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1 Inledning 

I Finland saknas det nationella rekommendationer för sjukfrånvaro på basis av diagnos. 

Denna studie undersöker längden på sjukfrånvaro efter operationen septoplasti. Idag 

finns det inte klara rekommenderationer hur länge och vad behovet för sjukfrånvaro 

efter operationen är. För studien använde jag ett material som inkluderade 

septoplastier och septokolumelloplastier som gjorts inom Helsingfors och Nylands 

sjukvårdsdisktrikt (HUS) under åren 2015, 2016 och 2018. Studien gjordes i samarbete 

med kliniken för öron-, näs- och halsmedicin vid HUS.  

 
 
 

1.1 Målet med avhandlingen 

Efter som sjukfrånvaro är en kostnad både för samhället och arbetgivaren, finns det skäl 

säkertställa den optimala längden på den. Syftet med sjukfrånvaron är att återställa den 

nedsatta funktionsförmågan en sjukdom eller skada orsakat. Sjukfrånvaron ger tid för 

kroppen att läka efter en operation och vilan bidrar till att undvika komplikationer. I 

denna studie är målet att fastställa hur lång sjukfrånvaro patienter fick utskrivet efter 

septoplasti och vilka faktorer som påverkade dess längd. Studien står som grund till 

möjlig vidareforskning inom området. Genom att säkerställa hur lång sjukfrånvaro 

patienterna fått utskrivet, finns det möjlighet att vidare undersöka om patienterna anser 

sig fått tillräckligt och om det finns utrymme att minska på längden. 
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2 Litteraturöversikt 
 

2.1 Vad är septoplasti? 

Septoplasti är en operation där nässkiljeväggen, d.v.s septum, rätas ut för att behandla 

obstruktion i näshålan orsakad av septum deviation. Det är en av de vanligaste 

operationerna vid öron-, näsa- och halskliniker (1). Indikationer för septoplasti är främst 

obstruktion i näsan. Övriga orsaker varierar från epitaxis och sinuit, till obstruktiv 

sömnapné och kosmetisk deformitet. (2,3) 

 

Septoplasti kan göras under lokalbedövning eller generell anestesi. I en tidigare studie 

som gjorts vid kliniken för öron-, näs- och halsmedicin vid HUS gjordes 9 av 10 

operationer under lokalbedövning. Fördelarna med lokalbedövning är den 

vasokonstriktiva effekten och att man undviker biverkningarna av generell anestesi. 

Nackdelar kan vara otillräcklig smärtlindring  under operationen. (1) 

 

Grundtanken med septoplasti är att räta ut eller avlägsna den delen av septum som 

devierar. Målet med operationen är att minska på patientens besvär. För att näsans 

yttre struktur skall bibehållas måste en stödjande L-struktur av brosk och ben lämnas 

kvar, men för att minska risken för perforation lämnar man gärna kvar så mycket brosk 

som möjligt. Vid behov kan även brosket mortlas och läggas tillbaka (3). 

 

Operationen inleds med topikal användning av 200 mg kokain kombinerat med 

adrenalin samt bilateral injektion av 1% lidokain kombinerat med adrenalin. Adrenalinet 

och kokainet fungerar som vasokonstriktorer. Kokainet är även ett effektivt 

bedövningsmedel. Den topikala bedövningen läggs lokalt i näshålan vid de största 

nerverna i näshålan d.v.s grenar från n. trigeminus, superiort vid n. etmoidalis anterior  

och inferiort vid n. nasopalatia. Injektionen av lidokain kombinerat med adrenalin  

bedövar lokalt i främre delen av septum. Injektionen lyfter slemhinnan och 

perikondreum från brosket, vilket även kallas hydrodissektion (3). Dissektionen gör att 

operationen kan ske i det avaskulära utrymmet. I den främre delen av näsan är detta 

mellan mukoperikondrium och brosket, och i bakre delar mellan mukoperiostium och 

benet (4). Efter bedövningen görs septoplastisnittet i septums kaudala del, vanligen på 
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kirurgens dominanta sida. Mukoperikondrium lyfts som en enhetlig flik med hjälp av 

Cottles kniv. Vid lyft av resten av mukoperikondrium och mukoperiostium används ofta 

en septumelevator, som är mer trubbig. För frigörning av den kontralaterala sidans 

slemhinna görs ett snitt genom brosket framför deviationen. Man bör undvika att skada 

slemhinnan eftersom det ökar risken för septum perforation. Då slemhinneflikarna är 

lyfta kan den devierande delen av septum ses och åtgärdas. Kirurgen kan använda olika 

tekniker. De vanligaste är ”swinging door” och/eller avlägsnande av brosk. Vid swinging 

door rätas septum ut och flyttas till mitten efter att ha lösgjorts från näsbottnet och från 

septums bendel (3). Alternativt kan man med hjälp av en septumelevator, sax eller en 

bajonett avlägsna deviationen i brosket. Essentiellt är att näsans struktur bibehålls, 

vilket uppnås då  en L-formad stuktur av brosket lämnas kvar, se figur 1. Det är centralt 

att lämna åtminstone 1 cm dorsalt och kaudalt av L-strukturen för att undvika 

komplikationer som en sadelformad näsa (3,5). 

