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1. Inklusjonskriterier
Alle norske sykehus, avtalespesialister og private behandlere som utfører tonsillektomi/tonsillotomi
inviteres til å delta. Data hvor pasienten har fylt ut samtykkeerklæring vil bli registrert. Registeret vil
inkludere alle pasienter som får operativ behandling, uavhengig av indikasjon og bruk av metode.
Registeret er koblet til Folkeregisteret. For pasienter som ikke er registrert i Folkeregisteret er det
mulig å opprette hjelpenummer. Både pasienter med eller uten norsk fødselsnummer (dvs også de med
hjelpenummer) skal inkluderes.

2. Eksklusjonskriterier
Manglende samtykke / mangelfulle data/ manglende samtykkekompetanse.
Dersom pasient/pårørende ikke samtykker til registrering skal det likevel registreres fødselsnummer
og åpnes et peroperativt skjema, men da registreres med at samtykke ikke er gitt. Pasient/pårørende vil
da senere ikke motta spørreskjema etter 30 dager og 6 mnd. I slike tilfeller vil det i nasjonalt register
kun registrere antall ikke-samtykket fra de enkelte lokale instanser, men ingen ytterligere informasjon
om pasienten.
Tonsillektomi/tonsillotomi ved cancer skal ikke inkluderes i registeret.

3. Brukerveiledning
HEMIT har utarbeidet plattform for den nasjonale innregistreringsløsningen, Medisinsk Register
Systemer (MRS), som er tilgjengelig via Norsk Helsenett.
3.1 Opprettelse av bruker til Norsk tonsilleregister
For å få tilgang til Norsk tonsilleregister må det opprettes en brukerkonto via https://helseregister.no.
Du må være pålogget en PC som er tilkoblet Norsk Helsenett for å kunne åpne denne siden.
Klikk på «Ny bruker» på menyen for å åpne siden der du bestiller konto.
En ny side åpnes. Fyll ut fritekstfeltene i skjemaet.
1) Registrere deg som "Ny bruker".

NB! Husk å fylle inn navn både på HF og
sykehus, e-postadressen du bruker på jobb
og et mobilnummer som kan brukes i
forbindelse med SMS-passord for pålogging.
Under Prosjekt velg Norsk tonsilleregister

Feltene med pilsymbol indikerer at du velger verdier fra en lokal meny (klikk på pilsymbolet og velg
deretter fra menyen som da vises). Felt som starter med en tankestrek (-) betyr at du må velge fra
meny før du kan gå videre. De etterfølgende feltene endrer seg etter hvert som du velger fra menyen.
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OBS! Om ett eller flere felt mangler data vil du ikke få sendt skjema for bestilling av konto. Fyll da ut
det som mangler/er feil og forsøk igjen. Om du ikke finner rett Region og organisasjon, velg da først
«Annet», og legg inn din organisasjon.
Når bestillingen er sendt vil vinduet i nettleseren oppdateres, feltene tømmes og teksten «Søknaden er
sendt og vil bli behandlet så snart som mulig» vises under «Send» knappen.
2) Søknaden godkjennes av sekretariatet og du vil motta en SMS med et helseregisterpassord.
Helseregisterpassordet brukes første gang sammen med eget brukernavn ved pålogging.
Brukernavnet kan være det samme som du bruker ved innlogging på sykehus-PC.
3) Du blir bedt om å bytte tilsendt helseregisterpassord til et selvvalgt passord, og dette er det
passordet du skal bruke framover.
Passordet må inneholde minimum 7 tegn bestående av tall og store + små bokstaver.
Brukernavnet kan ikke være en del av passordet.
4) På "Min side" kan du endre passord, telefonnr., e-postadresse og annen informasjon.

På nettsiden https://helseregister.no finner du brukermanual for innlogging.
3.2 Innlogging Norsk Helsenett
https://mrs.nhn.no/
Velg Norsk Tonsilleregister. Logg inn med brukernavn, passord og SMS-passord.
Alternativt logges du direkte inn når du benytter ID-kort ved innlogging (Helse midt og Helse vest).

Ved innloggingsproblemer:
Ta kontakt med sekretariatet på e-post eller telefon.
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4. Hovedside
4.1 Startside
På denne siden finnes fanene: Startside (4.1), Pasienter (4.2), Skjema (4.3) og Rapporter (4.4).

4.2 Finn pasient
1) Søk opp pasient med fødselsnummer 11 siffer i feltet «Pasientsøk». Da kommer du til siden
med «Opprett nytt skjema» for nytt sykdomstilfelle, som du finner på venstre side av
skjermen.
2) Under fanen «Pasienter» kan du også søke på samme måte, eller du kan trykke på fanen «Vis
mine pasienter» for å få en oversikt over de pasienter som du tidligere har registrert.
3) Alternativt kan du benytte «Søk på navn», dersom du ikke har fullt fødselsnummer.
4) For de pasientene som ikke har fødselsnummer må man benytte fanen «Opprett pasient med
hjelpenummer». Dette vil la deg opprette innslag i folkeregisteret for en ny eller ukjent
pasient. Pasienten vil bli tildelt et hjelpenummer (FH-nummer) som kan brukes til senere søk.
Før du gjør dette, bør du undersøke om ikke pasienten finnes i folkeregisteret allerede. Søk
etter pasienten på navn, og dobbeltsjekk gjerne at du staver navn korrekt og at du oppgir riktig
fødselsdato!
5) Etter å ha søkt opp pasienten kommer du til pasientens «Skjemaoversikt» med informasjon
over alle tidligere registrerte opphold.

