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År 1993 startades dagkirurgiavdel-
ningen vid öron-, näs- och halskliniken,
Akademiska sjukhuset. I Spris defini-
tion av vårdformen dagkirurgi innefat-
tas en period av postoperativ återhämt-
ning på två till fem timmar. Efter ge-
nomgång av litteraturen bedömde vi att
tonsillektomi, med strikta urvalskriteri-
er och en förlängd postoperativ över-
vakningsperiod på nio timmar, skulle
kunna genomföras på vuxna i dagkirur-
gi utan att väsentligt öka riskerna för pa-
tienten. 

MATERIAL OCH METODER
Tjugofem patienter, 16 kvinnor och

9 män, med en medelålder på 27 år (18
–42 år) opererade under mars 1994 till
februari 1996, ingår i studien. Indika-
tion för tonsillektomi var upprepade
akuta tonsilliter (fyra till sex per år un-
der minst två till tre års tid) hos 18 pati-
enter, »kroniska infektionsbesvär» med
halsont flera gånger per vecka och vita
proppar som avstöttes från halsmand-

larna hos sex patienter samt i ett fall kro-
niska obstruktiva besvär på grund av
förstorade halsmandlar. Muntlig infor-
mation om operationen gavs av opera-
tören då beslut om tonsillektomi togs.
Sjukhistoria och eventuell medicine-
ring inkluderande salicyl- och icke-
steroida anti-inflammatoriska preparat
(NSAID) gicks igenom preoperativt.
Kriterier för urval till dagkirurgi fram-
går av faktarutan.

Anestesi- och operationsteknik
En vecka före planerad operation be-

dömdes patienten av anestesiolog och
prov inkluderande Hb, koagulations-
prov (protrombinkomplex, PK, och ak-
tiverad partiell tromboplastintid, APT-
tid), blodgruppering och bastest togs.
Ytterligare information gavs av sjuk-
sköterska om ingreppet och den posto-
perativa perioden.

Sexton patienter sövdes med samma
teknik som vi använder vid tonsillekto-
mi inom slutenvård, här kallad anestesi-
teknik 1. De övriga nio patienterna söv-
des med en teknik anpassad till dagkir-
urgisk verksamhet, här benämnd anes-
tesiteknik 2, vilken beskrivs mer utför-
ligt.

Anestesiteknik 1 (16 patienter). Pre-
medicinering gavs i form av intramus-
kulär injektion av 5 mg ketobemidon
(Ketogan Novum) samt intramuskulär
injektion av 0,5 mg atropin. Som vid
anestesiteknik 2 fick patienten själv-
administrera diklofenaksuppositorium
(Voltaren) 50 mg. Premedicineringen
gavs 30 minuter före anestesiinduktion
med propofol (Diprivan). Enfluran
(Efrane) användes som inhalationsme-
del. I övrigt var det peroperativa aneste-
siförfarandet detsamma som vid teknik
2. Postoperativ smärtbehandling gavs
vid anestesiteknik 1 med morfinderiva-
ten ketobemidon och/eller petidin intra-
venöst alternativt intramuskulärt.

Anestesiteknik 2 (9 patienter). Pre-
medicineringen bestod av dixyrazinta-
bletter (Esucos) 25 mg med tillägg av
ett antikolinergikum i form av propan-
telintabletter (Ercotina) 15 mg. Denna
gavs 60 till 90 minuter före anestesiin-
duktion. Patienten självadministrerade
rektal premedicinering som smärtlind-
ring i form av diklofenaksuppositorium

50 mg 30 minuter före anestesistart.
1 000 ml 2,5-procentig Rehydrex gavs
som pre-, per- och postoperativ vätske-
tillförsel med tillägg postoperativt av
500 till 1 000 ml buffrad 5-procentig
glukoslösning. Propofol användes som
induktionsmedel föregånget av 1 mg
vekuron (Norcuron) som prekurarise-
ringsdos. För muskelrelaxation tillåtan-
de oral intubation användes suxameton
(Celocurin-klorid). Struphuvud och
luftstrupe sprayades med lidokainlös-
ning (Xylocain) 40 mg/ml före intuba-
tion. Anestesin underhölls med syr-
gas/lustgas och desfluran (Suprane).
Ventilation skedde med Q-cirkel och
koldioxidabsorber. Som analgetikum
gavs i slutet av operationen 10 mg keto-
rolak (Toradol) intravenöst. Anestesin
avslutades med »continuous positive
airway pressure»(CPAP)-teknik, hela
tiden med syrgas och desfluran. Lido-
kain 1 till 1,5 mg per kg kroppsvikt gavs
sakta intravenöst för att hindra postope-
rativ hostretning. När spontanandning
återkom extuberades patienten och
överfördes till uppvakningsavdelning-
en. Smärtlindring gavs med ketorolak.
Den totala postoperativa dosen av keto-
rolak överskred aldrig 70 mg. Patienter-
na observerades avseende vitala funk-
tioner, blödning, vakenhetsgrad, smär-
ta, illamående och kräkning.

