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FORORD 
Dette hæfte er et supplement til de film vi har lavet og som ligger på elearn. Det beskriver den otoneurologiske 

undersøgelsesteknik i ord og billeder.  

Hæftet er udarbejdet af overlæge, ph.d. Christian Faber med hjælp fra sin datter.  

 

Efter aftale med overlæge, ph.d. Christian Faber må materialet anvendes som led i undervisning af de medicinske 

studenter ved SDU. 

 

Venlig hilsen 

Anette Kjeldsen 

Overlæge, professor, ph.d. 

15.08.19 
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Læringsmål 
Den studerende skal selvstændigt kunne udføre en standard øre-næse-halsundersøgelse. 

Forberedelse til timen 
Gennemlæsning af relevant litteratur. Gennemse videofilm på E-learn. 

Indikation/kontraindikation 
Otoneurologisk undersøgelse er indenfor øre-næse-halsområdet indiceret ved blandt andet asymmetrisk 

sensorineural hørenedsættelse, vertigo, forstyrrelser af lugtesans og smagssans, stemmebåndsparese samt 

facialisparese. Det, som er skrevet med kursiv i det følgende, er ikke en del af standard otoneurologisk undersøgelse. 

Identifikation af patienten 
Patienten identificeres ved hjælp af cpr. nummer og fulde navn. 

Forberedelse af patienten 
Der er ingen risiko eller smerter forbundet med undersøgelsen. 

Apparatur/utensilier 
Der anvendes en stemmegaffel med frekvens på 512 Hz. Desuden vat til undersøgelse af cornearefleksen og en 

lommelygte til undersøgelse af pupilrefleksen.  

Desuden lugtende stoffer, smagsstoffer, Snellens tavle, Bartels briller, Schirmers filtrerpapir. 
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Procedure 
Generelt: foretag altid sammenligning af højre og venstre side mhp. symmetri. 

 

1. hjernenerve (nervus olfactorius) 
Lugtesansen undersøges ved at præsentere patienten for en række lugtende stoffer. Vigtigst er det at konstatere, 

om der er forskel på de 2 sider. Derfor trykker man på den ene side af næsen, og beder patienten om at snuse med 

den anden side af næsen. 

Patienten skal lukke øjnene under undersøgelsen. 

Der anvendes kaffe, lavendel og benzin. 

Til afsløring af simuleret anosmi anvendes trigeminusstimulerende stoffer som benzin eller salmiakspiritus.  

Man spørger, om patienten kan lugte noget, og hvad det i så fald er. Normalt kan man lugte med begge sider af 

næsen og identificere substanserne. 

Årsagerne til anosmi kan være intranasal hævelse eller obstruktion, eller skade på 1. hjernenerve eller centrale 

forbindelser, som følge af hovedtraume, intrakraniel tumor, eller infektion. 

2. hjernenerve (nervus opticus) 
Synsstyrken bestemmes ved hjælp af Snellens tavle. Synsfeltet undersøges.  

Der henvises til øjenlægernes færdighedstrænings-vejledninger. 

 

3., 4. og 6. hjernenerve (nervus oculomotorius, trochlearis og abducens) 
Pupillerne undersøges (størrelse og form, sideforskel, lysreaktion og nærhedsrespons). 

Øjenbevægelser. Er der dobbeltsyn? Nystagmus (se mere om nystagmus under 8. hjernenerve). 

Undersøg for ptose og enophtalmus. Der henvises til øjenlægernes færdighedstrænings-vejledninger. 

 

5. hjernenerve (nervus trigeminus) 
Motorisk: Bed patienten presse tænderne hårdt sammen og palper musculus temporalis og musculus masseter. 

Bemærk kontraktionsstyrken. Hvis der ikke er kontraktion af musculus temporalis og masseter på den ene side, tyder 

det på læsion af 5. hjernenerve. Hvis patienten ikke har tænder, kan det være svært at tolke denne undersøgelse. 

 

 

Palpation af musculus temporalis 
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Palpation af musculus masseter 

 

 

Sensorisk: Patienten lukker øjnene og man undersøger for let berøring ved hjælp af 2 stykker vat. Patienten skal 

angive hver gang, man berører huden. Er der sideforskel? De anbefalede områder er markeret på figuren. 

 

 

Cornearefleksen undersøges: Patienten ser opad og væk fra undersøgeren. Med vat, som er tilspidset i den ene 

ende, nærmer man sig øjet. 