Opprett nytt skjema: Peroperativt skjema

6) Samtykke
Start med å registrere om samtykke er gitt. Dato for samtykke, og om samtykke er gitt på
papir eller elektronisk.
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Samtykke
Velg JA
Dato for samtykke
Papir eller elektronisk

Indikasjon
Dato for utfylling og for
operasjon
Legg inn e-postadresse og
mobilnummer
Velg 1 hovedindikasjon

Omsorgsnivå
Velg postoperativ håndtering
Velg type operasjon
Velg operasjonsmetode

Operasjonsteknikk
Velg type teknikk som er
benyttet.
Eventuelt flere hvis aktuelt

Blodstillingsmetode (utover
kompresjon)
Velg metode (-ne) som er
benyttet
Blødningskomplikasjon
Velg aktuell alternativ. Med
postoperativ menes blødning
mens pasienten er på
sykehuset (før hjemreise)
Dersom du krysser av for JA,
fyll også ut hvilke tiltak som
er gjennomført

Skjemaet lagres kontinuerlig.
Trykk til slutt på knappen for «Ferdigstille». Skjemaet er nå fullført, men kan gjenåpnes ved behov
for endringer. For eksempel hvis det oppstår blødning før hjemreise, og det tidligere er fylt ut «nei» i
feltet for postoperative blødninger.
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Trykk her ved behov for å se
utfylt skjema, eller behov for
å endre utfylte skjema

Er skjemaet ferdigstilt kan det
gjenåpnes ved å trykke i feltet
«Status»

4.3 Skjema
Her kan du søke deg fram til tidligere innregistrerte skjema.
Søk etter dato, skjemastatus og/eller skjematype. Du kan også velge om du vil se på hele
sykehusets/klinikkens/praksisens- eller bare egne registreringer.

4.4 Rapport
Rapport viser alle ferdigstilte skjema fra eget sykehus/klinikk/praksis (se mer utfyllende under punkt
6).

4.5 Bruk av hurtigtaster i nettversjon
Tips til rask registrering:
1) Bruk
(tabulatortast) eller
(piltast) for å trykke deg gjennom alle variablene.
2) Kun et alternativ skal avkrysses for «Hovedindikasjon» hvis flere alternativ passer, registrer
det øverste/alvorligste alternativet.
3) For «Operasjonsteknikk» og «Blodstillingsmetode» kan flere alternativ avkrysses. Det er
viktig at det krysses av for det som er benyttet.
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4) Dersom det ikke er benyttet noen «Blodstillingsmetode» utover kompresjon skal du krysse av
«Ingen».

5. Oppfølgingsskjema - Pasientskjema etter 30 dager og etter 6 mnd.
Hovedskjema må være utfylt før pasientene kan fylle ut oppfølgingsskjema etter 30 dager og etter 6
mnd. Dette er skjema som vil sendes ut elektronisk til pasientene/pårørende pr SMS eller pr e-post.
30 dager:

6 mnd:
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6. Rapport
Det enkelte Sykehus/Klinikk/Praksis har kun tilgang til å ta ut rapport på egne data.
6.1 Datadump
Er en rapport over alle registrerte skjema (per- og postoperative skjema) med alle variablene i
Excelformat.

