
Andrea Klang, med. stud. 
Läkarprogrammet 
Uppsala Universitet 
Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper 
Sektionen för Öron-Näsa-Halssjukdomar 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala 
Handledare: Karl Sandström 
Examinator: Per Hellman 

BLÖDNING EFTER TONSILLEKTOMI VID OLIKA 

DISSEKTIONSTEKNIKER 



ABSTRACT 
During the last couple of years, physicians at the ENT-department in the University Hospital of 

Uppsala have perceived an increase of postoperative tonsillectomy hemorrhage (PTH).  Concerns 

have been raised that this would be due to the increased use of bipolar diathermy scissors for 

dissection of the tonsils, which has been indicated in several studies. 

A retrospective study has been performed to examine the incidence of PTH at the ENT-department 

of University Hospital of Uppsala between 2007 and 2011. The risk of bleeding has been compared 

between the two different techniques for dissection currently used at the hospital, “cold” and bipolar 

diathermy scissors.   

All cases of tonsillectomy performed on patients ≥12 years, between 2007 and 2011 have been 

included. Oncological cases were excluded. For each case; indication, gender, dissection technique 

was registered. Timing and classification of bleeding were additionally registered for the cases of 

PTH. 

770 tonsillectomies were included in the study. Of these, 15.5% suffered from PTH. 3.8% needed 

local treatment with diathermy and 1.5% returned to theatre for treatment under general 

anesthesia. There was no significant correlation between the risk of PTH and technique of dissection.  

There has been an increase of registered minor PTH during 2007 – 2011, compared to 1999 – 2003, 

while the incidence of major PTH is relatively steady.  There is no correlation between the use of 

bipolar diathermy scissor and risk of PTH.  
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SAMMANFATTNING 
Tonsillektomi innebär att halsmandlar opereras bort. Det är ett vanligt ingrepp och görs bland annat 

vid upprepade halsinfektioner och svår snarkning på grund av trångt svalg. Det är en operation med 

låga risker men efter operationen har patienten ofta ont i några dagar tills slemhinnan läkt och det 

finns en risk att det börjar blöda. I de flesta fall avstannar den blödningen av sig själv, men ibland 

krävs mer omfattande åtgärder.  

Denna studie har undersökt om risken för att få en blödning ökar om halsmandlarna skärs bort med 

en sax som genererar värme för blodstillning, jämfört med den traditionella, kalla metod som tidigare 

används. Andra studier har visat att risken för blödning ökar om värme används under operationen. 

Journaluppgifter från patienter som opererats vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, mellan år 2007 

och 2011, samlades in. Den grupp patienter som fått efterblödning jämfördes med gruppen icke-

blödare avseende operationsteknik. Det sågs inte något samband mellan risken för blödning och 

valet av operationsmetod. Andelen registrerade, lindriga blödningar har blivit fler jämfört med för tio 

år sedan vid Akademiska sjukhuset medan frekvensen av allvarliga efterblödningar ligger på samma 

nivå som tidigare. 
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1 BAKGRUND 

Tonsillektomi är ett vanligt ingrepp, enbart vid Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) utförs kring 300 

operationer per år. Indikationerna för tonsillektomi är framför allt recidiverande faryngotonsilliter, 

upprepade peritonsilliter och symptomgivande hypertrofi. Majoriteten av patienterna som opereras 

är nöjda efteråt1, där förklaringen delvis är att ingreppet i sig medför gott resultat men också att det 

över lag föreligger påtaglig indikation för operation. Även om de är få, så finns både intra- och 

postoperativa risker, liksom att ingreppet innebär ett visst lidande postoperativt tills slemhinnan läkt. 

Därför är det fortsatt viktigt att tonsillektomi enbart utförs på rätt indikation.  

1.1 KOMPLIKATIONER 

Trots att de flesta som genomgår en tonsillektomi är nöjda, förekommer det komplikationer. Innan 

1950 var det vanligast att en giljotin användes under ett kort eterrus. En metod som kom att överges 

när möjligheten till generell anestesi kom i mitten av förra seklet. Total tonsillektomi blev då 

vanligare med följden att såväl problem med postoperativ smärta som blödning blev betydligt 

större2–4.  

Anestesin i sig är förstås en risk för patienten. Med åren har den kommit att bli betydligt lägre tack 

vare en enorm utveckling inom den specialiteten5. Ett annat av problemen är risken för postoperativ 

dehydrering. Dels sväljer patienterna ofta blod, vilket kan ge illamående och kräkningar, dels kan 

sväljsmärtorna leda till ett inadekvat per oralt vätskeintag. Då patientpanoramat utgörs av en 

betydande mängd barn blir risken för uttorkning större. Deras margnialer är mindre och viljan att 

frivilligt medverka inte alltid finns6. Dehydrering är inte anledningen till merparten av 

återinläggningar efter genomgången tonsillektomi. Idag är efterblödningar det stora problemet. 