Hvis patienten ikke blinker, kan det skyldes læsion af 5. hjernenerve (eller 7. hjernenerve, som innerverer 

musklerne, der lukker øjet). Hvis patienten bruger kontaktlinser, vil det nedsætte eller fjerne denne refleks. 
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7. hjernenerve (nervus facialis) 
Bed patienten løfte øjenbrynene, rynke panden, presse øjenlågene hårdt sammen, så undersøgeren ikke kan åbne 

dem. Test muskelstyrken ved at forsøge at åbne patientens øjne. 

 

Bed patienten vise tænder og ”puste kinderne op”. 

Ved perifer facialisparese er hele den ipsilaterale ansigtshalvdel påvirket inkl. panden. Ved central facialisparese er 

den nedre kontralaterale ansigtshalvdel påvirket, mens den øverste ansigtshalvdel fungerer rimelig intakt. 

 

8. hjernenerve (nervus vestibulocochlearis) 
Vurder hørelsen (se færdighedstrænings-vejledning i hviske- og talestemmeprøve samt stemmegaffelundersøgelse). 

Evt. audiogram, stapediusrefleksundersøgelse, hjernestammeaudiometri (se lærebog). 

Vestibulærfunktion: Se efter nystagmus. Patienten forsynes med Bartels Briller. Beskriv hastighed og retning. 

Spontannystagmus? Blikretningsnystagmus? Positionsnystagmus? 

Man undersøger for positionsnystagmus ved at placere patienten siddende på et leje, hvorefter patienten anbringes 

i højre og venstre sideleje og herefter i rygleje med hovedet 45° til højre, herefter 45° til venstre.  

Perifert udløst positionsnystagmus kommer efter en vis latenstid, er kortvarig og trætbar, idet den sjældent kan 

reproduceres mere end 1-2 gange. Den er næsten altid ledsaget af svimmelhed.  

Centralt udløst positionsnystagmus fremkommer omgående og varer ved så længe stillingen indtages, og kan 

reproduceres uden trætbarhed. 

Differentialkalorisk prøve ad modum Hallpike (se lærebog). Samt film om svimmelhed på e-learn 

 

9. og 10. hjernenerve (nervus glossopharyngeus og vagus) 
Lyt til patientens stemme. Er stemmen hæs (hæshed ses ved stemmebåndslammelse)? Er stemmen nasal (nasal 

stemme ses ved ganeparese)? 

Bed patienten sige ”ah” og læg mærke til bevægelserne af den bløde gane og svælget. Den bløde gane hæver sig 

normalt symmetrisk, uvula forbliver i midtlinjen og hver side af svælgbagvæggen bevæger sig medialt. En normal 

uvula kan undertiden være buet til en af siderne. 



Manual: FT 16-17-18 Otoneurologisk undersøgelse 

Den Lægevidenskabelige kandidatuddannelse – K1 
 

6 
 

Ved bilateral vaguslæsion vil ganen ikke løfte sig. Ved unilateral vaguslæsion vil den paralyserede side af ganen ikke 

løfte sig og uvula devierer mod den raske side når patienten siger ”ah”. 

 

 
 

Undersøg kløgningsrefleksen (advar patienten først!). Stimuler svælgbagvæggen let på højre og herefter på venstre 

side og bemærk kløgningsrefleksen. Unilateralt fravær af denne refleks tyder på læsion af 9. eller evt. 10. 

hjernenerve. Foretag indirekte laryngoscopi. Er der stemmebåndslammelse? 

 

  



Manual: FT 16-17-18 Otoneurologisk undersøgelse 

Den Lægevidenskabelige kandidatuddannelse – K1 
 

7 
 

11. hjernenerve (nervus accessorius) 
Bed patienten løfte begge skuldre opad, mens undersøgeren trykker patientens skuldre nedad. Bemærk styrken i 

trapeziusmusklerne. 

 

 
 

Bed patienten dreje hovedet først mod højre, herefter venstre side, mens undersøgeren trykker imod med sin hånd. 

Bemærk kontraktionen i den modsatte sternocleidomastoideus og bemærk styrken i patientens tryk mod 

undersøgerens hånd. 

 
 

Ved paralyse af trapezius vil skulderen hænge slapt ned og scapula displaceres. 

12. hjernenerve (nervus hypoglossus) 
Bed patienten række tungen frem. Er der asymmetri, atrofi eller deviation fra midtlinjen? 

Bed patienten føre tungen fra side til side, og bemærk om bevægelsen er symmetrisk. Ved paralyse af hypoglossus 

vil der opstå atrofi og fascikulationer svarende til den berørte tungehalvdel. Når tungen rækkes frem, vil den deviere 

mod den paralyserede side. 
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Andre undersøgelser 
Gang: Bed patienten gå rundt i undersøgelsesrummet. Bemærk om der er normal balance, normale udsving af 

armene. Lad patienten gå linegang med åbne- og lukkede øjne (kan afsløre ataksi, som ellers ikke er åbenlys). 