 

   

Figur 1. L-strukturen som skapas vid operationen. Figuren från Fettman et al.  (3) 

 

Vid septokolumelloplasti utökas septoplastin med uträtning av kolumellan, d.v.s. den 

mest anteriora delen av näsan. Vid operationen lösgörs L-strukturens kortsida från sitt 

inferiokaudala fäste. En grop skapas där kolumellans rot förflyttas och fästs sedan med 
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stygn. Centralt vid septokolumelloplastin är att fästa L-strukturens kortsida tillräckligt så 

att näsans yttre struktur bibehålls. (6) 

 

Efter slutförd septoplasti är det viktigt att sluta submukoperikondrialrummet. Teoretiskt 

sett borde stängningen av submukoperidondral utrymmet minska på komplikationer 

som postoperativ blödning, adhesioner och septumhematom samt stabilisera septum 

för läkning (7). Detta kan göras med olika metoder vilka även kan kombineras. Exempel 

på metoder är silikonskivor, stapler, transseptala suturer och tamponad. Valet av 

stängningsmetod påverkas av faktorer som blödningsrisk, behovet av stabilisering av 

septum, patientens grundsjukdomar (t.ex. sömnapné), möjlighet för återbesök, 

alternativens lokala tillgänglighet och priset samt kirurgens personliga preferenser. 

Nackdelar med flera av metoderna är att de är obekväma för patienterna samt kan 

orsaka smärta. I en meta-analys av Kim et al. (8) kunde det konstateras att silikonskivor 

och transseptala madrasstygn kan minska på postoperativ smärta, huvudvärk och 

adhesioner. I en tidigare meta-analys av Banglawala et al. (7) konstaterades att valet av 

stängningsmetoden inte minskar på komplikationerna, men ökar risken för 

postoperativa infektioner. Stapler, som stänger mukoperikondrialutrymmet med 

smältande nitar, är en relativt ny metod som började användas vid HUS år 2015. I en 

studie av Sainio et al. (9) kunde det konstateras att komplikationerna inte var vanligare 

jämfört med andra stängningsmetoder och de planerade återbesöken var färre vid 

användning av stapler. En motsvarande äldre teknik är transseptala madrasstygn (4,7). 

Dessa är dock tekniskt sett svåra att sy, vilket begränsar användningen.  

 

 

 

2.2 Komplikationer efter septoplasti 

Komplikationsgraden efter nasal septumkirurgi varierar mellan 3,42–21% (10,11). 

Blödning är den vanligaste komplikationerna efter septoplasti, tätt följd av 

postoperativa infektioner (4). 

 

Blödningsrisken varierar mellan 2,6–13,4% (10,12,13). Ett sätt att minska på den 

intraoperativa blödningsrisken är att använda vasokonstriktiva preparat som kokain och 
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adrenalin (4,14). Vid användning av preparaten finns det en ökad risk för kardiella 

biverkningar som hjärtinfarkt och kardiogen chock (15). Blödningsrisken minskar även 

genom att man opererar i ett avaskulärt utrymme (4). Postoperativt kan man använda 

tamponader som teoretisk sett borde minska på blödningsrisken (7). Syftet med dessa 

är att stänga utrymmet mellan brosk och slemhinna så att inget hematom kan ansamlas 

och genom att ha ett större tryck på slemhinnan än blodtrycket i näsan. Traditionellt har 

trycket skapats med icke absorberbar tamponad som sätts in i bägge näsgångarna efter 

operationen. I flera meta-analyser har det konstaterats att nasal packning inte minskar 

på blödningsrisken (7,8). Övriga metoder att minska risken för postoperativ blödning är 

att undvika användning av aspirin, anti-inflammatoriska smärtmediciner (NSAID), 

antikoagulanter och steroider under två veckors tid för att reducera blödningsrisken 

(14). Dock krävs ordentlig smärtmedicinering efter operationen, vilket gör att det i 

praktiken används NSAID trots den ökade blödningsrisken.  

 

Risken för septumperforation varierar mellan 1,6–6,7% (14,16,17). Perforation uppstår 

vanligen efter bilateral slemhinneskada där det mellanliggande brosket saknas. Skadan 

på slemhinnan uppstår vanligen vid traumatisk höjning av slemhinnan vid början av 

operationen. Vid stängningen kan stygnen, antingen de transseptala madrasstygnen 

eller stygnen för fästning av silikonskivorna, spännas för mycket. För spända stygn kan 

orsaka ischemi och nekros i slemhinnan, vilket kan leda till perforation. För en del 

patienter kan perforation uppstå efter användning av saltspray eller intranasala 

steroider som orsaka lokal trauma på slemhinnan. (4,10) Perforation kan även uppstå 

efter infektion när läkningsprocessen rubbas (10). Noggrant och varsamt utförande av 

operationen minskar på risken för septumperforation (14). 

