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Bakgrunn

Tonsilleregisteret er et kvalitetsregister for pasienter som får kirurgisk behandling 

for sykdom relatert til halsmandlene. Postoperative blødninger etter tonsillekirurgi er 

en fryktet komplikasjon, og i verste fall livstruende. Bakgrunnen for prosjektet var 

resultatet på kvalitetsindikatoren «Reinnleggelse pga blødning» i 2017 som viste en 

variasjon mellom enhetene fra 0 til 19%.    

Metode

• Gjennombrudsmetoden ble benyttet som modell for prosjektet

• Syv sykehusavdelinger ble inkludert basert på lav måloppnåelse på kvalitetsindikatoren

• Videoopptak av tonsillektomier utført av leger fra fire avdelinger med høy måloppnåelse 

på kvalitetsindikatoren ble benyttet til utgangspunkt for diskusjon og opplæring

• Workshop, oppfølgingsmøter og avslutningsmøte, jevnlige skriftlige rapporter og hyppige 

tilbakemeldinger på telefon og e-post

• Deltageravdelingene utformet lokale planer med tanke på å redusere gapet mellom egen 

praksis og beste praksis for tonsilleoperasjoner

Formål

• Redusere antall reinnleggelser grunnet postoperativ blødning 

• Identifisere tiltak for å oppnå lavere reinnleggelsesprosent, med  fokus på 

operasjonsteknikk

• Øke inkludering til registeret og besvarelse på ePROM

Konklusjon

Et kvalitetsregister kan benyttes til å identifisere områder med behov for 

forbedringer, samt benyttes til å evaluere effekt av tiltak. Dette prosjektet 

har vært et godt eksempel på det. En forutsetning for å lykkes med 

prosjektet har vært det tette samarbeidet mellom registersekretariatet og 

deltageravdelingene. Endring i bruken av varm til kald operasjonsteknikk 

antas å være et viktig bidrag til reduksjon av andelen postoperative 

blødninger (rrPTH).

Resultat

Deltageravdelingene har redusert reinnleggelsene fra et gjennomsnitt på 14% i 2017 til 6% i 2020. Tilsvarende endring er ikke observert 

ellers nasjonalt. Alle avdelinger bortsett fra en gjennomførte en signifikant (p<0.05) endring av operasjonsteknikk, fra «varm» til «kald» 

disseksjon. «Kald» tonsillektomi har økt fra 31% i 2017 til 86% i 2020. Avdelingene oppnådde også en økt inkludering til registret og økt 

besvarelse på e-PROM. 
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