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Tonsillitt/Tonsillehypertrofi 

 

Rådgivende utvalgt for kvalitetssikring Gro Sørlie (UNN), Frode Berre (Sykehuset Innlandet), Gregor 

Bachmann-Harildstad (Ahus) og i samarbeid med Trygve Aune (Molde), Mette Bratt (St. Olavs 

hospital) Thorleif Ellingsen (Kongsvinger), Torgrim Fuhr (UNN), Harald Miljeteig og Svetislav Mitic 

(Ahus). Revidert etter høring i høst 2017 og innspill fra audiologisk utvalg v/Ørpen, Aune, Bratt, Engel, 

Hrubos-Strøm, Lunde, Miljeteig, Mitic, Osnes og Røysland. 

Tonsillene hører til det lymfoepiteliale organ lokalisert mellom munnhule og pharynx. 

En stor epitelial overflate gjør det mulig å initiere immunrespons etter 

antigenpresentasjon. Utviklingen av immunrespons skjer mest i barndommen og kan 

føre til halsbetennelser og/eller tonsillehypertrofi. Størrelsen av tonsillene i forhold til 

oropharynx avtar med økende levealder. 

Ved tonsillitt foreligger det viral eller bakteriell infeksjon med enten temperatur over 

38,3 °C og/eller cervikal lymfadenopati, og/eller eksudat på tonsillene og/eller positiv test 

for gruppe A β-hemolyserende streptokokker.  

 

Diagnostikk Sykehistorien (og familieanamnese) med residiverende halsbetennelser skal ha 

vært dokumentert med vurdering av fauces, temperaturmåling, glandelstatus på collum og ev. 

strep-test. Tonsillektomi er indisert etter minst 7 halsbetennelser i løpet av siste året, eller 

minst 5 halsbetennelser/år i løpet av de siste to år eller minst 3 halsbetennelser/år i løpet av de 

siste 3 år ifølge amerikanske retningslinjer (1-3). Tonsillektomi vurderes også ved andre 

tilstander som for eksempel etter gjennomgått peritonsillar abscess, ved tegn til systemisk 

påvirkning av langvarig streptokokkinfeksjoner, ved residiverende antibiotikakrevende Strep-

A tonsilitt, ved uttalte retensjonspropper, ved PANDA- eller PFAPA syndrom og diagnostisk 

ved mistanke om malignitet (4). Ved tvil kan bruk av serologiske undersøkelser bidra i 

diagnostisk utredning (5). Størrelsen av tonsillene angis med korteste avstand mellom 

tonsillene i ubesvært respirasjon og kan klassifiseres etter Friedman (6). Tonsillehypertrofi 

står ofter i sammenheng med obstruktiv søvnapnoé.   

 

Behandling Kronisk tonsillitt eller kronisk residiverende tonsillitter behandles med 

tonsillektomi mens isolert tonsillehypertrofi kan alternativt behandles med tonsillotomi. I 

praksis foreligger det ofte en kombinasjon av kronisk tonsillitt, kronisk residiverende 

tonsillitter og tonsillehypertrofi (7-8). Det foregår også forskning på komplementær 

behandling av kronisk tonsilitt som et alternativ for kirurgi (9). Ved hypertrophi (hos barn) 

finnes noe evidens for medikamentell behandlingseffekt, se veileder for adenoid 

vegetasjon.Preoperativ hemoglobin for estimat av eventuelt postoperative blødninger 

anbefales ved usikkerhet for anemi hos barn.  
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Før inngrepet posisjoneres barnet liggende på rygg med ekstendert nakke og munngag med 

ekstern støtte. Atlanto-axial glidning må være utelukket ved røntgen av cervicalcolumna 

preoperativt hos for eksempel barn med revmatoid artritt, Downs- eller Marfans syndrom. 

Ved tonsillektomi dissekeres tonsillae palatinae mellom tonsillekapsel og faryngeal 

muskulatur bilateralt mens fremre og bakre ganebuer bevares. 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. Andre 

og nyere instrumenter som laser, diatermisaks, lav- eller høy radiofrekvens eller ligasure 

krever opplæring til leger etter spesialisering med kompetanse og erfaring i klassisk 

disseksjon med kaldt stål. 

Nedre aldersgrense for tonsillektomi er vanligvis 3 år, men alvorlige halsbetennelser eller 

komorbiditet må vurderes individuelt hos barn under 3 år. Pasienter med OSAS og AHI ≥ 15 

legges inn et døgn postoperativ til observasjon (10).  

Ved tonsillotomi fjernes tonsillene partielt mens tonsillekapsel bevares. Det er ikke angitt en 

nedre aldersgrense for tonsillotomi.  

Dexametason 0,5 mg/kg kan gis som engangsdose og lokalbedølvelse submukøs med lidocain 

eller ropivacain intraoperativt før (sic!) disseksjonen kan vurderes individuelt (11). 

Postoperativ analgesi med paracetamol x 3 og NSAID ved behov. Codeinpreparater øker 

aspirasjonsfaren ved postoperativ blødning og anbefales ikke hos barn med alvorlig OSAS. 

Nedre grense av kroppsvekt for dagkirurgisk tonsillektomi hos ellers friske barn er 10 kg. Ved 

dagkirurgisk tonsillektomi må en ta høyde for lokale forhold (reisevei og lignende). Ved 

komplisert hemorragisk forløp postoperativt, se screening for koagulasjonsforstyrrelser i 

veilederen for adenotomi. 

 

Komplikasjoner Blødning etter tonsillektomi forekommer hyppigst i løpet av første 24 timer 

og kan oppstå til og med tre uker etter kirurgi. Tallmessig er det større blødningsfare hos 

voksne enn barn mens risiko for livstruende hemodynamisk hemorrhagi er større hos barn. 

Det er rapportert re-inleggelse på grunn av blødning med 0,9 % av pasienter innlagt 

gjennomsnittlig i 3,4 ± 2 døgn i Taiwan (12). I Sverige er det rapportert re-innleggelse på 

grunn av blødning i kontrollgruppen med 10,9 %. I den svenske studien ble cirka halvparten 

av pasientene operert dagkirurgisk (46,3 – 67,3 %) (13). 

Tonsillotomi gir mindre smerter enn tonsillektomi. En av de viktigste grunner for re-

innleggelse etter tonsillektomi er svelgevansker på grunn av inadekvat smertelindring, 

dehydrering og/eller postoperativ infeksjon. Brannskader på tunga eller leppe kan forekomme, 

spesielt ved bruk av diatermisaks. Cervicalt emphysem, velofaryngeal insuffisiens, 

atlantoaxial subluksasjon, hypoglossusparese eller varige svelgevansker og varige 

smaksforstyrrelser er sjeldne. Mortaliteten etter tonsillektomi ble estimert til 1 i 16000 til 1 i 

35000 uten at det finnes sikre tall. 
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Forkortelser PANDA: pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with 

streptococcal infection; PFAPA: periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical 

adenitis syndrome; OSAS: obstructive sleep apnoe syndrome 
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