Operationsteknik. Ca 6 ml lidokain
med adrenalin (Xylocain adrenalin) 5
mg/ml + 5 mikrogram/ml injicerades i
vardera tonsillogen. Tonsillerna utska-
lades, hemostas utfördes på synliga
kärl/blödningsställen med bipolär dia-
termi och/eller kärlligatur. Efter kom-
pression lämnades sårbädden öppen.

RESULTAT OCH FÖRLOPP 
Den genomsnittliga peroperativa

blödningsmängden i anestesigrupp 1
(sexton patienter) var 60 ml (25 till 200
ml) och i den andra anestesigruppen
(nio patienter) 100 ml (45 till 200 ml).

Fyra till 15 minuter efter extubation
var patienterna i anestesigrupp 2 helt
vakna och kunde svara adekvat på frå-
gor. Motsvarande tid i anestesigrupp 1
var 17 till 60 minuter. 

Nio av de 25 patienterna (alla tillhör-
de anestesigrupp 1) hade postoperativt
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illamående och kräkningar; tre av dem
fick kvarstanna på avdelning och ut-
skrevs komplikationsfritt dagen efter.
Övriga 22 patienter hade druckit minst
två glas vätska före hemgång. Ingen
postoperativ blödning observerades. 

Efter en till två timmars observation
på uppvakningsavdelningen och anes-
tesiologbedömning återfördes patien-
terna till dagkirurgisk avdelning. Total
observationstid postoperativt var minst
nio timmar. Oral vätsketillförsel starta-
des när patienten var helt återhämtad
och fullt vaken. Observation utfördes
avseende blödning, intagen mängd
vätska peroralt samt smärta, illamående
och kräkning.

Smärtan värst tredje dygnet
Vid utskrivningen upprepades den

givna preoperativa informationen till
patient och anhörig, främst vad gällde
tänkbara postoperativa komplikationer.
Skriftligen gavs telefonnummer att
ringa vid behov av akut kontakt. 

De första postoperativa dagarna gavs
diklofenaksuppositorier 50 mg 1 × 3
och brustabletter paracetamol med ko-
dein (Citodon) 1–2 × 1–4. Telefonkon-
takt togs med samtliga patienter två da-
gar efter operationen och i en senare te-
lefonintervju. De flesta (17 patienter) an-
gav smärtan som kraftigast dag 3 medan
»endast» 7 patienter angav dag 1 (opera-
tionsdygnet) som svårast (Figur 1). 

Samtliga patienter berättade att de
kunnat dricka/äta alla dagar efter opera-
tionen. I genomsnitt angavs dag 8 (vari-
ationsvidd dag 1 till dag 21) som den
dag då man kunde äta normalkost igen.

Alla patienter var nöjda med den infor-
mation de fått. Samtliga angav att de
åter skulle valt att göra operationen i
dagkirurgi mot bakgrund av sina erfa-
renheter. Efter en genomsnittlig upp-
följningstid på 12 månader (variations-
vidd tre till 26 månader varav 18 patien-
ter hade minst åtta månaders uppfölj-
ning) angav alla 25 patienterna att de
klart förbättrats vad gällde halsbesvä-
ren och att de var nöjda med operations-
resultatet. 

DISKUSSION
Den allvarligaste komplikationen ef-

ter tonsillektomi är blödning, vilken i
sällsynta fall kunnat leda till döden.
Den totala postoperativa blödningsris-
ken ligger mellan 0,67 och 3,5 procent
[1-5]. Primär blödning brukar definie-
ras som blödning uppträdande inom 24
timmar efter operationen medan sekun-
där blödning inträffar när mer än 24
timmar förflutit, oftast mellan femte
och tionde dagen.

Den primära blödningen är den mest
betydelsefulla faktorn vad gäller riskbe-
dömning inför tonsillektomi i dagkirur-
gi. I en sammanställning av nio studier
innefattande totalt 8 889 tonsillekto-
mi/adenoidektomipatienter [5] fann
man att den primära blödningen upp-
trädde inom sex timmar efter operatio-
nen i 0,47 procent, mellan sju och 24
timmar i 0,033 procent medan den se-
kundära blödningen efter 24 timmar el-
ler mer (vanligen dag 5 till 10) uppträd-
de i 1,02 procent av fallen (Figur 2).