 

Infektionsincidensen har sjunkit från 12% (18) för 20 år sedan till 0,48–4,2% (1,17,19). 

Bakomliggande orsaken är troligen att man har förkortat sjukhusvistelsen och 

användningen av postoperativ nasaltamponad, möjligen kan orsaken även vara ökad 

användning av profylaktisk antibiotika (1). Enligt artikeln av Hytönen et al. (1) var 

infektionsrisken högre om en specialiserande läkare utförde operationen. Detta kan 

bero på längre operationstider och mer traumatisk operationsteknik. I artikeln 

konstateras även att specialister använder mer profylaktisk antibiotika. (1) Infektioner 
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förekommer vanligen lokalt i näshålan, men det har även rapporterats om infektioner 

som meningit, hjärnabscesser, subduralt empyem och trombos i sinus cavernosus (12). 

Risken för toxiskt chocksyndrom (TSS) efter septoplasti är 0,0165% och har främst setts 

efter användning av nasal tamponad och intranasala skivor (14). Tillfällig bakteremi har 

rapporterats efter septoplasti och kan vara en bakomliggande orsak till postoperativ 

feber när det saknas tecken på annan infektion. För friska individer är det vanligen 

ofarligt, men kan var kritiskt för patienter med nedsatt immunförsvar. (20) 

Infektionsrisken efter septoplasti är liten, men profylaktisk antibiotika skall övervägas 

för patienter med nasal obstruktion, t.ex. vid nasal packning, eller om patienten har 

grundsjukdomar som predisponerar för infektioner (18).  

 

Adhesioner kan uppkomma och orsakar obstruktion i olika grad beroende var de är 

belägna. Detta ses främst vid kombination av septoplasti och operation på de inferiora 

näsmusslorna. (10) Risken för adhesioner kan minskas genom användning av 

atraumatisk operationsteknik, prevention av infektioner och användningen av skivor 

postoperativt (14). 

 

De vanligaste kosmetiska komplikationerna efter septoplasti är sadelnäsa och 

nästippsptos. Orsaken till sadelnäsa är överresektion av brosket, vilket orsakar en 

instabil struktur som inte kan bevara den normala anatomin. För att förhindra detta skall 

minst 10–15 mm av dorsala delen av L-strukturen lämnas kvar för att fungera som 

bärande del. (4) 

 

Det förekommer även ovanliga komplikationer efter septoplasti, bl.a. läckage av 

cerebrospinal vätska. Nasal kirurgi har enligt studier visats vara den näst vanligaste 

orsaken till läckage av cerebrospinal vätska efter trauma (14). Övriga komplikationer 

efter septoplasti är anosmi och hyposmi vilka vanligen är övergående. Tandanestesi och 

okulära komplikationer bl.a. blindhet har rapporterats, men är mycket ovanliga. (10) 
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2.3 På vad baserar sig rekommendationer för sjukfrånvaro? 

Sjukfrånvaro anses vara ett svårt komplext kapitel och längden varierar beroende på 

vem som skriver ut den (21). I Finland har Arbetshälsoinstitutet, TTL, år 2016 gjort en 

utredning om att ta i bruk en rekommendation för bedömning av sjukfrånvaro. Utifrån 

rapporten rekommenderades en generisk modell för bedömningen, där behovet av 

sjukfrånvaro och faktorer som påverkar längden tas i beaktande (22). En arbetsgrupp 

för god medicinsk praxis (Käypä hoito) tillsattes. Gruppen samanställde en god 

medicinsk praxis-rekommendation för hur man skall bedöma behovet av sjukfrånvaro 

och vilka faktorer som skall tas i beaktande vid bedömningen.  

 

Enligt TTL och god medicinsk praxis skall behovet av sjukfrånvaron basera sig på 

diagnostiserad sjukdom, skada eller vid misstanke om det (22,23). I Sverige har 

Socialstyrelsen utvecklat det Försäkringsmedicinska beslutstödet, som stöd för 

bedömning av sjukfrånvaro. Rekommendationerna är på diagnosbasis och tar i 

beaktande faktorer som kan påverka längden, som exempelvis fysisk belastning. (22–

24)  

I en översikt artikel av de Boer E.L. et al. undersöktes olika länders rekommendationer 

för sjukfrånvaro på basis av diagnos, där även de svenska rekommendationerna 

granskades (25). Boer E.L et al. konstaterade att rekommendationernas vetenskapliga 

grund var knapp (25). Det kan ses stora internationella skillnader i längden på 

sjukfrånvaron. Skillnaderna påverkas främst av ländernas olika socialskydd samt att det 

saknas strukturella riktlinjer för bedömning av den nedsatta arbetsförmågan. (25–27)  

