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Det er utført dekningsgradsanalyser
for Nasjonalt hoftebruddregister
(NHBR) for primæroperasjoner (osteosyntese, hemiprotese, totalprotese) og reoperasjoner, 2013-14. Sammenligningsgrunnlaghar
vært data fra Norskpasientregister(NPR).
Hovedfunneti analysener at det for primæroperasjonerer høy grad
av samsvar ved sammenstilling av opplysninger med Norsk
pasientregister, 86,0 % for osteosynteseoperasjoner, 93,4 % for
hemiproteseoperasjoner og 83,9 % av totalproteseoperasjoner.For
reoperasjoner er dekningsgradenelavere: 65,4 % for reoperasjonetter
osteosynteseoperasjon,67,9 % for reoperasjon etter hemiprotese-

operasjon og 94,1 % for reoperasjon etter totalproteseoperasjon.
Total dekningsgrad for alle typer reoperasjoner er 69,5 %.
Det har vært krevende for NHBR og NPR å komme fram til en metodikk
for kobling av hoftebruddoperasjoner – spesielt når det gjelder
reoperasjoner. Koding av reoperasjoner meldt til NPR er i mange
tilfeller upresis eller feil. NPR mangler spesifisering av legemsside og
dette medfører en usikkerhet i analysene. Totalproteser i hofte
implanteres også av andre årsaker enn hoftebrudd. Pasienter kan ha
totalproteser i begge hofter og en kan ut fra data i NPR ikke avgjøre
hvilken protese som er reoperert. Dersom totalprotesen som er
reoperert ikke er implantert som følge av hoftebrudd skal
reoperasjonen heller ikke være registrert i NHBR. Det totale antallet
reopererte totalproteser i NPR er altså høyere enn antallet reopererte
totalproteser implantert etter hoftebrudd. Dette vil gi en feilaktig
lavere dekningsgrad for totalproteser i NHBR.

2 Om rapport og analyser
2.1 Metode
I rapporten er det ett kapittel for primæroperasjoner og ett for reoperasjoner. Oversikt over NCSPog ICD-10-kodene som ble benyttet ved uttrekk av data fra NPR står først i hvert kapittel. Det er
NHBR som har definert hvilke koder som skal benyttes. Kapitlene inneholder også tabeller over total
dekningsgrad per operasjonstype og dekningsgrad per år. Mer detaljerte tabeller for dekningsgrad
per sykehus, regionalt helseforetak (RHF) og år finnes i vedleggstabellene til rapporten.
Alle fødselsnummer sendt fra NHBR ble gjenfunnet i NPR-data. I analysene erstattet et indirekte
personidentifiserbart, pseudonymisert løpenummer, generert av NPR, fødselsnumrene.
Gyldige koblinger identifiseres i følgende rekkefølge:
1. Sammenfall i løpenummer, sykehus og eksakt operasjonsdato
2. Sammenfall i løpenummer, sykehus og operasjonsdato i NHBR innenfor liggetiden i NPR
3. Sammenfall i løpenummer, sykehus og operasjonsdato i NHBR med maksimalt 7 dagers avvik
fra innskrivingsdato i NPR
Øvrig metodikk for beregning av dekningsgrad er beskrevet i årsrapportene for Nasjonal tjeneste for
validering og dekningsgradsanalyser.1
Reoperasjoner kategoriseres ut fra hvilken primæroperasjon pasienten har fått. Tabellene viser
dekningsgrader for reoperasjon etter hhv. primær osteosyntese, hemiprotese og totalprotese. En kan
bli reoperert med annen type operasjon enn primæroperasjonen. For eksempel kan pasienter med
en primær osteosynteseoperasjon bli reoperert med enten osteosyntese-, hemiprotese- eller
totalproteseoperasjon.
1

Se https://www.kvalitetsregistre.no/datakvalitet#idx-0.
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Det er utviklet en egen metodikk for å analysere primær- og reoperasjoner som kun er i NPR eller
NHBR. Operasjoner i NHBR som ikke kunne kobles med NPR-opphold med koder fra nivå 1 ble sjekket
mot opphold med koder fra nivå 2. Se tabellene 3 og 8 for kodeoversikter. Operasjoner som fortsatt
ikke kunne kobles, ble så forsøkt sammenstilt med andre typer hoftebruddoperasjoner i NPR. Kobling
med nivå 2-opphold eller annen operasjonstype indikerer upresis eller feil koding av opphold
rapportert til NPR. NPR-opphold som kobles legges til datagrunnlaget i gjeldende analyse.
Operasjoner som kun var i NPR ble også sammenstilt med andre operasjonstyper, først fra NHBR og
deretter fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL). Koblede NPR-opphold tas ut av datagrunnlaget
for gjeldende analyse.
Koblingsmetodikk for reoperasjoner er grundig beskrevet i neste kapittel. I vedlegg 1 vises det hvilke
operasjonstyper operasjoner som kun er i hhv. NPR og NHBR kan kobles med.