1.2 POSTOPERATIV BLÖDNING 

Postoperativ blödning var och är den huvudsakliga orsaken till morbiditetet och mortalitet i samband 

med tonsillektomier. Det är dessutom den främsta anledningen till varför det fanns kritik till att 

växande andel av tonsillektomier under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet kom att utföras 

som dagkirurgiska ingrepp7. Genom att studera när blödningar sker har det dock visat sig att risken 

att fler patienter får allvarliga blödningar i hemmet inte ökar påtagligt genom dagkirurgi. Flertalet 

studier visar på att den största andelen av primära blödningar, inom 24 tim. postoperativt, sker 

under de första timmarna8,9. Genom att då observera patienter över dagen, 6-8 tim., fångas de 

primära blödningarna i regel upp. Sekundära blödningar, efter 24 tim., inträffar vanligen efter fem till 

tio dagar10. Den tidpunkten sammanfaller med den fas av läkningen då fibrinlagret lossnar och 

reepitelialiseringen accelererar11. Fem dagar postoperativt har patienter som opererats inneliggande 
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i Sverige i regel blivit utskrivna, varför de likväl är hemma när de drabbas av en sekundär blödning. 

Oron för de sekundära fallen av postoperativ blödning gör fortfarande att vårdtiden är sex dygn i 

Japan och Tyskland3.  

Varför är då fruktan för postoperativ blödning så stor? Svåra postoperativa blödningar kan vara letala 

p.g.a. cirkulatoriska effekter alternativt obstruerad luftväg till följd av blödningen lokalisation12. Det 

är större risk att en primär blödning är allvarligare och kräver större insatser, så som transfusion och 

reoperation. Dock är de till antal färre än de sekundära blödningarna10.  

Idag är det framförallt blödning som är orsaken till att patienter avlider till följd av en komplikation 

efter tonsillektomi. Mortaliteten vid tonsillektomi varierar i olika studier och rapporter. Äldre studier 

visade på en dödlighet på 1 av 10’00013 och från en annan samtida studie ca 1 av 16’00014. Samtidigt 

som det i Danmark mellan åren 1965 och 1975 genomfördes 150’000 tonsillektomier utan att något 

dödsfall inträffade15. Det som skiljer dessa studier från situationen idag är dock andra anestetiska 

förutsättningar5. Endast 29.4% av dödsfallen, 111 av 377, var p.g.a. blödning i granskningen av Pratt, 

1970. Således kan det antas att mortaliteten drygt 30 år senare borde vara lägre. 

I en undersökning av tonsillektomier genomförda i Tyskland under 200616 presenterades en 

uppskattad dödlighet på 1 av 75’000. Den siffran baserades på en enkätundersökning till samtliga 

156 ÖNH-kliniker i Tyskland, med en svarsfrekvens på 88.5%. Tre dödsfall rapporterades det året där 

en av patienter hade genomgått en tumörresektion och en patient en tonsillotomi. Från det drogs 

slutsatsen att det dödsfallet som var p.g.a. vanlig tonsillektomi var det enda det året av det totala 

antalet operationer på 75’000. I en israelisk studie beräknades dödligheten till 1 av 12’00012. 

Dödligheten är svår att beräkna, då det är förhållandevis ovanligt att det inträffar och därmed krävs 

stora patientmaterial för att uppnå statistisk säkerhet. Samtidigt är tonsillektomi ett ingrepp som 

ofta görs på i övrigt friska och unga personer, varför mortaliteten och morbiditeten måste hållas 

extremt låg för att operationen skall vara etisk försvarbar. 

Utöver den letala risken med postoperativ blödning, är det lidande och den oro den för med sig för 

patient och anhöriga viktigt att ha i åtanke. Obehaget och illamåendet av nedsvalt blod, svårigheter 

att försörja sig per os, besväret att behöva läggas in på sjukhuset etc., är något som vi helst ser att 

patienter slipper utstå. Det innebär även en ökad kostnad för sjukvården och samhället, på grund av 

direkta omvårdnadskostnader och frånfall av arbete. 

1.3 FREKVENS AV POSTOPERATIV BLÖDNING 

Efterblödning förekommer i varierande frekvens i olika studier. Uppgifter från en prospektiv studie 

mellan oktober 2009 och juni 2010 vid 32 ÖNH-kliniker i Österrike17 visar en jämförelsevis hög 
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frekvens av efterblödning (TE ± AE, tonsillektomi med/utan adenoidektomi), 14.4%, där en tredjedel 

krävde operativ åtgärd. En betydligt lägre frekvens har setts i anda europeiska studier; i Tyskland 

5%16 och 2.9%18 och i en mindre engelsk studie med genomgående kall dissektionsteknik drabbades 

4% av efterblödning2. Vidare har en efterblödningsfrekvens på 3.5% noterats i en nationell 

kartläggning i England19. I en prospektiv studie under åren 2000 till 2004 vid Karolinska 

Universitetssjukhuset återinlades 7.5% av patienterna p.g.a. blödning efter tonsillektomi. En mindre 

retrospektiv studie vid Akademiska sjukhuset under samma period visade en årlig förekomst av 

efterblödning varierande mellan 1.2% och 4.7%20.  

1.4 RISKFAKTORER FÖR POSTOPERATIV BLÖDNING 

Faktorer som påverkar risken för att patienten kommer att drabbas av en blödning efter 

genomgången tonsillektomi har undersökts i flertalet studier. Det har visats att fler män än kvinnor 

återkommer till sjukhus p.g.a. postoperativ blödning2,18,21. Tomkinson visade på en högre andel 

manliga patienter med efterblödning samt att de i större utsträckning fick allvarligare blödningar. 