 

Läkarens bedömning av längden och behovet av sjukfrånvaron skall basera sig på 

diagnosen eller skadan samt hur funktionsförmågan påverkas och tiden för 

läkningsprocessen (22,23). Vid bedömningen måste läkaren även känna till patientens 

arbete och arbetsförhållanden (28,29). För en objektiv bedömning krävs att läkaren gör 

en klinisk undersökning. På basis av fynden och diagnosen gör läkaren en uppskattning 

över försämringen av funktionsförmågan och en möjlig förväntad längd av den, som 

sedan framgår i vård- och rehabiliteringsplanen. Även andra faktorer som kan påverka 

längden ska beaktas, t.ex. grundsjukdomar, ålder, fysisk funktionsförmåga, graviditet 
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eller patientes egna rädslor eller uppfattningar om hur sjukdomen påverkan 

funktionsförmågan. (22,23) Enligt en studie av Starzmann K et al. (30) ökar 

socioekonomiska faktorer som låg utbildning, socialbidrag samt fabriksarbete och 

vårdyrket risken för sjukfrånvaro. Även faktorer som lagen, ersättningsmöjlighet, 

hälsovårdsresurser, arbetsmiljö samt andra faktorer som påverkar arbetstagaren har en 

inverkan (22,23). För att säkerställa lön vid sjukfrånvaro regleras den via 

arbetsavtalslagen och allmänt bindande tjänste- och arbetskollektivavtalet (31,32). 

 

Patientens egen uppskattning av behovet av sjukfrånvaro skall beaktas vid 

bedömningen (22), eftersom patienten själv kan ha en bättre uppfattning om behovet 

(33,34). Vid bedömningen av sjukfrånvaron skall läkaren och patienten även diskutera 

vad som befrämjar tillfrisknandet. Som exempel är vila inte alltid det bästa alternativet, 

utan kan även vara skadligt. (22,23)  

 

Målet med sjukfrånvaron skall vara att patienten hinner återhämta sig eller få 

rehabilitering för att motverka försämring av funktionsförmågan. Sjukfrånvarons längd 

borde grunda sig i hur lång tid det tar för patienten att tillfriskna eller att utföra 

rehabiliteringen. (22,23) Detta för att undvika presenteism, d.v.s att man arbetar innan 

man tillfrisknat samt även för att unvika onödig och kostsam sjukfrånvaro. 

Arbetshälsovården skall konsulteras/kontaktas senast då det blir frågan om långvarig 

sjukfrånvaro (> 90 dagar), eller om det finns behov att arrangera andra arbetsuppgifter 

(33-35). Arbetshälsovården känner bäst till möjligheten för andra arbetsuppgifter och 

om ersättande uppgifter som kan arrangeras. Hur de ersättande arbetsuppgifterna 

arrangeras är upp till arbetsgivaren. Arbetshälsovården skall även kontaktas för en 

bedömning vid övervägade av deltidspension. (22,23) 
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2.4 Rekommendationer för sjukfrånvaro  

 

2.4.1 Allmänt efter operation 

Det saknas nationella riktlinjer för hur länge det rekommenderas sjukfrånvaro efter en 

operation. Längden på sjukfrånvaron påverkas naturligtvis av själva operationen samt 

möjlig rehabilitering och övrig behandling som som krävs postoperativt. Vid vissa 

operationer är det dock främst läkningen av operationssåret som påverkar längden (36). 

 

I den Svenska rekommendationen, Försäkringsmediciska beslutstödet, tas det vid 

många diagnoser i beaktande hur fysiskt tung belastning patienten måste utföra. 

Vanligen rekommenderas det och skrivs ut längre sjukfrånvaro vid fysiskt belastande 

arbete, vilket även har konstaterats i andra studier (36-38). Som ett exempel vid 

operation av ljumskbråck, öppen eller laparoskopisk kirurgi utan komplikationer, 

rekommenderas vid lätt belastning ingen sjukfrånvaro medan vid hög belastning 3 

veckor (24). I en studie av Clayton et al. konstateras att egenföretagare hade kortare 

sjukfrånvaro jämfört med patienter som var anställda statligt eller av en organisation, 

gick ej att fastställa orsaken (37).   

 

Riskfaktorer för förlängd sjukfrånvaro varierar mycket beroende på operationen. En 

gemesam faktor är att en lång sjukfrånvaro innan operationen ökar risken för en längre 

sjukfrånvaro efteråt (36,39). Trivsamheten på arbete spelar även roll, patienter som trivs 

på arbetet återgår snabbare (40). Genom tätare sammarbete mellan specialsjukvården 

och arbetshälsovården finns det möjlighet att minska på sjukfrånvaron efter 

operationen (41).  