Rombergs prøve: Bed patienten stå med fødderne samlet, uden at han holder fast i noget. Bemærk patientens evne 

til at blive stående sikkert, først med åbne øjne, herefter med øjnene lukkede i ca. 30 sekunder. Stå tæt nok ved 

patienten, til at han kan støttes, hvis balancen svigter. 

Normalt forekommer der kun minimal svajen. Ved cerebellar ataksi vil patienten have svært ved at stå med fødderne 

samlet uanset, om øjnene er åbne eller lukkede. Ved ataksi pga. nedsat positionssans, vil synet kunne kompensere. 

Patienten kan stå rimeligt sikkert med øjnene åbne, men mister balancen, når de lukkes. 

Bed patienten føre pegefingeren til sin egen næsetip i en stor bevægelse med åbne og lukkede øjne. Bemærk 

præcisionen og bevægelsens grad af jævnhed. Ved cerebellar lidelse er bevægelserne klodsede og usikre både med 

åbne og lukkede øjne. Hvis usikkerheden kun forekommer med lukkede øjne, tyder det på manglende positionssans. 

Gentagen deviation mod den ene side (forbipegning), som er mest udtalt med lukkede øjne, tyder på cerebellar eller 

vestibulær lidelse. 

Undersøgelse for dysdiadokokinese: Foretages alternerende bevægelser langsomt, uregelmæssigt og klodset? 
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Supplerende undersøgelser ved perifer facialisparese: 
Smagen på tungens forreste del: smagssansen prøves for salt, surt, sødt og bittert, idet der anvendes 5% NaCl, 5% 

citronsyre, 5% sakkaroseopløsning og 0,5% kininklorid. 

Patienten rækker tungen ud. Tungeranden røres med en vatpind vædet med den opløsning, man vil undersøge for. 

Patienten må ikke trække tungen tilbage, og vatpinden må ikke være driv våd, for at opløsningen ikke skal diffundere 

ud i spyttet og kunne påvirke andre smagsløg, end dem man har rørt ved. Derefter skal patienten svare ved at pege 

med en finger og ikke ved at tale. Reaktionstiden kan være temmelig lang. Patienten peger med fingeren på en 

seddel, hvor følgende ord er påtegnet: salt, sødt, bittert eller surt vand. 

 

 

Alternativt kan anvendes éngangspipetter, men der skal anvendes meget små mængder, der ikke løber langs 

tungen. Patienten skal således angive sin vurdering, inden tungen trækkes ind. 

Tåresekretionen: Denne kan måles med Schirmers filtrerpapirmetode: filtrerpapiret foldes langs den tykke streg 

og anbringes bag det nedre øjenlåg lateralt. Undgå at berøre cornea. Man undersøger begge sider samtidig og 

aflæser resultatet efter 5 min. Normalt vil sekretionen svare til 10-15 mm. Evt. kan man supplerende stimulere 

næseslimhinden ved hjælp af veldefineret luftmængde mættet med benzindamp. 
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Risici 
Ved gangprøve og Rombergs prøve skal man stå tæt på patienten, så man kan hjælpe patienten, hvis han bliver 

usikker, idet der kan være risiko for, at patienten falder. Herudover er der ingen risiko forbundet med en 

otoneurologisk undersøgelse. 

Litteratur 
Der henvises til øjenlægernes vejledninger i undersøgelse af synsstyrke og synsfelt samt vejledninger i 

stemmegaffelundersøgelse (Rinne og Weber) og indirekte laryngoscopi.  

Stemmegaffelundersøgelsen er også beskrevet i ”Oto-rhino-laryngologisk Undersøgelsesteknik” ved overlæge, 

lektor, Dr. med Søren Vesterhauge. 

 

O. Jepsen, K.A. Thomsen, P. Bretlau, C. B. Pedersen, T. Ovesen. Øre-næse-halssygdomme, hoved- og halskirurgi. 11. 

udg. 1. oplag. Munksgaard Danmark, København 2006.  

S. Vesterhauge. Otorhinolaryngologisk undersøgelsesteknik. 1. udg. Frederiksberg maj 2003. 

http://medicine.ucsd.edu/clinicalmed/neuro2.htm 

Udarbejdelse/godkendelse 
Revideret og godkendt af: 

• Professor Anette Drøhse Kjeldsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet – august 2019 

 

  