En annan faktor som inte går att påverka inför operation är ålder. Högre ålder medför en ökad risk 

och studier har påvisat ålderspann från när blödning är vanligare. Patienter >10-20 års ålder har 

visats sig ha en ökad blödningsrisk jämfört med barn2,6,22. Vintertid har visat sig vara kopplat till en 

ökad blödningsrisk2. En fördelning av operationerna till sommarhalvåret är av många skäl en orimlig 

tanke och kanske av den anledningen har det sambandet inte undersökts i någon större studie.  

1.4.1 NSAID SOM RISKFAKTOR 

Ett ämne som blev väldigt aktuellt under slutet av 1990-talet var användandet av icke steroid 

antiinflammatorisk analgetika, NSAID, som postoperativ smärtlindring. Postoperativ smärta har 

funnits ända sedan ingreppet började utföras. Behovet av icke-parenteral analgetika blev påtagligt i 

samband med att tonsillektomi i allt större utsträckning kom att bli ett dagkirurgiskt ingrepp10.  

Kombinationer med Citodon, Tradolan och NSAID används ofta i Sverige.  Fördelen med NSAID 

jämfört med opiatbaserade preparat är att NSAID ej medför biverkningar så som sedering, 

illamående, kräkning, förstoppning etc. Dessutom kan kombinationen av flera typer av preparat ofta 

ge en bättre analgetisk effekt.  

NSAID så som Diklofenak och Ibuprofen, är reversibla cyclooxygenashämmare, COX-hämmare, till 

skillnad från acetylsalicylsyra som binder irreversibelt till enzymet COX. COX deltar i syntesen av 

prostaglandiner och därigenom bidrar till minskad trombocytaggregation23. I teorin kan intag av 

exempelvis Diklofenak bidra till en ökad blödningstendens hos patienter postoperativt, genom att 

försämra den primära hemostasen. I en dubbelblind studie från 1991 var Diklofenak pre- och 

postoperativt inte associerat med ökad risk för postoperativ blödning24. En litteraturgenomgång av 
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25 studier visade inget entydigt samband mellan administrering av NSAID postoperativt och risken 

för efterblödning, utöver en signifikant ökning av behovet av reoperation25. En metaanalys baserad 

på sju studier fann ingen korrelation mellan blödning och användandet av NSAID26. Vid Dunedin 

Hospital, Nya Zeeland noterades en ökning av antalet efterblödningar under perioden 1990-2004, 

samtidigt som NSAID kom att användas på en mer regelbunden basis27. Det saknas dock kausalitet 

mellan efterblödning och NSAID. Då alternativa smärtlindringsmöjligheter dessutom är begränsade 

torde exkluderandet av NSAID från den postoperativa arsenalen av analgetika inte vara aktuellt i 

nuläget. 

1.4.2 LOKALANESTETIKA MED ADRENALINSTILLSATS OCH STEROIDER 

Användandet av lokalanestetika med eller utan adrenalintillsats intraoperativt samt administration 

av steroider har också diskuterats i olika studier. Steroider har visat sig vara säkert att använda samt 

att de minskar morbiditeten28,29. Lokalanestesi med adrenalintillsats kan teoretiskt leda till ökad risk 

om operatören missar en kärlskada p.g.a. blödningen dämpas av vasokonstriktion. Genomgången av 

operationerna vid UAS 1999-200320 visade att vid majoriteten av ingreppen, över 80%, utfördes med 

lokalanestesi med adrenalin och därför kunde ej den variabeln utvärderas. En randomiserad, 

dubbelblind, prospektiv studie fann ingen skillnad i postoperativ blödningsrisk för den tonsill som fått 

koksaltlösning injicerat jämfört med adrenalin30.  

1.4.3 OPERATIONSTEKNIK OCH POSTOPERATIV BLÖDNING 

Operationsteknik är den idag mest aktuella riskfaktorn vad gäller posttonsillektomiblödning. Under 

senare delen av 1900-talet utvecklades nya metoder för dissektion av vävnad och hemostas. Idag 

förekommer utöver den traditionella kalla dissektionen olika former av elektrokirurgi; bipolär 

diatermi, coblation, laser och ultraljud. Dessutom har diatermi kommit att användas allt mer för 

hemostas även under operationer med kall dissektionsteknik. Vilken metod som innebär minst 

postoperativ morbiditet har det inte nåtts konsensus kring31. 

Fördelarna med modernare teknik är att de borde ge en bättre möjlighet till intraoperativ hemostas 

och därigenom mindre intraoperativ blödning32. Det finns även en studie som visat en lägre frekvens 

av primär blödning33. 

Nackdelen är att det tros medföra en ökad risk för postoperativ blödning då värme går ut i vävnaden, 

”lateral hetta”, vilket leder till en djupare vävnadsskada. Under 2000-talet har flertalet större studier 

visat på samband mellan postoperativ blödning och användandet av varm operationsteknik21,32–34 

Läkare vid ÖNH-kliniken på Akademiska sjukhuset har de senaste åren upplevt en ökning av antalet 

efterblödningar. Efter en liknande uppfattning bland medarbetarna 2003, genomfördes en 
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retrospektiv journalstudie mellan 1999 och 200320. En ökning konstaterades för den perioden och 

teorin då var om administration av NSAID var orsaken, något som inte kunde styrkas. 