 

 

 

2.4.2 Sjukfrånvaro efter septoplasti  

Det saknas rekommendationer för sjukfrånvaro efter septoplasti. Vid 

litteratursökningen hittades en studie där sjukfrånvaro efter septoplasti har utretts. I 

denna en studie av Chidamabaram et al. (42) gjordes ett postfrågeformulär för att 

avgöra om patienterna efter de vanligaste öron-, näsa- och halsoperationer (ÖNH) ansåg 
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att de fått tillräckligt lång sjukfrånvaro. Dessa var tonsillektomi, laserpalatinoplasti, 

septoplasti och funktionell endoskopisk sinuskirurgi (FESS). Vid dessa ingrepp har 

patienterna ordinerats två veckors sjukfrånvaro. Enligt studien återgick största delen av 

patienterna efter septoplasti till arbetet inom två veckor efter operationen. Majoriteten 

(70,5%) av deltagarna i studien ansåg att två veckor var lämpligt. Främst efter 

tonsillektomi och laserpalatoplasti ansågs två veckor inte vara tillräckligt. (42) 

 

 

 

3 Material och metod 

Denna studie grundar sig på ett retroperspektivt material över patienter som genomgått 

en septoplasti eller septokolumelloplasti inom HUS under åren 2015, 2016 och 2018. 

ICD-10 koderna för operationerna slogs samman år 2018, vilket gör att de ej kan skiljas 

åt. Eftersom septokolumelloplastipatienterna var få (n=5) har de i analysen slagits 

samman med septoplastierna.  

Från journalanteckningar, operationsberättelser och sjukintyg har undertecknad samlat 

in information om sjukfrånvaro, orsak om sjukfrånvaro inte skrivits, information om 

arbete och om det var fysiskt tungt, om sjukfrånvaron förlängts och i så fall varför samt 

vilken veckodag och årstid operationen utförts. Sedan tidigare hade vi information om 

postoperativa infektioner, operatörerna samt vilken stängningsmetod som användes. Vi 

uteslöt patienter som inte kunde hittas i databasen, patienter för vilka sjukfrånvarons 

längd inte kunde bekräftas och patienter som det används fel ingreppsdiagnos på. Av 

774 patienter kunde 771 inkluderas, tre patienter uteslöts baserandes på ovanstående 

kriterier.  

Vi kategoriserade arbetet enligt fem kategorier: fysiskt arbete, kontorsarbete, 

pensionär, kundbetjäning och egenföretagare. För 330 patienter fanns det information 

om arbete eller ställningstagande till arbetsuppgiften. För närmare information om 

vilken typ av arbetsuppgifter som inkluderades i vilken kategori, se tabell 1. Patienter 

för vilka det saknades ett arbete eller beskrivning av arbetsuppgifterna har 
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kategoriserats som okänd arbetsuppgift. Deltidspensionärer har inkluderats i kategorin 

deras arbete hör till. 

Arbete Arbetgrupper som inkluderades till kategorierna Antal patienter 

Fysisk arbete Postarbetare, logistikarbetare, paketerare, lagerarbetare 
Arbete inom armén 
Bilmålare, bilmekaniker 
Installatörer: bil, el, motor, element, maskin, kabel, VVS-
montör etc. 
Svetsare, timmerman, snickare 
Fysioterapeut, ergoterapeut, massör, idrottsinstruktör 
Vårdpersonal: förstavårdare, sjukskötare, närvårdare 
Polis, brandman, ordningsvakt 
Barnträdgårdslärare 
Musiker, danslärare 
Kock, kallskänka, servitör 
Försäljare 
Frisör 
Hemmamamma 
Städare 
Yrkeschaufförer 
Egenföretagare, arbetet definierat som fysiskt 
Okänd arbetsuppgift, arbetet definierat som fysiskt 

144 

Kontrosarbete Ingenjör 
Sekreterare 
Bokförare 
Experter inom olika områden 
Skolelever och studerande 
Jurister 
Förmän, chefer 
Okänd arbetsuppgift, arbetet definierat som kontorsarbete 

118 

Kundbetjäning Försäljare 
Läkare, hälsovårdare 
Lärare, skolgångsbiträde 
Inredningsarkitekt 
Fotograf 
Vaktmästare 
Blomsterhandlare 

39 

Egenföretagare Egenföretagare  17 

Pensionär Pensionär, invalidpensionär 12 

Tabell 1. Utförlig kategorisering av arbetsuppgifterna. 

För att kunna undersöka om veckodag eller årstid påverkat sjukfrånvarons längd 

kontrollerade vi vilken veckodag och vilken årstid operationerna genomförts. Årstiderna 

kategoriserades enligt december-februari: vinter, mars-maj: vår, juni-augusti: sommar 
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och september-november: höst. Vi registrerade även om patienten fått förlängd 

sjukfrånvaro och orsaken till denna. Vid analys av har endast längden på förlängningen 

har tagits i beaktande. 

