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Bakgrund 
Tonsilloperation är ett av de vanligaste 
ingrepp som utförs av öron-näsa-halsläkare 
(ÖNH) och varje år utförs cirka 13 500 
tonsilloperationer i Sverige. De vanligaste 
indikationerna för tonsillektomi (borttagande 
av halsmandlar) är luftvägsobstruktion hos 
barn samt infektionsrelaterade besvär. 
Tonsillektomi är en effektiv behandling, men 
har också kända postoperativa komplikationer 
såsom smärta, blödning och infektion. Dessa 
komplikationer, där blödning är den mest 
fruktade, kan innebära stort lidande och 
potentiellt livshotande tillstånd för den 
enskilda patienten. Tonsillektomi utförs 
historiskt med stålinstrument, så kallad kall 
teknik. Under de senaste 30 åren har det dock 
införts nya operationstekniker som tillför 
värme, exempelvis diatermi. Dessa varma 
tekniker har i studier visat sig öka risken för 
blödning efter tonsillektomi. 

Kvalitetsregistret för tonsilloperation 
startades 1997, med syfte att förbättra vården 
kring tonsilloperation. Kvalitetsregistret har 
sedan 2013 en täckningsgrad på över 80 %. I 
registret kan man se stora variationer i 
blödning efter tonsillektomi mellan olika 
kliniker från 0 % till 25 %. Detta indikerar att 
det finns stora skillnader i hur man tillämpar 
indikationer och hur kirurgin utförs runt om i 
Sverige. År 2013 startade styrgruppen för 
kvalitetsregistret för tonsilloperation ett 

strukturerat förbättringsprojekt med målet att 
minska blödning efter tonsillektomi hos de 
deltagande klinikerna. Projektet löpte från 
första oktober 2013 till trettionde april 2014. 
ÖNH-kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus var 
en av sex deltagare i projektet ”Vill ni ha färre 
tonsillblödningar?”.  

Syfte/mål 
Studien syftar till att undersöka om och hur 
ett strukturerat förbättringsprojekt, där man 
använder ett kvalitetsregister som verktyg, 
kan påverka klinisk praxis och minska blödning 
efter tonsillektomi.  

Genomförande/metod 
Studien designades som en fallstudie. Totalt 
sex kliniker med höga nivåer av blödning efter 
tonsillektomi inkluderades i 
förbättringsprojektet. Projektet inleddes med 
två dagars seminarium där det genomfördes 
övningar i förbättringskunskap samt förelästes 
om kunskapsläget kring tonsilloperation. 
Deltagarna analyserade registerdata från sin 
klinik och handlingsplaner sammanställdes för 
att minska antalet tonsillblödningar. Dessa 
handlingsplaner implementerades sedan 
tillsammans med chef och kollegor på kliniken. 
Kvalitetsregistret användes för att följa 
förändring i klinisk praxis (exempelvis 
förändring i operationsteknik) samt för att 
följa hur blödningarna påverkades.  
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För att följa effekterna av projektet jämfördes 
en period av tolv månader före projektet med 
en period av tolv månader efter projektet. De 
deltagande klinikerna jämfördes med en 
kontrollgrupp av kliniker med liknande nivåer 
av blödning tolv månader före projektet.  

Resultat 
De sex deltagande klinikerna utförde 1 220 
tonsillektomier året före förbättringsprojektet 
(2012-01-10 -2013-09-30). Totalt 155 (12,8 %) 
av dessa patienter blev återinlagda på sjukhus 
på grund av blödning. Kall dissektionsteknik 
användes i 63 % av fallen. Ett år efter 
projektet (2014-05-01-2015-04-30) 
opererades 942 patienter med tonsillektomi 
på projektklinikerna. Man såg en signifikant 
(p<0,0001) sänkning av blödningarna till 7,1 %. 
Hos kontrollgruppen sågs det inte någon 
sänkning av blödningarna, 10,2 % före 
projektet jämfört med 10,9 % året efter 
projektet. Vidare noterades att 
projektklinikerna signifikant ökade sitt 
användande av kall dissektionsteknik till 94,1 
% (p<0,0001). 

Slutsats 
Genom att använda ett kvalitetsregister som 
del av ett strukturerat förbättringsprojekt 
förändrades klinisk praxis och blödningarna 
efter tonsillektomi minskade signifikant hos de 
deltagande klinikerna. Detta innebär stora 
vinster för de enskilda patienterna, men också 
för vårdgivaren. Det finns goda möjligheter att 
utföra liknande förbättringsprojekt på ÖNH-
klinker runt om i Sverige. 
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