1.5 STUDIENS SYFTE 

Det finns en klinisk misstanke att den ökande användningen av diatermisax är orsaken till fler 

postoperativa blödningar på ÖNH-kliniken vid Akademiska sjukhuset. Syftet med studien var att 

granska frekvensen av postoperativ blödning efter tonsillektomi under åren 2007 till 2011, samt 

korrelationen till dissektionsteknik, kall teknik vs diatermisax.  
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2 METOD 
Studien bygger på en retrospektiv genomgång av journaler. Patienter som genomgått tonsillektomi 

mellan år 2007 och 2011 och därmed fått åtgärdskod (enligt ICD-10) EMB10 (tonillektomi) registrerad 

valdes ut. I studien inkluderades patienter från 12 år och uppåt och som genomgått tonsillektomi på 

indikationerna kronisk/recidiverande tonsillit, peritonsillit samt tonsillhypertrofi/sömnapné, mellan 

år 2007 och 2011. De som genomgått tonsillektomi på grund av känd eller misstänkt malignitet, hade 

känd blödningsrubbning, annan allvarlig sjukdom eller komplicerande faktor exkluderades ur studien. 

I studiegruppen registrerades eventuell efterblödning utifrån diagnoskod T810 (blödning efter 

kirurgi). För att finna de patienter som haft en efterblödning utan att detta registrerats med 

diagnoskod i journalen kontrollerades dessutom samtliga journaler med avseende på eventuell 

efterblödning i journaltexten.  

För samtliga patienter registrerades dessutom dissektionsteknik (diatermisax, ”kall” dissektion, 

annan), indikation, ålder och kön. Val av hemostasteknik (användande av bipolär diatermi eller ej) 

registrerades ej p.g.a. otillräcklig journalföring avseende detta. För gruppen som haft en postoperativ 

blödning registrerades även vilken postoperativ dag blödningen inträffade, typ av behandling av 

blödning (inläggning, systemisk behandling, lokal behandling, behandling på operationssal) och antal 

vårddagar. I samtliga fall registrerades även eventuell avvikande omständighet så som samtidig 

abrasio, tonsillektomi á chaud etc.  

Utifrån vilken åtgärd som vidtogs vid konstaterad efterblödning gjordes en indelning av 

allvarlighetsgrad baserad på klassifikation som användes i en studie vid Karolinska Sjukhuset, 

Stockholm35. Grad I: Observation och/eller systemisk behandling med tranexamsyra och/eller 

desmopressin. Grad II: Lokal behandling med diatermi under lokal anestesi. Grad III: Diatermi 

och/eller ligatur på operationssal under generell anestesi.  

Studiepopulationen begränsades av det faktiska antal som opererats samt de som fått en blödning 

efter tonsillektomi under vald tidsperiod.  

Risken för postoperativ blödning om bipolär diatermisax använts under operationen analyserades 

med Chi-squaretest (IBM SPSS Statistics) med tvåsidigt p-värde där <0,05 betraktades som 

signifikant. Chi-sqauretest utfördes med kategoriska data med variabeln tonsillektomi med 

diatermisax eller ej och utfallet postoperativ blödning eller ej. Chi-squaretest utfördes även för att 

analysera kön och blödningsrisk med variabeln kön och utfallet postoperativ blödning eller ej. 
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Postoperativ blödningsfrekvens för perioden jämfördes i sin helhet med frekvensen för postoperativ 

blödning mellan år 1999 och 200320. 
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3 RESULTAT 
Mellan åren 2007 och 2011 utfördes 978 tonsillektomier med/utan adenoidektomi vid Akademiska 

sjukhuset, Uppsala (UAS). Av samtliga 978 patienter med diagnoskod EMB10 (tonsillektomi) hade 105 

även åtgärdskoden T810 (blödning efter operation) registrerad, vilket motsvarade 10.7%.  

Av de 978 patienterna var 770 av patienterna 12 år eller äldre. 88 patienter exkluderades på grund av 

operationsindikation eller operationsteknik. 56 av dessa 88 patienter opererades på grund av 

malignitet/misstanke om malignitet. 682 patienter inkluderades således i studien. 

3.1 POSTOPERATIV BLÖDNINGSFREKVENS 

För de 682 operationer som selekterades ut var den totala andelen efterblödningar 15.5% (N: 106) 

för perioden 2007 – 2011 (Tabell 1). 1.2% debuterade med blödning inom 24 tim. postoperativt. De 

resterande 14.4% var sekundära blödningar. 

TABELL 1. POSTOPERATIV BLÖDNINGSFREKVENS 

År Inkluderade 
operationer 

Blödning % Primär 
blödning 

% Sekundär 
blödning 

% 

2007 134 16 12,0% 1 0,8% 15 11,2% 

2008 103 9 8,7% 1 1,0% 8 7,8% 

2009 165 31 18,8% 2 1,2% 29 17,6% 

2010 131 26 19,9% 2 1,5% 24 18,3% 

2011 149 24 16,1% 2 1,3% 22 14,8% 

Totalt 682 106 15,5% 8 1,2% 98 14,4% 

3.2 KÖN, ÅLDER, INDIKATION OCH BLÖDNINGSDEBUT 

Knappt hälften av patienterna var män (46.9%). I gruppen med postoperativ blödning var andelen 

män 64.5% (Tabell 2). Män hade en två gånger högre risk för postoperativ blödning jämfört med 

kvinnor (p = 0.0001).  