Dessa siffror överensstämmer med
dem som redovisats i en studie av Lan-
nigan och medarbetare [1] omfattande
4 386 patienter och där samtliga 25 pri-

mära blödningskomplikationer (0,67
procent) uppträdde inom de första sex
postoperativa timmarna. I ett icke selek-
terat material på 6 842 patienter redovi-
sade Chowdhury och medarbetare [2]
68 primära postoperativa blödningar (1
procent). 41 av dessa uppträdde inom
12 timmar, men i denna studie redovisa-
des även 17 blödningar mellan 12 och
24 timmar postoperativt.

Sekundär blödning vanligast
De allvarligaste blödningskomplika-

tionerna (stor blödning som kräver re-
operation och/eller blodtransfusion) har
rapporterats vara procentuellt fler vid
primär blödning än vid sekundär blöd-
ning, 40 respektive 24 procent av samt-
liga blödningar [2]. Eftersom den se-
kundära blödningen frekvensmässigt är
högre [5] är det dock vanligare med all-
varliga blödningskomplikationer i se-
kundär blödning [2, 4]. Inom gruppen
med primär allvarlig blödningskompli-
kation rapporterade Watson och medar-
betare [6] att denna uppträdde inom åtta
timmar efter operationen hos 11 av 13
patienter medan de övriga två patienter-
na återkom och reopererades efter 16
timmar. Vår övergripande bedömning
av ovannämnda och hittills publicerad
litteratur är att man med nio timmars
postoperativ observationstid (vilket vi
praktiserat) fångar den absoluta majori-
teten av de primära blödningarna. Den
minimala riskökning som det dagkirur-
giska ingreppet medför vad gäller all-
varlig primär blödning utanför sjukhu-
set är väsentligt mindre än risken för all-
varlig sekundär blödning (främst dag 5
till 10), en tidsperiod när patienten re-
dan idag normalt vistas i hemmet efter
tonsillektomi i sluten vård. 

Det finns flera internationella studi-
er där man redovisat goda erfarenheter
av dagkirurgisk tonsillektomi på barn
[3, 5]. En två- till trefaldigt ökad post-
operativ blödningsrisk hos vuxna jäm-
fört med barn föreligger sannolikt [5]
även om en sådan korrelation ej alltid
har kunnat dokumenteras [7]. En för-
klaring till denna eventuella skillnad
kan vara att barn oftare tonsillektome-
ras på indikationen hyperplastiska (ej
tidigare infekterade) tonsiller medan
vuxna oftare har en infektionsanamnes
som skäl för ingreppet – det sistnämnda
anses öka risken för blödningskompli-
kationer. Mot bakgrund av att en blöd-
ning kan vara svårare att upptäcka hos
barn (nedsväljning av blod, svårighet
att meddela sig etc) och att de tål mind-
re blodförlust har vi, trots en sannolikt
något ökad blödningsrisk i högre ålder,
ej inkluderat barn under 15 år.

Risker med NSAID-preparat
En ökad peroperativ blödnings-

mängd har rapporterats öka risken för
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Figur 1. Retrospektiv intervju angående
den eller de dagar (en patient kunde
således ange mer än en dag) där
smärtan var som värst efter tonsillektomi
i dagkirurgi (n = 25). Dag 1 är
operationsdygnet. Två patienter angav
därutöver smärta som de upplevde lika
besvärlig under 12 respektive 14 dagar
postoperativt.
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Figur 2. Incidens av postoperativa
adenotonsillektomiblödningar och i vilket
tidsintervall dessa uppträdde –
genomgång av litteraturen.
Sammanställning av nio studier
(n=8 889) från Tewary AK, 1993 [5].



postoperativ blödning [4]. Om blöd-
ningsvolymen överstigit 200 ml hade
patienten lagts in för nattlig observation
(se faktaruta). De exklusions- och in-
klusionskriterier som tillämpats bör,
tillsammans med en försiktig dissek-
tionsteknik med diatermi av synliga
kärl innan blödning uppträder samt suc-
cessivt stillande av blödande kärl under
operationens gång, minska riskerna för
allvarlig komplikation [6, 8, 9].

Användande av NSAID-preparat
kan öka blödningsrisken [10]. Opera-
tionstraumat i sig stimulerar dock ko-
agulationssystemen, och postoperativt
sker en fibrinolyshämning [11]. Detta
kan, tillsammans med det begränsade
patientmaterialet, vara en förklaring till
att vi inte kliniskt noterat ökad blöd-
ningsbenägenhet. NSAID-preparat,
som i lägre grad påverkar den primära
hemostasen än ketorolak, eller andra
smärtstillande medel som inte har
opioidernas biverkningar, kan vara
framtida alternativ vad gäller smärtlind-
ring och minskad blödningsrisk.