Generer rapport. Åpne Excelfil.
Den inneholder alle ferdigstilte/returnerte/i kladd skjema med alle variabler i valgt tidsperiode.
De vannrette kolonnene (a-b-c osv.) inneholder variabelnavnene, mens de loddrette kolonnene
representerer en pasient pr. rad.
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7. Terminologi i spørreskjema til Tonsilleregisteret
Her finner du en forklaring av terminologien som brukes i spørreskjemaene til det Norske
Tonsilleregisteret. Det er en forutsetning for å kunne bruke innsamlet data at vi tolker indikatorene
som brukes likt. Det er fint om du leser igjennom listen og diskuterer i klinikken hvordan du
registrerer pasientene.
Husk det er kun ett alternativ for hovedindikasjon som skal velges.
7.1 Indikasjon for tonsillektomi/tonsillotomi
Følgende definisjoner brukes som indikasjon for tonsillektomi/tonsillotomi:
Luftveisobstruksjon/snorking/hypertrofe tonsiller: Tonsillene forårsaker pusteproblemer under
søvn
Residiverende tonsillitter: Minst 3 episoder av akutt tonsillitt de siste 12 mnd
Peritonsillitt/peritonsillær abscess: Begynnende halsabscess eller halsabscess med puss som
opereres akutt. Alternativt om indikasjonene er mer en 2 gjennomgåtte peritonsillære abscesser
Kronisk tonsillitt: Langvarig inflammasjon i tonsillene (minst 3 mnd) i den grad at daglige aktiviteter
påvirkes
Systemkomplikasjon til tonsillitt: Systemisk sykdom som forverres av utbrudd med tonsillitt, for
eksempel psoriasis
Tonsillektomi à chaud: Innebær tonsillektomi ved akutt tonsillitt, ved akutt mononukleose med
alvorlig dyspnoé eller ved peritonsillær-, parafaryngeal- eller retropharyngeal abscess. Indikasjonen
for tonsillektomi à chaud må stilles strengt og sikring av luftveiene prioriteres høyt ved eventuelt
narkose.
7.2 Operasjonsteknikker
Mange operasjonsmetoder brukes i forbindelse med tonsilleoperasjoner i Norge. Følgende
operasjonsteknikker kan registreres i kvalitetsregisteret:
Kaldt stål: Disseksjon utføres med kalde instrumenter, for eksempel: kniv, saks eller elevatorium.
Radiofrekvens: Felles for alle radiofrekvensbehandlinger er at radiofrekvensenergi brukes for å oppnå
en skjærende og koagulerende effekt.
Noen radiofrekvensinstrument som brukes er:
 Arthrocare- Coblation®
 Ellman-Surgitron®
 Sutter-Curis®
 Olympus- Celon
Diatermisaks: Operasjonen utføres med saks som samtidig kan levere bipolar diatermi over saksens
skjærende blad. Instrumentet kan derigjennom dele og koagulere vev samtidig.
Ultracision: Harmonic Scalpel®. Operasjonen utføres med et instrument som simultant deler og
koagulerer vevet. Teknikken baseres på ultralydvibrasjoner.
Disseksjon med bipolar diatermi: Tonsillene dissekeres bort med bipolar diatermi.
Annen: For å få informasjon om andre teknikker som brukes finnes et felt for andre metoder. Dette
feltet kommer til å danne grunnlag for revisjoner av spørreskjema i framtiden.
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7.3 Metoder for å stoppe blødning
Mange ulike teknikker, utover kompresjon, brukes for å oppnå hemostase i forbindelse med
tonsilleoperasjoner i Norge. Følgende metoder kan registreres i det norske tonsilleregisteret.
Infiltrasjonsanestesi med adrenalin: Hemostaseeffekten oppnås gjennom adrenalinets
karkonstringerende effekt.
Unipolar (monopolar) diatermi: Hemostaseeffekten oppnås gjennom varmekoagulasjon av kar.
Strøm ledes gjennom pasientens kropp til en neutralplate.
Bipolar diatermi: Hemostaseeffekten oppnås gjennom varmekoagulasjon av kar. Bipolare instrument
(saks, pinsett osv.) har to poler hvor strømmen ledes fra den ene polen til den andre polen. Dermed får
man en lokal effekt uten at strøm passerer gjennom større deler av pasientens kropp.
Ligatur: Med dette menes en knuteligatur som settes ved tonsillens nedre pol. Tanken er at en bunt
med kar stenges av gjennom ligaturen. Kan også innebære en knute rundt blødende kar.
Suturligatur: Med dette menes en omstikking, dvs en dyp sutur med nål i bløtvevet.
Radiofrekvens: En stopper blødning med radiofrekvensinstrument, for eksempel coblation eller RFpinsett.
Annen: Dersom annen teknikk brukes enn det som er nevnt over finnes alternativet «Annen».
Ingen: Velg «Ingen» dersom ingen blodstillingsmetode utover kompresjon er benyttet.
7.4 Blødningskomplikasjoner
På det peroperative spørreskjemaet registreres blødningskomplikasjon. Her angis postoperativ
blødning som har oppstått og krevd tiltak i observasjonstiden på sykehuset i forbindelse med
operasjonen.
Med postoperativ blødning menes en blødning som oppstår etter at pasienten er ekstubert.
På spørreskjemaet skal det tiltaket som gjennomføres for å stoppe blødningen registreres. Dette er
cycklokapron/octostim, transfusjon, eventuelt behov for narkose eller andre metoder.
Profylaktiske legemidler som gis for å minske risikoen for blødning skal ikke registreres.

8. Kvalitetssikring
For å sikre at vi holder god kvalitet på våre data utfører registersekretariatet årlig kvalitetssikring av
ferdigstilte data for alle sykeshus/klinikker/praksis. Det blir kontrollert for feilregistreringer som
valideringsreglene ikke fanger opp.
Hvert registreingsinstans får deretter en kryptert oversikt over mulige feilregistreringer. Dere må
kontrollere om dette er feil og evtentuelt endre innregistrerte data i selve registrert.
Peroperativt skjema bør helst fylles ut samme dag som gjennomført inngrep for å sikre best mulig
kvalitet på registreringen og for å unngå feilkilder, senest innen 1 uke. Dette blir spesielt viktig for å
sikre at utsendelse av pasientskjemaer ved 30 dager og 6 mnd. skjer innen rett tid.
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