 TABELL 2. POSTOPERATIV BLÖDNING OCH KÖN 

  Blödning Total 

 Ja Nej 

 Kön Kvinna Antal 38 324 362 

 % 10,5% 89,5% 100% 

 Man Antal 68 252 320 

 % 21,3% 78,8% 100% 

 Total Antal 106 576 682 

 % 15,5% 84,5% 100% 
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FIGUR 1. BLÖDNINGSDEBUT. N: 106. I medeltal debuterade efterblödningen 

fem dagar postoperativt. 1.2% (N:8) hade en primär blödning (inom 24 h postop). 

Medelåldern i gruppen med postoperativ blödning skiljde sig inte från icke-blödningsgruppen; 25.9 år 

± 9.7  respektive 25.5 år ± 10.8 år. Den äldsta var vid operationen 83 år och den yngsta var 12 år. 

Av de 682 operationerna var 81.4% infektionsindikation. Totalt utfördes 34 tonsillektomi á chaud 

(5.0%), av vilka 4 patienter återkom på grund av blödning (11.8%). 

Patienter sökte sjukvård i medeltal 5 dagar postoperativt för blödning. Längst tid till blödningsdebut 

var 17 dagar (Figur 1).  

3.3 DISSEKTIONSTEKNIK 

Postoperativ blödningsfrekvens för patienter som opererats med kall dissektion var 13.7% och 16.2% 

för de som opererats med varm dissektion (Tabell 4). Den skillnaden var inte signifikant (p = 0.432).  

Indelade i svårighetsgrad utifrån åtgärd (Tabell 5), sågs att 10.3% (N: 70) av alla patienter fick en 

blödning klassificerad som Grad I och observerades över natten och/ eller behandlades systemiskt 

med tranexamsyra/ desmopressin. Betydligt färre, 3.8% (N: 26), behandlades med diatermi i 

 TABELL 3. OPERATIONSTEKNIK OCH KÖN 

  Operationsteknik Total 

 Kall Varm 

 Kön 

Kvinna 
Antal 88 274 362 

 % 24,3% 75,7% 100% 
 

Man 
Antal 94 226 320 

 % 29,4% 70,6% 100% 
 

Total 
Antal 182 500 682 

 % 26,7% 73,3% 100% 
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lokalanestesi (Grad II) och 1.5% (N: 10) krävde åtgärd på operationssal under generell anestesi (Grad 

III). Det var ingen signifikant skillnad i svårighetgrad av postoperativ blödning mellan varm och kall 

dissektionsteknik, men det fanns en trend mot fler Grad III blödningar i gruppen som opererats med 

diatermisax. 

Sex patienter sökte två gånger för blödning. En av dessa behandlades med diatermi under 

lokalanestesi och två togs till operation för åtgärd. Övriga tre observerades och erhöll systemisk 

behandling.   

 TABELL 4. POSTOPERATIV BLÖDNING OCH DISSEKTIONSTEKNIK 

  Blödning 

Totalt  Ja Nej 
 

Dissektionsteknik 

Kall 
Antal 25 157 182 

 % 13,7% 86,3% 100% 
 

Varm 
Antal 81 419 500 

 % 16,2% 83,8% 100% 
 

Totalt       
Antal 106 576 682 

 % 15,5% 84,5% 100% 

      

                          TABELL 5. DISSEKTIONSTEKNIK OCH SVÅRIGHETSGRAD AV POSTOPERATIV BLÖDNING 

  Ingen 
blödning 

Blödning 

 Grad I Grad II Grad III Totalt 

 

Dissektionsteknik 

Kall 
Antal 157 16 7 2 182 

 % 86,3% 8,8% 3,8% 1,1% 100% 

 
Varm 

Antal 419 54 19 8 500 

 % 83,8% 10,8% 3,8% 1,6% 100% 

 
Totalt 

Antal 576 70 26 10 682 

 % 84,5% 10,3% 3,8% 1,5% 100% 

 Grad I p = 0,445; Grad III p = 0,630 
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4 DISKUSSION 
Efterblödning är en inte helt ovanlig komplikation till tonsillektomi. I de flesta fall leder den endast till 

ett obehag och besvär men för somliga krävs omfattande insatser; reoperation, blodtransfusioner 

etc. Det förekommer även dödsfall, men det är ytterst ovanligt och inget sådant fall finns rapporterat 

från UAS under studerad period.  

4.1 POSTOPERATIV BLÖDNINGSFREKVENS 

Den subjektivt upplevda frekvensökningen av antalet efterblödningar vid UAS bekräftas av denna 

studie. Blödning, enligt kriterierna för denna studie, förekommer hos 15.5% av patienter som 

genomgått tonsillektomi. Detta då att jämföras med den studie som gjordes under perioden 1999-

2003 vid UAS där medelfrekvensen var 2.6% och den högst uppmätta frekvensen var 4.7%20.  