Med reservation för att patientmate-
rialet är litet synes den mer dagkirur-
giskt anpassade anestesitekniken (tek-
nik 2) ha fördelar. Betydelsefulla fakto-
rer när det gäller dagkirurgi är snabbt
uppvaknande utan illamående och
smärta. Propofol, desfluran och ketoro-
lak uppfyller dessa krav. Alla nio pati-
enterna i grupp 2 var fullt vakna, orien-
terade och utan smärta inom 15 minuter
efter extubation; ingen av dessa hade
heller postoperativt illamående eller
kräkningar.

Smärtargumentet faller
Ett argument mot tonsillektomi i

dagkirurgi har varit att man ej skulle
kunna ge adekvat smärtlindring första
postoperativa dygnet. I vår studie visa-
de det sig att endast sju patienter upp-
levde smärtan som värst första dygnet;
användandet av lokalbedövning vid
operationen kan delvis ha bidragit till
detta. Andra till fjärde dagen upplevdes

av de flesta som besvärligast (Figur 1),
vilket stämmer med tidigare resultat
[12]. Detta betyder att smärtargumentet
mot dagkirurgisk tonsillektomi faller
och att man bör överväga kompletteran-
de (eller starkare) analgetikum under
dessa dagar. Vad gäller vätske- och fö-
dointag postoperativt har vi inte funnit
några allvarliga invändningar mot ton-
sillektomi i dagkirurgi.

Fortsatt uppföljning planeras
Sammanfattningsvis kan, enligt vår

hittills vunna erfarenhet på vuxna, ton-
sillektomi med klara urvalskriterier och
anpassad anestesiologisk teknik utföras
i dagkirurgi utan väsentligt ökad risk el-
ler olägenhet för patienten. Fortsatt
uppföljning och utvärdering av verk-
samheten är planerad att ske i samarbe-
te med andra öron-, näs- och halsklini-
ker i landet för att öka kunskapen inom
området. 
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Inklusions-
och exklusionskriterier

Inklusion
Ålder: > 15 år
Avstånd till sjukhuset: ≤ 2 mil

(första natten)
En vuxen (helst med egen trans-

portmöjlighet) i hemmet första natten
postoperativt

Exklusion
Tidigare peritonsillit
Andra sjukdomar (diabetes etc)

Om blödningen överstiger 200 ml
läggs patienten in för nattlig observa-
tion

FAKTARUTA

Salmonellasmitta
från sköldpaddor och
reptiler (igen)
Under 1995 rapporterades det lägsta

antalet salmonellafall på tio år. 1996
uppvisar en liten ökning av antalet an-
mälda fall, och vid en närmare analys
visar sig denna ökning bero på att Sve-
rige sedan den 1 mars 1996 tillåter in-
försel av reptiler och sköldpaddor utan
att någon salmonellaprovtagning krävs.

Redan i maj 1996 sågs en ökning av
antalet inhemska fall av Salmonella en-
teritidis fagtyp 8. Fallen var spridda
över hela landet, och utredning visade
att kontakt med nyinköpt vattensköld-
padda var den gemensamma faktorn.
Under 1996 har minst 58 personer smit-
tats av sköldpaddor: majoriteten (75
procent) barn under 15 år. Det har även
konstaterats andra serotyper av salmo-
nella hos sköldpaddsägare, såsom Sal-
monella abony, bonn, braenderup, ches-
ter, litchfield, matadi, poona, saintpaul
och typhi murium.

Även antalet fall av salmonella hos
orm- och ödleägare har ökat under
1996, till 22 anmälda fall.

Under många år har det sagts att de
salmonellatyper som en orm eller ödla
är bärare av sällan smittar människan då
det rör sig om apatogena (?) serotyper.
De fall som anmälts under 1996 har haft
vanliga serotyper av salmonella som
Salmonella adelaide, bovis morbifi-
cans, enteritidis, newport m fl, vilket vi-
sar att ormar och ödlor mycket väl kan
orsaka sjukdom hos sina ägare.

Hepatit A-infekterade
ostron
Som tidigare rapporterats insjukna-

de ett stort antal människor (mer än 350
fall rapporterade) i magsjuka efter nyår
efter att ha ätit förorenade ostron. Cali-
civirus (Norwalk-liknande virus) be-
dömdes vara huvudorsaken till utbrot-
tet. Ett mindre antal av dessa individer
har också konstaterats ha insjuknat i he-
patit A cirka sex veckor efter smittotill-
fället. Enstaka sekundärfall till dessa
har rapporterats.

Då inkubationstiden för hepatit A nu
passerats och endast sex fall rapporte-
rats anses risken för ett större utbrott till
följd av denna smittkälla vara över.
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