
Enradig underrubrik här

PATIENTNÖJDHET EFTER MYRINGO- OCH 
OSSIKULOPLASTIK. 

Syfte: 
Analysera patientupplevelsen efter mellanörekirurgiska
operationer registrerade i nationellt kvalitetsregister utifrån 
patientnöjdhet och vilka faktorer som korrelerar. Vilka blir 
missnöjda med resultatet av operationen? 

Material och metoder: 
Denna studie var en analys av insamlade data i Svenska 
kvalitetsregistret för Myringo- och Ossikuloplastik (QRMO), 
numera Svenska Öronkirurgiska Registret (SÖR). 
Totalt 2080 operationer som utfördes mellan 2013 och 
september 2019 inkluderades med alla patienter som hade  
en besvarad patientenkät, PROMq, särskilt frågan om 
patienten är nöjd med resultatet av operationen. 
Myringoplatiker, myringo-ossikuloplastiker och
ossikuloplastiker inkluderades. Parametrar registreras vid 3
tillfällen, en rapport vid operationstillfället, en
återbesöksrapport efter ca ett år och en patientenkät 
ungefär ett år efter operationen. 
Patientenkäten innehåller 13 frågor, en majoritet med 
flervalssvar i form av en Likert-skala med fyra eller fem 
alternativ. Binär logistisk regression utfördes för risken att 
vara missnöjd med resultatet av operationen. 

Resultat: 
Fråga i patientenkäten: Är du nöjd med resultatet av 
operationen?
Svar: ”Nöjd” + ”Mycket nöjd” = 82% (n=1699)

”Missnöjd” + ”Mycket missnöjd” = 18% (n=381)

Medelålder var 34 år, från 5-93 år gamla. Operationstyp var
71% konventionell myringoplastik, 8% fettpluggning, 6% 
ossikuloplastik,15% myringo- och ossikuloplastik. Opererade 
på universitetssjukhus var 50%. Det fanns en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor. 
Efter analys med logistisk regression fanns ökad risk (OR) 
för att vara missnöjd med resultatet av operationen hos 
patienter äldre än 15 år, som inte opereras på ett 
universitetssjukhus, med tidigare öronkirurgisk operation, 
med trumhinnneperforation vid återbesöket, med 
genomgången postoperativ infektion, med hörselnedsättning 
postoperativt och med försämrad hörsel efter operation (<-
5dB PTA4 vinst). Dessutom hos patienter som rapporterade 
subjektivt sämre hörsel, med besvär från det opererade 
örat, som rapporterade missnöje med den vård som ges i 
samband med operationen samt uppföljande vård efter 
operation. 

Analys av risk för att vara missnöjd med resultatet av
operationen. Binär logistisk regression för parametrar 
registrerade vid operationen, vid återbesöket samt i 
patientenkäten, PROMq. N.S = non significant. 

Data från ett nationellt kvalitetsregister.

Slutsats: Majoriteten av patienterna som genomgick mellanörekirurgi med 
myringo- och/eller ossikuloplastik var nöjda med resultatet av operationen. 

Vissa faktorer ökade risken för att bli missnöjd.
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Variables from the PROMq aOR

(Cl 95%)

P-Value

Taste disturbance 1.10
(0.72-1.69)

N.S.

Permanent pain 0.40
(0.21-0.77)

0.006

Permanent sensation reduction 1.08
(0.64-1.82)

N.S.

Tinnitus (new or enhanced) 1.14
(0-75-1.76)

N.S.

Reoccurring infections 1.21
(0.89-1.64)

N.S.

Postoperative hearing 

experience (worse hearing) 

5.10
(3.57-7.28)

< 0.001

Postoperative ear 

inconvenience 

11.48
(7.48-17.62)

< 0.001

Information 1.58
(0.93-2.68)

N.S.

Satisfied with care during 

surgery 

8.22
(3.71-18.19)

< 0.001

Satisfied with follow-up care 3.00
(1.90-4.72)

< 0.001

Variables Known at the Time 

of Surgery

aOR

(CI 95%)

P-Value

Age ≥ 15 1.81
(1.30-2.52)

< 0.001

Gender 1.00
(0.80-1.27)

N.S

Surgery not performed at 

university hospital 

1.41
(1.10-1.81)

0.006

Hearing impairment 

preoperatively 

1.14
(0.85-1.52)

N.S.

Operated side 1.05
(0.83-1.32)

N.S

Having had prior ear surgery 1.84
(1.43-2.37)

< 0.001

Giving perioperative systemic 

antibiotics 

1.17
(0.86-1.59)

N.S

Ear infection free at surgery 1.04
(0.70-1.54)

N.S.

Ossiculoplasty performed 1.05
(0.79-1.41)

N.S.

Variables Registered 

Postoperatively

aOR

(CI 95%)

P-Value

Hearing impairment 

postoperatively

2.99
(2.22-4.03)

< 0.001

Negative gain PTA4 

(deteriorated hearing)

3.03
(2.07-4.43)

< 0.001

TM not intact at follow-up visit 5.16
(3.64-7.33)

< 0.001

Not infection free at follow-up 

visit

1.17
(0.50-2.75)

N.S.

Postoperative infection within 

6 weeks 

2.06
(1.31-3.25)

0.002

Time to follow-up visit (≤ 12 

months)

1.01
(0.76-1.35)

N.S.

De patienter som är missnöjda med resultatet av 
operationen presenterade för varje ålderskategori. Linjen
representerar procentandelen missnöjda patienter för
varje ålderskategori.
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