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Tonsillektomi, tonsillotomi med 
coblation – vad säger vetenskapen 
och vårt kvalitetsregister?

Data från Tonsilloperationsregistret ger oss unika möjligheter att följa upp hur vi opererar och vad det ger för resultat. 
Sedan ett år tillbaka matchas dessutom data med Patientregistret, vilket innebär att uppgifter om återinläggning för 
blödning omfattar alla patienter som vi har uppgifter om har tonsillopererats. Eftersom Patientregistret inte har sina 
data klara i skrivande stund, kommer resultaten om blödning efter tonsilloperation presenteras i ett senare nummer av 
ÖNH-tidskriften.

I årsrapporten vill vi passa på att belysa kunskapsläget kring coblation och tonsilloperation. Coblation är en radiofrek-
vens-teknik där energi som tillförs en saltvattenlösning skapar ett tunt plasmafält vid elektroden. Plasmafältet möjliggör 
excision av vävnad genom upphettning till 40-70 grader Celcius. 

Följande kan konstateras avseende tonsilloperation och coblation:

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

1. TONSILLEKTOMI 
Det nuvarande kunskapsläget visar tydligt att en helt kall 
teknik, dvs kall dissektion kombinerat med kall hemo-
stas, medför den minsta risken för postoperativ blödning. 
Det har publicerats flera artiklar på relativt små randomi-
serade studier, som talat för coblation. Det finns även ett 
flertal liknande studier som förordar andra varma tekni-
ker som thermal welding, ultrascision, Ligasure etc. Då 
man försökt generalisera studiernas resultat, dvs. föra ut 
teknikerna i en större population, har dock inte resultaten 
kunnat verifieras. De större populationsbaserade studier 
som finns, och som alla har en god täckning är, den brit-
tiska auditen1, den österrikiska studien2 och resultat från 
det svenska kvalitetsregistret3, visar samtliga övertygan-
de att kall/kall teknik ger lägst risk för postoperativ blöd-
ning. Den artikel från kvalitetsregistergruppen3 som stu-
derat blödningsrisken efter tonsillektomi med olika tekni-
ker visar en höggradigt signifikant skillnad (p<0,0001) i 
risken för att bli inlagd för postoperativ blödning mellan 
coblation och kall/kall teknik. Den omtalade ”learning 
curve”4, dvs att man minskar komplikationsrisken efter 
att man opererat ett antal tonsillektomier med coblation 
(50 st har nämnts), finns beskriven men har inte kunnat 
verifieras i senare studier5. 
När resultaten analyseras från tonsilloperationsregist-
ret konstateras att INGEN av de kliniker som använder 
coblation för tonsillektomi har kunnat visat lägre blöd-
ningssiffror än de kliniker som använder kall teknik.
Det finns alltså inte, med nuvarande kunskapsläge, nå-
gon orsak att börja använda coblation för tonsillektomi. 

2. TONSILLOTOMI 
Ju mer använd operationsmetoden tonsillotomi blir, ju 
fler studier publiceras där olika tekniker presenteras, 
t ex coblation, annan radiofrekvens, olika diatermime-
toder, laser och kallt stål. Den enda systematiska utvär-
deringen i en större population är Sunnergrens studie6 

med data från det svenska kvalitetsregistret som visar att 
blödningsfrekvensen inte skiljer sig mellan coblation och 
annan typ av radiofrekvens. Det finns alltså i nuläget inga 
belägg för att någon teknik ger färre blödningar än någon 
annan. Eftersom blödningsfrekvensen är så låg, runt 1 %, 
krävs stora material för att kunna påvisa någon statistiskt 
signifikant skillnad.  

Sammanfattning av det aktuella kunskapsläget: 
Om man vill undvika sena blödningar efter tonsillektomi 
rekommenderas användning av kall teknik för dissektion 
och så långt som är möjligt undvika diatermi för hemostas.
För tonsillotomi finns i nuläget inga hållpunkter för att 
någon metod ger färre efterblödningar än någon annan. 
För djupare kunskap om svenska förhållanden hänvisas 
till Kvalitetsregistrens årsrapporter7. 
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