2.2 Seleksjon og kobling av reoperasjoner
Metode for identifisering av datagrunnlag for reoperasjoner i NPR er laget i samarbeid med NHBR.
Punktvis kan den valgte framgangsmåten oppsummeres slik:
1. Reoperasjoner i NPR ble identifisert ved hjelp av kodene i tabellene 8 og 9.
2. Primæroperasjoner i NPR i perioden 2008-14, og med koder angitt i tabellene 3 og 4, ble
merket. Det ble gjort separat merking av hhv. osteosynteser, hemiproteser og totalproteser.
De to førstnevnte inneholder også opphold med koder fra nivå 2. Denne informasjonen blir
brukt i punkt 5 i analysen. Primære osteosyntese- og hemiproteseoperasjoner knyttes til
koder for alle typer reoperasjon i NPR, mens primære totalproteser kun knyttes til
reoperasjon av totalprotese.
3. Identifisering av reoperasjoner i NHBR:
a. Reoperasjon etter osteosyntese.
b. Reoperasjon etter hemiprotese.
c. Reoperasjon etter totalprotese.
d. Alle reoperasjoner. Inkluderer 95 reoperasjoner i NHBR med manglende informasjon
om type primæroperasjon.
4. Kobling av data fra registrene vha. løpenummer, dato og sykehus. Operasjoner i de to
registrene kobles uavhengig av om det er rapportert primæroperasjon før reoperasjonen til
NPR. Koblede operasjoner identifiseres som angitt i kapittel 2.1.
5. Reoperasjoner uten tidligere primæroperasjon, og som ikke kan kobles med NHBR, fjernes
fra datagrunnlaget.
6. Kobling av ukoblede operasjoner i NHBR med (1) opphold fra NPR med koder fra nivå 2 og (2)
andre reoperasjoner og primæroperasjoner i NPR. Koblede operasjoner identifiseres som
angitt i kapittel 2.1. NPR-opphold som kobles legges til datagrunnlaget. Se vedlegg 1.
7. Kobling av opphold i NPR med koder for reoperasjon av primær protese med andre
operasjonstyper i NHBR/NRL. Koblinger identifiseres som angitt i kapittel 2.1. Koblede NPRopphold tas ut av datagrunnlaget. Se vedlegg 1.
8. Det ble til slutt sjekket om det var samsvar mellom rapportert legemsside i primær- og
reoperasjoner for ukoblede reoperasjoner i NPR. De fleste hoftebruddreoperasjoner (84,3 %)
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rapporteres til NPR uten at en av følgende tilleggskoder i NCSP for legemsside er med: ZXA
00 Høyre, ZXA 05 Venstre, ZXA 10 Bilateral.

2.3 Operasjoner samme dag
Mens informasjon om hver operasjon står i egne rader i data fra NHBR, vil disse i NPR normalt være
samlet i ett opphold/en rad. For å gjøre data mer sammenlignbare og sammenstillingen enklere ble
samme type operasjon på samme dato i NHBR lagt til en felles rad. Det innebar at datasettet for
NHBR ble redusert med 4 osteosynteseoperasjoner, 1 hemiproteseoperasjon, 1 primær totalproteseoperasjon og 1 reoperasjon etter primær osteosyntese.

2.4 Sykehus i NHBR og NPR
I analysen ble det avdekket tilfeller der operasjoner i de to registrene var knyttet mot samme
operasjonstype, fødselsnummer og tidspunkt, men der det var ulikt sykehus. Dette ble fulgt opp ved
at NHBR gikk gjennom sine innrapporteringsskjemaer, og sendte sin vurdering av hvor operasjonen
var utført til NPR. I tilfeller der det var ulikt sykehus innenfor samme helseforetak (HF) ble NHBRs
vurdering lagt til grunn. Sykehus ble da rettet til enten NHBRs eller NPRs lokalisasjon.
I tilfeller der det var ulike HF – men sammenfall i fødselsnummer og tidspunkt i de to registrene – er
NPRs sykehus normalt å anse som det korrekte, i og med at operasjonene rapporteres til NPR som
uttrekk fra sykehusenes pasientadministrative system. For alle slike tilfeller har NHBR bekreftet at
NPRs opplysninger er korrekte. NHBR har da rettet feilene i egen database.