Operatörerna har delats in enligt specialiseringsgrad: specialiserande, specialläkare och 

rinolog. Stängningsmetoden som har använts vid operationen har delats in i 8 

kategorier: stapler, tampong, silikon, stapler och tampong, stapler och silikon, silikon 

och tampong, stapler kombinerat med tampong och silikon, inget.  

 

 

3.1 Statistik 

För analysering av materialet användes IBM SPSS statistics v. 25.0, Armonk, NY: IMB 

Corp. Normalfördelning har undersökts enligt Q-Q plots. För normalfördelade, 

oberoende grupper med två variabler där homogeniteten uppfylldes användes 

Independent samples T-test. Welch t-test användes när homogeniteten inte uppfylldes. 

Oneway ANOVA test användes vid normalfördelade oberoende variabler och 

sjukfrånvaro som beroende variabel, när homogeniteten inte uppfylldes enligt Levens 

test användes oneway Welch ANOVA. Hur operatörerns specialiseringgrad har inverkat 

på längden sjukfrånvaro har analyserats med oneway ANOVA test, trots att ett antal 

operatörer hörde till flera kategorier eftersom studien sträcker sig över flera år. 

Ytterligheter har undersökts med box-plot och i samtliga test ses det ytterligheter. 

Eftersom det är få och inte påverkar medelvärdet i stor utsträckning har de tagits med 

med i beräkningarna. Datan presenteras som medelvärde om inget annat anges. Chi 

square test användes vid undersökning om årstiden eller veckodagen har inverkat på 

om patienterna fått utskrivet sjukfrånvaro eller inte. Statistiken har gjorts och 

analyserats av undertecknad.   
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4 Resultat 

Materialet bestod av 771 patienter av vilka 615 (79,8%) var män och 156 (20,2%) 

kvinnor. Medelåldern för männen var 40,3 år (5-84) och för kvinnor 41,6 år (10-70). 

Septoplasti genom gick 766 (99,3%) av patienterna. Sjukfrånvaro ordinerades åt 656 

patienter (85,1%), marginellt mer åt kvinnor än åt män (89,7% vs. 83,9%). Längden på 

sjukfrånvaron var i medeltal 11,6 dagar (1-25 dagar), ingen variation mellan könen 

kunde ses. 

Tabell 2. Utförlig beskrivning av patientmaterialet. SVA= sjukfrånvaro 

 Sjukfrånvaro 

n(%) 

Ingen sjukfrånvaro 

n(%) 

Operation 
  Septoplasti 

 
656 (84,5) 

 
115 (14,9) 

Orsak om ingen SVA 
  Inget behov 
  Redan SVA sedan tidigare 
  Ingen orsak 

  
38 (4,9) 
2 (0,3) 
75 (9,7) 

Kön 
  Man 
  Kvinna 

 
516 (66,9) 
140 (18,2) 

 
99 (12,8) 
16 (2,1) 

Förlängd sjukfrånvaro 27 (3,5) 0 (0) 

Arbetsuppgift 
  Fysiskt  
  Kontorsarbete 
  Kundbetjäning 
  Egenföretagare 
  Pensionär   
Arbetsuppgift okänd 

 
138 (17,9) 
115 (14,9) 
37 (4,8) 
16 (2,1) 
0 (0) 
350 (45,3) 

 
6 (0,8) 
3 (0,4) 
2 (0,3) 
1 (0,1) 
12 (1,6) 
91 (11,8) 

Stängningsmetod 
  Stapler 
  Silikon 
  Tampong 
  Silikon + tampong 
  Stapler + tampong 
  Stapler + silikon 
  Silikon + stapler + tampong 
  Inget 

 
102 (13,2) 
196 (25,4) 
86 (11,2) 
176 (22,8) 
61 (7,9) 
3 (0,4) 
4 (0,5) 
24 (3,1) 

 
19 (2,5) 
38 (4,9) 
27 (3,5) 
20 (2,6) 
10 (1,3) 
1 (0,1) 
0 (0) 
5 (0,6) 

Specialiseringsgrad 
  Specialiserande läkare  
  Specialläkare 
  Rinolog 

 
113 (14,7) 
231 (30,0) 
312 (40,5) 

 
17 (2,2) 
43 (5,6) 
55 (7,1) 
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För 330 patienter fanns ett arbete dokumenterat. Av dem fick 92,7% sjukfrånvaro. 

Fysiskt arbete var den vanligaste formen av arbete (n=138, 17,9%, se Tabell 2). Dessa 

patienter fick längre sjukfrånvaro utskrivet jämfört med patienter som arbetade med 

icke fysiskt arbete (CI 95% 12,1  2,27 vs. 10.92  2,55). Skillnaden var statistiskt 

signifikant, p<0,005. Mer specifikt ses att skillnaden i längden sjukfrånvaro är som störst 

mellan fysiskt arbete och kontorsarbete. Vid fysiskt arbete får patienterna nästan 1,5 

dag längre sjukfrånvaro jämfört med kontorsarbete (CI 95% 12,08  2,28 vs. 10,66  

2,58), skillnaderna är statistiskt signifikant p<0,005. Se figur 2. Mellan de övriga 

kategorierna hittas ingen signifikant skillnad.  

