ved klinikk Alta, 

Hammerfest og Kirkenes, samt Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære 

sykdommer (NKVS) og Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS). 

Det vil etableres faste møtepunkt for samarbeid med ØNH-avdelingene, og 

kvartalsvise møter med avd. FFS, LFVS og NKVS for å sikre fremdrift og 

kvalitet i prosjektet.  

I prosjektet planlegges det å benytte 5 lokasjoner for ambulering gjennom 

gjensidig avtale med eks. fysioterapeuter om bruk/leie av lokaler, tilbud om 

opplæringsdel og samarbeid om enkeltpasienter. Det holdes felles 

oppstartsmøte for alle samarbeidspartnere i Alta, evt. deltakelse på Teams, der 
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fokus vil rettes mot kunnskapsgrunnlag, undersøkelsesmetodikk og behandling 

av pasientgruppen. Det legges til rette for hospitering/deltakelse på polikliniske 

undersøkelser på de ulike lokasjoner for kunnskapsutveksling og drøfting av 

videre samarbeid/oppfølging av pasienter i kommunen. I prosjektet er det 

planlagt et tett samarbeid med Finnmarkssykehuset HF v/ØNH-avdelingene, 

NKVS, Helse Bergen HF, samt at det vil etableres avtale om mulighet for digital 

rådgivning og samarbeid knyttet til pasientoppfølgingen ved poliklinikkene. 

I forbindelse med undersøkelse og kvalitetssikring av tilbudet gjennomføres 

kartlegging av nevrologisk, vestibulær (med bruk av balanseplattform og 

videobriller; videonystagmoskopi (VNS) og video-Head-Impulse-Test (vHIT)), 

og okulomotorisk status, samt bruk av standardiserte spørreskjema. 

Brukerorganisasjonen LFVS v/leder Berit Myren og styremedl. PhD Sidsel 

Fiskaa Hagen har vært involvert i prosjektutviklingen, og konsulteres aktivt 

gjennom prosjektperioden og avslutningsvis i prosjektet, og innehar både 

brukererfaring og akademisk kompetanse. Brukernes erfaringer og innspill vil 

også vektlegges i evalueringen av prosjektet (intervju). 

Resultater: Systematisk bruk av standardiserte tester ifm undersøkelse og 

oppfølging vil benyttes for vurdering av effekt av tilbudet. Evaluering underveis 

og avslutningsvis i prosjektet gjennomføres mht brukeropplevelser og 

fagpersoners erfaringer med prosjektet, i tett samarbeid med Landsforeningen 

for vestibulære sykdommer (LFVS).  

Nyhetsoppdateringer og resultatene fra prosjektevalueringen planlegges 

publisert i Tidsskriftet, Fysioterapeuten, Ergoterapeuten etc, samt via NKVS’ 

årlige rapporteringer, LFVS arbeider for økt opplysning om vestibulære 

sykdommer, og vil nå ut med resultater fra prosjektet til både medlemmer og 

andre interesserte via medlemsbrev og sosiale medier. I tillegg planlegges det 

presentasjoner på forskningsdager innen Helse Nord, regionale 

forskningskongresser, samt i kommunene. 

Konk lusjon: Prosjektet tar først og fremst sikte på å øke tilgjengeligheten på 

tilbudet til pasienter med vestibulære sykdommer og symptomer gjennom 

utprøving av nye modeller for tjenestetilbud i nært samarbeid med ØNH-avd. i 

Finnmarkssykehuset HF, Haukeland Universitetssykehus, LFVS og private 

aktører. 
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Nasjonalt register for pasienter med buegangsdehiscens 
Forfattere: Frederik Kragerud Goplen 

Interessekonflikter: Ingen 

Introduksjon: Omtrent 0,5 % av befolkningen antas å ha en defekt 

(dehiscens) i benet mellom fremre buegang og midtre skallegrop. En del av 

pasientene opplever plagsomme symptomer i form av autofoni og svimmelhet 

utløst av trykk og lyder. Kirurgisk behandling tilbys vanligvis til de pasientene 

som rapporterer mest uttalte subjektive plager. Behandlingen vurderes som 

vellykket basert på pasient-rapportert symptomreduksjon. Det er begrenset 

kunnskap om sykdommens epidemiologi, naturlige forløp og symptomspekter 

hos pasienter med og uten ulike former for kirurgisk behandling. 

Metode: Opprettelse av et register for pasienter med buegangsdehiscens i 

Norge med målsetning om nasjonal dekningsgrad basert på innrapportering av 

nydiagnostiserte pasienter fra spesialisthelsetjenesten. SMS til innrapporterte 

pasienter med lenke til skjemaer for pasient-rapporterte utfallsvariabler 

(PROMS). 

Resultater: Det er høsten 2020 søkt om stimuleringsmidler for etablering av 

registeret. Det er holdt innledende møter i fagmiljøet og med 

brukerrepresentanter. Det er etablert sjekklister for diagnostiske kriterier 

samt norske versjoner av internasjonalt benyttede symptomskjemaer. 

CheckWare er tenkt benyttet for å sende ut SMS-lenker til 

symptomskjemaene basert på innrapporterte pasienter. 

Konk lusjon: Dersom det oppnås god nasjonal dekningsgrad, vil registeret 

kunne føre til betydelig kvalitetsforbedring i behandlingen og danne grunnlag 

for viktig, ny kunnskap om epidemiologi, symptomspekter og sykdomsforløp 

hos pasienter med buegangsdehiscens med og uten kirurgisk behandling. 
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Metodebok i ØNH 
Forfattere: Ivar Vølstad, Carl Damhaug 

Interessekonflikter: Ingen 

Introduksjon: Med foreningens støtte har vi startet et stort arbeid med å 

samle inn artikler til en metodebok i ØNH-faget. Formålet er å lage et 

kortfattet og enkelt tilgjengelig oppslagsverk som er tilgjengelig for kolleger 

både fra eget og andre tilknyttede fagfelt. Vi har lagt opp til en dugnad hvor 

frivillige skriver en eller flere artikler som siden fagvurderes av aktuelle utvalg i 

foreningen. Før publisering ønsker vi å tilgjengeliggjøre materialet for kollegiet 

slik at alle får anledning til å vurdere innholdet og gi tilbakemeldinger.  

Vi har laget et ambisiøst utkast til boken med 18 kapitler inneholdende totalt 

186 artikler. Så langt har kolleger meldt seg til å skrive 100 artikler og de første 

54 er allerede ferdig hos førsteforfatter. Boken vil først tilgjengeliggjøres 

digitalt på egen nettside med egne sider tilpasset mobile enheter. Det legges 

opp til løpende tilbakemeldinger på hver artikkel og enkel oppdatering for å 

kunne holde metodeboken aktuell. Ved ønske og behov vil trykket utgave 

vurderes. 

Konk lusjon: Fagfeltet trenger en oppdatert metodebok. Vi er avhengige av 

dugnadsarbeid for å dekke alle aktuelle tema og sikre god kvalitet. Dere 

oppfordres alle til å bidra. Ta kontakt på ivar.volstad@gmail.com eller telefon 

95752188 for å melde interesse. 

 

Kulen jeg aldri glemmer 
Forfattere: John Sigurd Lybeck 

Interessekonflikter: Ingen 

Introduksjon: Middelaldrende mann med ca 2 cm tumor i / lateralt for 

midtre del av m. sternocleidomastoideus 

Metode: Case report 

Resultater: Pasient gjennomgikk vellykket behandling. 

Konk lusjon: Vil jeg oppleve det igjen? 
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Takk for i år! 