Tabell 2. Oversikt over avvik og omkoding av sykehus
Operasjon
Osteosyntese

Hemiprotese

Totalprotese

Reoperasjon etter
hemiproteser/
osteosyntese
Reoperasjon etter
totalprotese

Antall avvik
19

13

3

7

1

Tiltak
14 tilfeller av ulikt sykehus i NPR og NHBR, men innenfor samme HF. 2
ble rettet til sykehus fra NHBR, mens for 12 ble sykehus fra NPR brukt.
Det var 4 pasienter med ulikt HF med sammenfall i tid. For disse var
NHBRs opplysninger om sykehus feil.
9 tilfeller av ulikt sykehus i NPR og NHBR, men innenfor samme HF. 5
ble rettet til sykehus fra NHBR, mens for 4 ble sykehus fra NPR brukt.
Det var 4 pasienter med ulikt HF med sammenfall i tid. For disse var
NHBRs opplysninger om sykehus feil.
2 tilfeller av ulikt sykehus i NPR og NHBR, men innenfor samme HF.
De ble rettet til sykehus fra NHBR.
Det var 1 tilfelle med sammenfall i tid, men med ulikt HF. Her var
NHBRs opplysninger om sykehus feil.
7 tilfeller av ulikt sykehus i NPR og NHBR, men innenfor samme HF.
For 2 av dem var NPRs informasjon riktig, mens NHBR hadde rett for 5
tilfeller.
1 tilfelle av ulikt sykehus i NPR og NHBR, men innenfor samme HF.
Det ble rettet til sykehus fra NHBR.
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3 Primæroperasjoner
3.1 Uttrekkskriterier
Tabell 3. Uttrekkskriterier for NPR, primær osteosyntese- og hemiproteseoperasjon
Operasjonstype
/nivå/kodeverk
ICD-10, begge
typer

Kode
S72.0*
S72.1*
S72.2*
Osteosyntese,
NFJ 0 (0,1,2,3)
NCSP, nivå 1
NFJ 1 (0,1,2,3)
NFJ 2 (0,1,2,3)
NFJ 3 (0,1,2,3)
NFJ 4 (0,1,2,3)
NFJ 5 (0,1,2,3)
NFJ 6 (0,1,2,3)
NFJ 7 (0,1,2,3)
NFJ 8 (0,1,2,3)
NFJ 9 (0,1,2,3)
Hemiprotese,
NFB 00
NCSP, nivå 1
NFB 02
NFB 09
NFB 10
NFB 12
NFB 19
NCSP, nivå 2,
NFB 01
begge typer
NFB 11
NFB 20
NFB 30
NFB 40
NFB 59
NFB 62
NFB 99
*: Alle tillatte verdier.

Tekst
Brudd i lårhals
Pertrokantært brudd (fractura pertrochanterica)
Subtrokantært brudd (fractura subpertrochanterica femoris)
Lukket reposisjon av femurfraktur
Åpen reposisjon av femurfraktur
Ekstern fiksasjon av femurfraktur
Osteosyntese av femurfraktur med bioimplantat
Osteosyntese av femurfraktur med metalltråd, cerclage eller pinne
Osteosyntese av femurfraktur med margnagle
Osteosyntese av femurfraktur med plate og skruer
Osteosyntese av femurfraktur med skruer
Osteosyntese av femurfraktur med annet eller kombinert materiale
Annen operativ bruddbehandling i femur
Implantasjon av alle deler primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av distal primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av uspesifisert primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av alle deler primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av distal primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av uspesifisert primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av proksimal primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av proksimal primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med hybrid teknikk
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av primær interposisjonsprotese i hofteledd
Implantasjon av primær distal leddflateprotese i hofteledd
Annen implantasjon av primær protese i hofteledd

Tabell 4. Uttrekkskriterier for NPR, primær totalproteseroperasjon
Operasjonstype
/nivå/kodeverk
ICD-10, begge
typer

Kode
S72.0*
S72.1*
S72.2*
PrimæropeNFB 20
rasjon, NCSP
NFB 30
NFB 40
Med og uten
NFB 99
*: Alle tillatte verdier.

Tekst
Brudd i lårhals
Pertrokantært brudd (fractura pertrochanterica)
Subtrokantært brudd (fractura subpertrochanterica femoris)
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med hybrid teknikk
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med sement
Annen implantasjon av primær protese i hofteledd
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3.2 Dekningsgrad
Tabell 5. Antall primæroperasjoner per register, 2013-14
2013
Primæroperasjon
Osteosyntese
Hemiprotese
Totalprotese

2014

NHBR
4 891
3 103
294

NPR
5 595
3 033
334

NHBR
4 681
3 188
291

NPR
5 301
3 169
335

Totalproteseoperasjoner som inkluderer NCSP-koden NFB 99 er utelatt fra tabellene med antall
operasjoner og dekningsgrad. Årsaken er at de 5 oppholdene i NPR med denne koden tas ut av
datagrunnlaget siden de kobles mot andre typer operasjoner i NHBR. Totalprotese m/NFB 99 blir
følgelig lik totalprotese u/NFB 99. 4 NPR-opphold kunne kobles med operasjonsdato, fødselsnummer
og sykehus for primære hemiproteser i NHBR og 1 med reoperasjon etter osteosyntese. Se tabell V4.