Frekvensen av efterblödningar vid UAS är betydligt högre jämfört med flertalet större, internationella 

studier. Från Tyskland rapporterades en total postoperativ blödningsfrekvens på 2.9%18 vid ett 

sjukhus för perioden 1988 – 2001. Den omfattande nationella kartläggningen i England visade att 

3.5% av patienter hade en efterblödning, varav en fjärdedel av blödningarna åtgärdades på 

operation19. Liknande undersökning i Wales visade att det krävdes reoperation på grund av blödning 

efter 1.5% av alla tonsillektomier, samtidigt som totala antalet blödningar rapporterades till 3.2%21.  

Anledningarna till varför den totala blödningsfrekvensen vid UAS under åren 2007 till och med 2011 

är förhållandesvis hög i jämförelse med studierna ovan är möjligen flera. Blödning definieras olika i 

studierna, Windfuhr18 räknade enbart in patienter som reopererades, varför 2.9% i det avseendet är 

att jämföras med 1.5% från denna studie. De övriga två studierna19,21 bygger på inrapportering av 

komplikationer på särskilt formulär av ansvarig vårdgivare. Risken att framför allt mindre blödningar 

missas att anmälas bedöms vara stor, varför den totala blödningsfrekvensen i dessa fall i verkligheten 

sannolikt är högre än rapporterat. Så även i dessa fall är jämförelsen mellan andelen av patienter 

som behövde reoperation mer relevant att göra, vilken då ligger på 0.9% respektive 1.5%, jämförbart 

med 1.5% från denna studie. Dessa båda studier definierade sekundär blödning utifrån om patienten 

återinlades på sjukhus. 

I en österrikisk studie uppgick blödningar efter tonsillektomi med/ utan adenoidektomi till 15.0%, där 

en knapp tredjedel åtgärdades på operation34. Anamnestisk blödning inkluderades (52% av fallen), i 

likhet med denna studie. Attner35 inkluderade också anamnes på blödning i definitionen för 

posttonsillektomi blödning. I den studien sågs en total blödningsfrekvens på 7.5% varav 1.4% var en 

Grad III blödning och 3.4% hade aktiv blödning vid undersökning.  
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En svaghet med denna studie, och flera andra, är att blödningens svårighetsgrad klassificeras utifrån 

åtgärd, vilket leder till att indelningen blir något subjektiv. Flera andra faktorer utöver blödningen i 

sig kan påverka handläggandet. Patientens egen önskan, läkarens bedömning etc., varför alla 

efterblödningar som går till operation sannolikt inte hade handlagts lika i alla lägen. Dock finns det 

idag inget annat välarbetat system för att klassificera blödningar efter.  

Ytterligare en sak att ha i beaktande avseende på blödningsfrekvensen 15.5% är att den gruppen 

enbart inkluderar patienter över 12 år, vilket enligt flertalet studier i sig innebär en ökad risk för 

efterblödning19,34. För patienter över 15 år var blödningsfrekvensen 4.9% i den engelska nationella 

kartläggningen19.  

Den tidigare kartläggningen av blödningsfrekvens vid UAS mellan åren 1999 och 2003 visade på 

betydligt lägre siffror jämfört med den nya granskningen. De tidigare värdena är baserade på 

åtgärdskod för tonsillektomi samkört med diagnoskod T810, blödning efter operation. Liksom 

diskuterat ovan, inkluderar dessa patienter alla åldrar. Den jämförbara siffran från den nya 

kartläggningen är således 10.7%, vilket fortfarande är en fördubbling av antalet blödningar. Det som 

dock ej går att utläsa från den tidigare studien är vilken gällande praxis som då var för att registrera 

blödningen med diagnoskod i journalen. I den aktuella studien var 14.2% av de journalförda 

postoperativa blödningarna inte registrerade med diagnoskod.  

När det gäller allvarligare blödningar, vilket i den förra studien definierades som ”tydlig Hb-

koncentrationssänkning och/eller har en beskriven uttalad blödning i inskrivningsjournalen och/ eller 

har behandlats med operation”20. Det motsvarar delvis Grad III-blödningar i denna studie. 

Frekvensen av allvarliga blödningar var 1999-2003 1.9% och 1.5% för perioden 2007-2011. Det finns 

således inga hållpunkter för att frekvensen av allvarliga blödningar stigit, även om det siffrorna 

bygger på inte helt överlappande definitioner. 

Nationellt kvalitetsregister för tonsilloperation baserar sin statistik på två läkarifyllda blanketter, pre- 

och postoperativt, där indikation, operation, blodstillningsmetod, dagkirurgi/slutenvård och ev 

komplikation anges av operatören36. Sedan får patient/förälder fylla i en patientenkät 30 dagar 

senare, där frågor om ev. komplikation besvaras (blödning, smärta, infektion etc.). Täckningsgraden 

2011 var för Uppsala 86.4%. Postoperativ blödning var 11.5%, vilket är jämförbart med 10.4% utifrån 

diagnos- och åtgärdskod. Då även barn och tonsillotomi inkluderats i kvalitetsregistrets statistik är 

skillnaden till frekvensen 16.1% från den selekterade, ≥12 år gruppen, förklarlig. 

