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Nytta med tonsilloperation
OLA SUNNERGREN, ELISABETH ERICSSON, CLAES HEMLIN, LOTTA HESSÉN SÖDERMAN, 
ERIK ODHAGEN, PIA NERFELDT OCH JOACIM STALFORS

I kvalitetsregistret mäts nyttan av varje tonsilloperation genom den enkät som skickas 
till samtliga registrerade patienter sex månader efter operationen. Patienten eller 
vårdnadshavaren ombeds bedöma hur resultatet av operationen blivit genom att ange ett 
av följande alternativ: ”Besvären är borta”, ”Jag har blivit ganska bra från mina besvär”, 
”Jag har kvar mina besvär” eller ”Mina besvär har förvärrats”. Vilket svarsalternativ som 
väljs avgörs förhoppningsvis främst av ”hur bra det blev” men kan sannolikt även påverkas 
av andra faktorer såsom besvärsgrad före operationen, komplikationer efter operationen 
eller om det tillkommit andra besvär efter operationen. 

Andelen patienter som antingen svarar ”Besvären är 
borta” eller ”Jag har blivit ganska bra från mina besvär” 
har sedan 2009 legat stabilt runt 95 % men en longitu-
dinell jämförelse visar att andelen patienter vars besvär 
är ”borta” minskar och andelen som blivit ”ganska bra” 
ökar (figur 1). Denna förändring är ännu inte statistiskt 
analyserad men observationen bör ändå tas på allvar.

Att det inte bara finns longitudinella skillnader i andelen 
patienter vars besvär är ”borta” och patienter som blivit” 
ganska bra” utan också skillnader mellan kliniker speglas 
i tvärsnitts data för 2015. För att illusterar detta presen-
teras ”Nyttan av tonsilloperation” i två grafer. I figur 2 
är klinikerna rangordnade på det sätt som traditionellt 
använts: andelarna patienter som rapporterat ”Besvären 
är borta” och ”Jag har blivit ganska bra från mina be-
svär” har lagts ihop. Rangordningen i denna figur bör 

sedan jämföras med rangordningen i figur 3. Här har kli-
nikerna rangordnats enbart efter andelen patienter som 
svarat ”Besvären är borta”.

Det verkar föreligga stora skillnader mellan klinikerna 
när det gäller andel patienter som rapporterat ”Besvären 
är borta” och ”Jag har blivit ganska bra från mina be-
svär” och några kliniker får helt olika placering beroende 
på hur rangordningen görs. 

Den stora skillnaden mellan olika kliniker och den trend 
med en minskning av andelen patienter som rapporterat 
”Besvären är borta” på bekostnad av en ökande andel 
patienter som rapporterar ”Jag har blivit ganska bra från 
mina besvär” kan indicera en indikationsglidning som 
innebär att patienter med litet operationsbehov opereras. 
Vi rekommenderar varje klinik att noga analysera utveck-
lingen av sina data avseende nyttan med tonsilloperation 

för att upptäcka en eventuell sådan 
glidning.  

Data för egen analys kommer att 
presenteras i de kliniktabeller som 
presenteras i den andra delen av års-
rapporten (Registerdata från Öron-, 
Näs- och Hals kvalitetsregister PDF-
rapport 2015). Där återfinns data 
uppdelade på ålder, indikation och 
operationsmetod. Vi rekommenderar 
samtliga kliniker att verkligen jämfö-
ra sina siffror med riksgenomsnittet 
och den klinik som är bäst. En lägre 
andel patienter än snittet bör föran-
leda en fördjupad lokal analys. Refe-
rensgruppen för kvalitetsregistret för 
tonsilloperation kommer att fortsätta 
bevaka, analysera och återkoppla 
dessa data.
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