 

Figur 2. Arbetets inverkan på längden sjukfrånvaro.  

 
Sjukfrånvarons längd ökade i längd med veckan från måndag till torsdag, men var 

kortare på fredag, se figur 3. Skillnaden på längden på sjukfrånvaron mellan måndag och 

torsdag, nästan en dag, (CI 95% 11,07 2,535 vs 12,03 2,569), var statistiskt signifikant 

p= 0,006. Årstiden inverkade inte på sjukfrånvarons längd. Varken veckodagen eller 

årstiden påverkade huruvida patienten förskrevs sjukfrånvaro.   
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Figur 3. Variationen i längden sjukfrånvaro beroende av veckodagen. 

För 3,5% av patienterna skrevs det ut förlängd sjukfrånvaro i och med att den 

ursprungliga sjukfrånvarons längd var otillräcklig. I medetal varade den förlängda 

sjukfrånvaron i 6,67 dagar (1-18 dagar). Vanligaste orsaken var postoperativ infektion 

(n=11). Övriga orsaker var idrottsförbud (n=1), arbetsoförmåga (n=5) och smärta (n=2). 

För 30% av patienterna som fick förlängning fanns det i journalen inte angivet orsak till 

förlängningen (n=8). Två patienter fick förlängd sjukfrånvaro fler än en gång, orsakerna 

till detta var postoperativ infektion och arbetsoförmögenhet. Totalt led 27 personer (3,5 

%) av en postoperativ infektion. Av dessa fick 11 personer förlängd sjukfrånvaro.  

 

Patienterna med okänd stängningsmetod eller utan speciell metod (n=24) fick kortast 

sjukfrånvaro (10,29 CI 95%  0,736), se figur 4. Grupperna var av varierande storlek, från 

0 patienter till 196, se tabell 2. Statistiskt signifikant skillnad i sjukfrånvarons längd 

kunde konstateras mellan silikonskiva+tampong (n=176) och tampong (n=86), (CI 95% 

11,92 0,18 vs 10,71 0,31, p=0,019) samt mellan stapler+tampong (n=61) och tampong 

(n=86), (CI 95% 12,44  0,30 vs 10,71 0,31 p= 0,002). Tampong gav mellan 1,21-1,73 

dagar kortare sjukfrånvaro jämför med de två andra stängningsmetoderna. Mellan 

övriga grupper saknades statistisk signifikant skillnad. 
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Figur 4. Variationen på längden sjukfrånvaro enligt stängningsmetoden. St=Stapler, T= 
Tampong, Si=Silikonskiva, okänd= okänd metod eller utan speciell metod. 

 

Kirurgens specialiseringsgrad inverkade på sjukfrånvarons längd. Specialiserande läkare 

skriver i medeltal nästan en dag längre sjukfrånvaro jämfört med specialläkare, (0,825, 

95% CI (0,07 till 1,58), p=0,028), se figur 5.  

 

Figur 5. Specialiseringsgradens inverkan på längden sjukfrånvaro. Eval= specialiserande 
läkare, El= specialläkare.  
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5 Diskussion 

Det finns väldigt knapphändigt med forskning om sjukfrånvaro efter septoplasti. Vid en 

tidigare studie konstaterades det att två veckor ansågs vara tillräckligt (42). I vår studie 

kan vi se att medellängden på sjukfrånvaron var 11,6 dagar, vilket delvis bekräftar det 

tidigare resultatet. 

 

Återgången till arbetet kan underlättas med att sjukfrånvaron slutar i mitten eller slutet 

av arbetsveckan (43). Vi kan se i denna studie att 46,6% av patienterna återgick till 

arbetet med en förkortad eller delvis förkortad arbetsvecka. Dock var det endast 

patienterna som sjukfrånvaron började på en måndag som återgick till arbetet med en 

ordentligt förkortad arbetsvecka, förutsatt att de arbetade måndag till fredag. Tyngst 

återgång till arbetet kunde patienterna ha som opererades på en tisdag eller onsdag, 

eftersom sjukfrånvaron slutade på fredag eller under veckoslutet. Trots det har 

patienterna som opererats på tisdag fördelen att deras sjukfrånvaron avslutas på en 

fredag och att återhämtningen kan fortsätta över veckoslutet. Det skall ändå tas i 

beaktande att allt flera arbetsgrupper i samhället arbetar även på veckoslutet. Med 

detta i åtanke kunde sjukfrånvaron möjligen individanpassas så att patienten skulle 

återgå till en kortare arbetsvecka efter sjukfrånvaron. För detta krävs vidare forskning 

om den optimala längden på sjukfrånvaron.  