Vid UAS är informationen till patienten grundlig, liksom vid de sjukhus som ingick i den österrikiska 

studien34. Möjligen har informationsflödet mellan läkare och patient förbättrats de senaste åren, som 
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en effekt av att andelen dagkirurgiska tonsillektomier ökar. Under perioden 1999-2003 var den 22.5% 

i Uppsala medan den stigit till i snitt 54.3% under 2007-2011. Uppgifter från Nationella 

tonsillregistret visar att 78.6% av patienterna under 2011 vid UAS upplevde att de fick adekvat 

information inför operationen36. En teori är att patienter i större utsträckning söker sjukvård på 

grund av detta.  

En ytterligare förklaring till den ökning av postoperativ blödningar som ses i denna studie kan vara en 

ökad försiktighet från sjukvården. Det är kanske inte bara patienter som är måna om att söka vård 

om de ser blod i munnen, även läkare kan ha blivit mer försiktiga i handläggningen av patienter med 

anamnestiska uppgifter på mindre mängd blod i mun/ saliv. Synen på vad som kan vara en potentiellt 

farlig blödning kan ha ändrats och tecken till nylig blödning bedöms som inläggningsfall, även fast det 

vid ankomst till sjukhus inte nödvändigtvis finns en pågående blödning.  

4.2 PRIMÄR BLÖDNING 

Primär blödning drabbade 1.2% av patienterna i denna studie. Den siffran är i paritet med nya 

resultat från svenska tonsillregistret som presenterat en primär blödningsfrekvens på 0.96% för hela 

landet under 2008. Det är en halvering från när registret började användas drygt 10 år tidigare, då 2% 

av patienterna fick en primär blödning efter tonsillektomi. Detta sammanfaller med ett ökat 

användande av diatermi. Dock finns inte heller här data som styrker sammanbandet mellan dessa 

faktorer. Studien på enbart tonsillektomi utförd med kall teknik mellan 1988-200118, hade en primär 

blödningsfrekvens på 2.2%, vilket är ytterligare en indikation på att det kan finnas ett samband 

mellan primär blödning och operationsteknik.  

4.3 ÖVRIGA ASPEKTER 

I studiematerialet skedde debuten av blödning i snitt postoperativ dag fem, vilket överensstämmer 

med tidigare undersökningar10. Det stämmer även med när läkningen av slemhinnan nått den punkt 

då sårskorpan lossnar. Det som bör tas i beaktande är att sena blödningar sker, om än sällan, då två 

patienter sökte dag 16 respektive dag 17. 

Liksom i flertalet tidigare studier ses även i denna att män löper en signifikant ökad risk att drabbas 

av en postoperativ blödning2,18,21. Orsaken till denna riskökning är okänd och det är också oklart om 

hur stor del som rör sig om en faktisk ökad blödningsfrekvens och vad som utgörs av eventuell 

könsskillnad när det gäller att söka sjukvård. Då en studie visat att män i större utsträckning får 

svårare blödningar är skillnad i vårdsökanade beteende sannolikt inte en ensam förklaring till 

könsskillnaden. Om däremot orsaken framför allt är pga. en biologisk skillnad i vävnad och 

läkningsprocess eller om män tenderar att utsätta den läkande vävnaden för större påfrestning 
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postoperativt är oklar. Följaktligen kan denna riskfaktor inte påverkas och kön kan inte vara en 

variabel som styr indikationerna för tonsillektomi. Däremot kan förstås extra information om risken 

för blödning ges till manliga patienter. Samtidigt råder oenigheten om könets betydelse, då andra 

studier ej kunnat styrka sambandet mellan blödning och patientens kön19,37. 

63.2% av patienterna i denna studie opererades på indikation kronisk tonsillit. Den gruppen 

innefattar både kronisk tonsillit och upprepade tonsilliter, vilket är den uppdelning som används i 

Nationella tonsillregistret. Detta gjordes då val av ICD-kod för indikation inte skiljer på diagnoserna, 

varför det ej finns ett standardiserat sätt att dokumentera de två indikationerna separat. 

Att andelen opererade på obstruktionsindikation är låg, 18.6%, beror sannolikt på att barn under 12 

år inte inkluderats samt att val av operation i dessa fall tenderar allt mer att vara tonsillotomi.  

4.4 DISSEKTIONSTEKNIK 

Det har skett en frekvensökning av antalet journalförda efterblödningar de senaste tio åren och det 

sammanfaller med att bipolär sax har kommit att användas i högre utsträckning, även om 

kausaliteten mellan dessa ej går att fastställa.  

Under standardiserade former har experimentella studier på djur gjorts för att undersöka effekten av 

olika operationstekniker på vävnaden. I en studie har incision i munslemhinna på marsvin med olika 

tekniker jämförts. Då sågs en förlängd läkningstid för mono- och bipolär diatermi och koldioxidlaser i 

jämförelse med snitt gjorda med kallt stål och ultraljudsskalpell38. Varma metoder denaturerar 

proteiner genom upphettning och därmed åstadkoms koagulation och hemostas. Nackdelen som 

diskuteras i den ovan nämnda studien är att det även kan leda till djupare vävnadsskada och sämre 

läkning pga. påverkad blodtillförsel. Den kliniska implementeringen av den kunskapen är dock inte 

fullständig.  

