


Tonsilleregisteret

Bakgrunn og formål med prosjektet

Gjennomføring

Resultat

Erfaringer fra prosjektet



 Et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter som får 
kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til 
halsmandlene

 Det utføres ca. 10.000 tonsilleoperasjoner årlig
 ØNH på offentlig sykehus, avtalespesialister og private 

sykehus

Hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og 
behandling ved å bidra til
 færre komplikasjoner

 kvalitetsforbedring

 forskning

 ØNH-legen kan kontrollere sin egen praksis



 Registerets skjema

 Peroperativt skjema 

 PROM 30 dagers skjema

 PROM 6 mnd skjema

 Dekningsgrad 

 ~ 70 % 2020

 > 60 % på PROM 

 Registerets kvalitetsindikatorer

 Reinnleggelse pga blødning 

 Kontakt med helsevesenet pga smerter

 Kontakt med helsevesenet pga infeksjon

 Symptomfri etter 6 mnd.



 Resultatet på 
kvalitetsindikatoren 
«Reinnleggelse pga 
blødning» viste moderat 
måloppnåelse (8 %) 
nasjonalt, med en 
variasjon mellom 
enhetene fra 0-21 % i 
2018



Hovedmål: 
 Bidra til reduksjon av antall reinnleggelser pga 
postoperativ blødning etter tonsillektomi

Delmål:
 Høyere dekningsgrad i registeret

 Økt kjennskap og bruk av registeret i daglig klinisk 
virksomhet

 Høyere svarprosent på PROMs



 Identifiserte aktuelle avdelinger høsten 2018

 7 avdelinger deltar i prosjektet

 Gjennomført workshop januar 2019

 1 dag med operasjoner som ble filmet 

 4 avdelinger med færrest blødninger

 1 dag samlet med alle 11 avdelingene

 Lokale planer med tanke på å redusere gapet mellom dagens 
kliniske praksis og beste praksis for tonsilleoperasjoner

 Oppfølging med bl.a. mnd.rapporter

 Oppfølgingsmøte Gardermoen desember 2019 + lokale møter

 Avslutningsmøte desember 2020



Valgte ut bare sykehusavdelinger

Sendte invitasjonen til sykehusene ved 
fagdirektør, registeransvarlig og avdelingssjef
 7 avdelinger ble invitert

 6 av disse takker ja til å delta

 1 avdeling tok kontakt og ønsker selv å delta

Ønsket å invitere en lege og en 
sykepleier/sekretær som avdelingens 
representanter i hele prosjektperioden



 Hvordan gjennomføres tonsillektomier i dag, hva kan vi 
gjøre for å forbedre oss?
 Tanker om hva som eventuelt kan endres

 Organisering 
 Hvor lenge varer en tonsilleoperasjon?
 Samle flere operasjoner på samme dag i stedet for en og en?

 Hvordan sikre god dekningsgrad og økt svarprosent på 
pasientbesvarelser?

 Lage forslag til lokal plan

 Ta opp temaet på internundervisning 
 Formidle fra forbedringsseminaret 
 Få en lokal diskusjon

 Registersekretariatet sender ut lenke til filmene og 
sender ut rapport hver mnd. 



 https://www.youtube.com/watch?v=vFi0hk5fxAU

https://www.youtube.com/watch?v=vFi0hk5fxAU




 Figuren viser en vesentlig forbedring av måloppnåelsen på 
kvalitetsindikatoren for deltageravdelingene, fra et 
gjennomsnitt på 14 % i 2017 til 6 % i 2020
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Deltageravd. Dekningsgrad

2017

Dekningsgrad

2018

Dekningsgrad

2019

Gjennomsnitt 36 % 62 % 73 %

Deltageravd. Svarprosent 

30-dagers 

2017

Svarprosent 

30-dagers 

2018

Svarprosent 

30-dagers 

2019

Svarprosent 

30-dagers 

2020

Gjennomsnitt 35 % 45 % 51 % 58 %

Dekningsgrad 

2020

81 %



 Viktige faktorer for å lykkes:
 God planlegging

 Retningslinjer fra SKDE - hvordan gjennomføre

 Ledelsesforankring

 Valgt ut faste kontaktpersoner ved avdelingene

 Positive og motiverte deltakere med stort engasjement

 Treffes og bli kjent: workshop, møter

 Utarbeidelse av lokale planer

 Video gir en god plattform for opplæring 

 Tett oppfølging inkl. oppfølgingsrapporter



 Utfordringer vi har erfart i prosjektperioden

 Hvordan formidle invitasjonen på en slik måte at avdelingene med 
dårlig måloppnåelse takker ja til invitasjon

 Hvordan motivere avdelingene til å følge sine planer om forbedring

 Det finnes per i dag ingen nasjonale retningslinjer/«best practice»
på operasjonsmetode ved tonsilleinngrep

 Flere utfordringer med å få innført endringer på større avdelinger 
med mange leger

 Ikke lett å nå alle på internundervisning

 Det er mange som utfører operasjonene, noe som fører til lavt volum per 
lege

 Fortsatt leger som ikke ønsker å endre operasjonsteknikk



 «Tallene lyver ikke, her er det en åpenbar forskjell mellom 
varm og kald-teknikk. Kritikerne har lagt seg flate når de har 
sett den store reduksjonen.»

 «Årsaken har uten tvil vært at absolutt ALLE legene 
konverterte til kald teknikk. Man er kun så god som den legen 
med dårligst tallstatistikk.»

 «Uten registeret og kvalitetsforbedringsprosjektet, tror jeg 
prosessen med omstilling av kirurgisk teknikk ville vært 
langsommere.» 

 «Det har vært mye fokus på Tonsilleregisteret, og man har 
inntrykk av at legene har blitt mer positive til prosjektet og 
aksepterer at dette har kommet for å bli.»

Forbedring er mulig 



 Skrevet sluttrapport

 En lederartikkel i Tidsskrift for Den norske 
legeforening

 Påbegynt artikkel for et internasjonalt tidsskrift

 Rapporter har blitt videreutviklet for MRS

 Deltageravdelingene ønsker fortsatt detaljerte 
rapporter

 Videoer benyttet videre ved opplæring og kursing av 
nye LIS

 Plan om tilsvarende arbeid ved nye avdelinger



Kilde: FHI https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring

Sluttrapport: https://stolav.no/seksjon/norsk-

tonsilleregister/Documents/Sluttrapport%20Kvalitetsforbedringsp

rosjekter%20Tonsilleregisteret%20_Sendt.pdf

Artikkel: https://tidsskriftet.no/2021/03/leder/blodning-etter-

tonsilleoperasjon

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring
https://stolav.no/seksjon/norsk-tonsilleregister/Documents/Sluttrapport%20Kvalitetsforbedringsprosjekter%20Tonsilleregisteret%20_Sendt.pdf
https://tidsskriftet.no/2021/03/leder/blodning-etter-tonsilleoperasjon