  

Längden på sjukfrånvaron påverkas även av kirurgens specialiseringsgrad. 

Specialiserande läkare skriver i medeltal längst sjukfrånvaro. Jämfört med specialläkare 

skriver de nästan en dag längre. Detta stöds av tidigare studier att specialiserade läkare 

skriver längre sjukfrånvaro (44), dock har det även rappoterats om det motsatta (38). 

Specialläkare och rinologer opererar vanligen de mer avancerade fallen, vilket möjligen 

kunde ses postoperativt med längre återhämtning och sjukfrånvaro. Möjligen ger den 

ändå den kliniska erfarenheten specialläkarna och rinologerna har, en bättre 

förutsättning att bedöma behovet av sjukfrånvaron. För att utveckla detta kunde det 

införlivas skolning om bedömningen om behovet av sjukfrånvaro i den kirurgiska 

grundutbildningen. Dock kan vi ännu inte vara säkra på att den kortare sjukfrånvaron 

specialläkare och rinologer skrivit har varit tillräcklig.  
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Vi fann 3,5% postoperativa infektioner vilket motsvarar resultaten från tidigare studier 

(1,17,19). Det saknas undersökningar om postoperativa infektioner har inverkan på 

längden på sjukfrånvaro efter septoplasti. Dock vet man att postoperativa infektioner 

kan orsaka att läkningsprosessen förlängs (10). I vår studie kunde vi konstatera att 33,3% 

av förlängda sjukskrivningar förklaras av infektioner. Infektionen förekommer vanligen 

lokalt i näshålan (12), vilket nödvändigtvis inte försämrar funktionsförmågan. Trots det 

orsakar infektionen troligen smärta och nästäppa, vilka försämrar funktionsförmågan. 

Ändå återgick 59,2% av patienterna med en postoperativ infektion till arbetet utan 

förlängning av sjukfrånvaro. Möjligen ansåg patienterna att deras funktionsförmåga 

med tillräcklig smärtlindrig var tillräckligt bra för att återgå till arbetet trots infektionen. 

Att återgå till arbete har positiv påverkan på den mentala och sociala hälsan. Snabb 

återgång har även ekonomiska fördelar för både patienten, arbetsplatsen och staten 

(41).  

 

Som det även har konstaterats i tidigare studier (36-38) kan vi se att patienterna med 

fysiskt arbetet fick längre sjukfrånvaro efter operationen. Eftersom det finns en ökad 

risk för blödning vid fysisk belastning är det skäl att även i fortsättningen skriva längre 

sjukfrånvaro vid fysiskt arbete och låta läkningsprocessen fortsätta ostört så länge som 

möjligt. Val av stängningsmetod hade en nästan två dagars inverkan på sjukfrånvarons 

längd. I denna studie gav tampong och okänd eller ingen speciell stängningsmetod 

kortast sjukfrånvaro. Dock måste det tas i beaktande att grupperna som undersöktes 

var av olika storlek och att en del av dem var för små för att analyseras trovärdigt. 

Användningen av tampong har minskat betydligt eftersom det är mycket obekvämt för 

patienten. I en meta-analys av Sarfaraz M.Banglawala et el. (7) har det konstaterat att 

det saknas bevis för fördelar av rutinpackning av näsan postoperativt. Trots det har det 

konstaterat att splints och transseptala madrasstygn minskar på smärta, huvudvärk och 

adhesioner postoperativt (45).  

 

Dett stora patientmaterialet med 771 patienter samt andelen sjukskrivningar efter 

operationerna (85,1%) kan ses som styrkor i denna studie. Kategorisering av 

arbetsuppgifterna kan ses som en svaghet. Delvis för att det endast fanns information 
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om arbetsuppgift för under hälften av patienterna, och delvis för att en del av 

arbetsuppgifterna var svåra att kategorisera till endast en kategori. Grupperna för 

stängningsmetoderna som användes var av varierande storlek, en del mycket små, vilket 

sänker det statistiska värdet. Eftersom studien är av observationskaratär måste viss 

osäkerhet tas i beaktande. Studien lägger ändå en grund för vidare forskning inom 

ämnet eftersom det är ett outforskat området.  

 

 

 

6 Sammanfattning 

Septoplasti är en av de vanligaste operationerna vid en öron-, näsa och halsklinik, och 

enligt vår studie får upp till 85% av patienterna sjukfrånvaro efter operationen. 

Patienterna fick i medeltal sjukfrånvaro i 11,6 dagar och patienter med fysiskt arbete 

fick längre sjukfrånvaro. Specialiserande läkare skrev längst sjukfrånvaro och 

specialläkare kortast. Vanligaste orsaken till förlängd sjukfrånvaro var postoperativ 

infektion. För vidare forskning är det skäl att undersöka om patienterna själv anser sig 

ha fått tillräckligt lång, för lång eller för kort sjukfrånvaro och vad den optimala längden 

kunde vara.  
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