Under den granskade perioden utfördes 73.3% av alla ingrepp med bipolär diatermisax. Data från 

denna studie kan inte påvisa en signifikant riskökning för blödning om diatermi används för 

dissektion av tonsillen jämfört med kall teknik, även om det finns en tendens till detta. Flertalet 

större studier har dock kunnat påvisa en ökad blödningsrisk om olika varma dissektionstekniker 

använts19,33. Samtidigt är resultaten från studier kring operationsteknik ej helt eniga. Dos-

responssamband mellan mängd värme använt och risken för efterblödning har endast setts i en 

studie19. Diatermi för hemostas har kopplats till en riskökning jämfört med enbart ligatur/ packning34. 

All användning av bipolär diatermi innebar en högre risk för efterblödning jämfört med övriga 

tekniker i en senare komplettering av studien17.  
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Antalet patienter är relativt få i denna studie jämfört med de nationella och större kartläggningar 

som gjorts. Dessutom granskas dissektionsteknik och metod för hemostas som separata variabler i de 

studierna, vilket innebär att genomgående kall teknik används som referens för övriga metoder. Av 

de operation som görs på UAS förekommer ofta diatermi som hemostas även i kombination med kall 

dissektion, vilket gör att den variabeln inte har kunnat undersökas fristående. Sannolikt behövs ett 

ännu större patientunderlag för att kunna fastställa skillnad mellan kallt stål tillsammans med bipolär 

diatermi för hemostas och bipolär diatermisax.  

Det finns andra faktorer som påverkar risken för efterblödning. Upprepade studier har visat att kön 

och ålder påverkar blödningsrisken19,21,34. I två av studierna sågs en ökad risk för blödning19,34 vid 

användandet av varm dissektionsteknik, efter multivariat logistisk regressionsanalys där övriga 

oberoende variabler som kön och ålder inkluderades. I denna studie sågs att män hade en ökad risk 

för blödning jämfört med kvinnor (2:1). Samtidigt opererades färre män med bipolär diatermisax. Då 

endast patienter ≥ 12 år inkluderades, fanns ingen skillnad mellan medelålder i icke-

blödningsgruppen jämfört med blödningsgruppen; 25.9 år respektive 25.5 år. Däremot har inte kön 

som oberoende variabel tagits med i analysen av operationsteknik och postoperativ blödning.  

Ytterligare en aspekt på samband mellan operationsteknik och blödning är hur allvarlig blödningen 

är. I den här studien var det en tendens till att fler patienter som opererats med bipolär diatermisax 

behövde reopereras jämfört med kall dissektion, dock var skillnaden inte signifikant. Två större, 

nationella studier har visat en signifikant riskökning för allvarligare, sekundära blödningar om varm 

operationsteknik hade använts19,21. I en annan studie, en metaanalys, sågs också en ökad risk för 

behov av reoperation om värme hade använts, men det fanns en statistisk osäkerhet kring de 

uppgifterna. Som tidigare diskuterats, är det en svaghet att svårighetsgraden av postoperativ 

blödning definieras utifrån åtgärd.  

Det finns variabler som inte går att mäta när det gäller bipolär diatermi och övriga varma 

dissektionsmetoder. De prospektiva och retrospektiva studier som gjorts på stora patientgrupper har 

ingen möjlighet att standardiserat jämföra hur de olika teknikerna används. Det går inte att 

kontrollera hur mycket energi som går ut i vävnaden vid varje enskild operation.  Bipolär diatermisax 

kan användas med mer kontinuerlig värme alternativt bränna enstaka blödningar och då få en mer 

trubbig dissektion. Användandet av bipolär diatermi för hemostas innebär inte heller att det är givet 

hur och i vilken utsträckning det används. Det kan skilja sig från att sparsamt applicera diatermi på 

små blödningar till att använda pincetten i ett mer dissekerande syfte.   
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4.5 SAMMANFATTNING 

Det har skett en ökning av antalet registrerade efterblödningar under de senaste 13 åren vid UAS. 

Anledningen är okänd, men att patienter idag får tydligare information och därmed i större 

utsträckning söker sjukvård, kan tänkas bidra. En ökad medvetenhet om efterblödningar bland läkare 

kan påverka deras bedömning och handläggning av patienter som söker med blödningsanamnes utan 

statusfynd av pågående blödning, tänkas påverka frekvensökningen.  

De ovanstående förklaringarna stärks av det faktum att det inte har skett någon signifikant ökning av 

andelen allvarliga blödningar. Det är endast Grad I-blödningar som blivit fler de senaste åren. 

Andelen patienter som behöver tas till operationssal för åtgärd är dessutom i samma nivå som 

flertalet större studier. 

Det finns i denna studie inget statistiskt säkert samband mellan användandet av bipolär diatermisax 

och risken för efterblödning. Andelen blödningar som kräver en aktiv åtgärd var inte fler och det var 

inte en större risk för Grad II och III-blödningar efter tonsillektomi gjord med bipolär diatermisax.  

Därmed innebar inte användandet av bipolär diatermisax vid tonsillektomi vid UAS någon ökad 

blödningsrisk. Fördelarna med bipolär diatermisax är flera. Det krävs tydlig evidens för dess 

nackdelar för att metoden skall dömas ut. Det som vore av intresse att fortsätta studera är om det 

finns ett säkert sätt att använda bipolär diatermisax, utan att medföra en djupare vävnadsskada och 

därmed en eventuellt ökad blödningsrisk. Sannolikt krävs ett stort underlag för att påvisa skillnader 

där även andra riskfaktor som kön och ålder tas i beaktande. 
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