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Priser på øre-næse-hals 
 

 
 
Tillægspriser for undersøgelser og behandlinger  
(Priserne herunder er UDOVER prisen på en forundersøgelse) 

Bedøvelse Kr. 

Brænding i næsen, ved hyppig næseblod - 1.000 
Dræn i trommehinden, indlæggelse Lokal 3.000 
Dræn i trommehinden, fjernelse (uden trommehindereparation)  Lokal 2.000 
Finnåls aspirat Lokal 1.900 
Fjernelse af polypper Lokal 4.000 
Korrektion/klipning af stramt tungebånd Lokal  1.500 
Podning fra slimhinden - 400 
Ultralyd af hals og halskar - 1.300 

 
 
Undersøgelse og behandling (UDEN undersøgelse) 
(Priserne er KUN for den nævnte ydelse) 

Bedøvelse Kr. 

Allergitest/priktest - 1.000 
Høreprøve - 600 
Instrumentel fjernelse af ørevoks - 800 
Oprensning af radikal ørekavitet – efter benæderoperation - 1.400 

 
 
Diverse   
Patologisk undersøgelse - 975 

 

Konsultation  Kr. 
Forundersøgelse af ørerne inkl. høreprøve, undersøgelse i mikroskop, 
trykmåling af ørerne og fjernelse af ørevoks (hvis relevant) 

 3.100 

Forundersøgelse af næsen og bihulerne inkl. kikkertundersøgelse af 
næsen, bihulerne og næsesvælget (hvis relevant) 

 4.000 

Forundersøgelse af halsen inkl. kikkertundersøgelse af svælget samt 
allergitest (hvis relevant) 

 3.000 
 

Forundersøgelse af dræn eller tungebånd (for børn under 10 år)  900 
Kontrolbesøg  900 
E-boks konsultation  400 
Telefonkonsultation  400 
Second opinion  3.000 
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Prisinformation 
Alle priser er vejledende. Prisen kan variere alt efter materialevalg og kompleksitet og fastsættes 
af speciallægen i forbindelse med konsultationen. 
 
For priser på andre behandlinger, kontakt: 36498700 
Der er tillæg på alle undersøgelser og behandlinger på 6%, grundet den lovpligtige 
patientforsikring. 
 

Operation - priserne gælder for børn over 10 år samt voksne Bedøvelse Kr. 
Øreoperationer:   
Fjernelse af dræn i trommehinde (uden trommehindereparation) Fuld 5.500 
Indlæggelse af 1 dræn i trommehinden Fuld 5.900 
Indlæggelse af 2 dræn i trommehinden Fuld 7.000 
Trommehinde reparation Fuld Fra: 18.500 
   
Næseoperationer:   
Bihuleoperationer Fuld Fra: 28.000 
Brænding i næsen, ved hyppig næseblod Fuld 5.500 
Fjernelse af næsepolypper Fuld 15.000 
Korrektion af skæv næseskillevæg Fuld 19.000 
Reduktion af muslingeben Fuld 19.000 
   
Halsoperationer:   
Biopsi af tunge eller mundhule Lokal 4.000 
Fjernelse af mandler (KUN børn over 10 år) Fuld Fra: 16.000 
Fjernelse af mandler og polypper (KUN børn over 10 år) Fuld Fra: 20.500 
Fjernelse af modermærker, fedtknuder o. lign. på hals/hoved Lokal 5.900 
Fjernelse af polypper Fuld 8.000 
Fjernelse af væv i tunge og/eller mundhule Lokal 4.000 
Korrektion/klipning af stramt tungebånd (ofte re-operation) Fuld 6.000 
   
Tillægspriser for fuld bedøvelse (anæstesi)   
Tillæg til operation, der normalt udføres i lokalbedøvelse Fuld 3.000 
Tillæg for fuld narkose til ALLE operationer på børn under 10 år  
(stramt tungebånd og indlæggelse af dræn undtaget) 

Fuld 3.500 