Tabell 6. Dekningsgrad (DG), primæroperasjoner, 2013-14
Primæroperasjon
Osteosyntese, nivå 1
Osteosyntese, nivå 1+2
Hemiprotese, nivå 1
Hemiprotese, nivå 1+2
Totalprotese

Kun NHBR
231
211
536
135
28

Kun NPR
1 555
1 555
447
447
112

Begge
9 341
9 361
5 755
6 156
557

Totalt
11 127
11 127
6 738
6 738
697

DG,
NHBR (%)
86,0
86,0
93,4
93,4
83,9

DG,
NPR (%)
97,9
98,1
92,0
98,0
96,0

Tabell 7. Dekningsgrad per år, primæroperasjoner, 2013-14
Primæroperasjon
Osteosyntese, nivå 1
Osteosyntese, nivå 1+2
Hemiprotese, nivå 1
Hemiprotese, nivå 1+2
Totalprotese

Register
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR

2013
85,4
97,7
85,4
97,9
93,5
91,4
93,5
97,9
84,0
95,4

6

2014
86,7
98,1
86,7
98,4
93,2
92,7
93,2
98,1
83,9
96,5

4 Reoperasjon
4.1 Uttrekkskriterier

Tabell 8. Uttrekkskriterier for NPR, reoperasjon, osteosyntese og hemiprotese
Operasjonstype
/nivå/kodeverk
ICD-10

NCSP, nivå 1

Kode
M84.*
M86.*
M87.2
T81.0
T81.3
T81.4
T81.5
T81.6
T81.7
T81.8
T81.9
T84.0
T84.1
T84.2
T84.5
T84.6
T84.7
T84.8
T84.9
T93.1
NFC 0y
NFC 1y
NFC 59
NFG 09
NFH 4y
NFH 22
NFL 19
NFL 99
NFN 09
NFN 19
NFN 29
NFU 0y
NFU 49
NFU 89
NFB 00
NFB 02
NFB 09
NFB 10
NFB 12
NFB 19
NFJ 0 (0,1,2,3)
NFJ 1 (0,1,2,3)
NFJ 2 (0,1,2,3)

Tekst
Avbrudd i knokkelkontinuitet
Osteomyelitt (osteomyelitis)
Osteonekrose som skyldes tidligere traume
Blødning og hematom som komplikasjon til inngrep, ikke kl annet sted
Sårruptur, ikke klassifisert annet sted
Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted
Fremmedleg utilsiktet etterlatt i kroppshule eller op. sår etter inngrep
Akutt reaksjon mot fremmed stoff utilsiktet etterlatt under inngrep
Komplikasjoner i blodkar etter inngrep, ikke klassifisert annet sted
Andre spesifiserte komplikasjoner til inngrep, ikke klass annet sted
Uspesifisert komplikasjon til inngrep
Mekaniske komplikasjoner ved innvendig leddprotese
Mekaniske kompl v innvendig fiksasjonsanordning for knokler i ekstr
Mekaniske kompl v innvendig fiksasjonsanordning for andre knokler
Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes innvendig leddprotese
Infek og betennelsesreak som skyldes innvendig fiksasjonsanordning
Infek og bet. reaksjon som skyldes andre innv orto prot, impl, trans
Andre spes kompl ved innv ortopediske prot, impl og translantater
Uspes kompl ved innvendig ortopedisk protese, implantat, transpl
Følgetilstander etter brudd i lårben
Implantasjon av sekundær hemiprotese uten sem
Implantasjon av sekundær hemiprotese med sement
Implantasjon av sekundær interposisjonsprotese i hofteledd
Eksisjonsartroplastikk i hofteledd
Fjerning av fremmedlegeme/fritt legeme fra hofteledd
Reposisjon av proteseluksasjon i hofteledd – Åpen
Sutur el rekonstruksjon av muskler i hofte el lår
Annen operasjon på muskel el sene i hofte el lår
Autotransplantasjon av bein til femur
Allotransplantasjon av bein til femur
Xenotransplantasjon av bein til femur
Fjerning av delprotese fra hofteledd
Fjerning av ostteosyntesemateriell fra femur
Fjerning av terapeutisk substans
Implantasjon av alle deler primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av distal primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av uspes primær delprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av alle deler primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av distal primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av uspes primær delprotese i hofteledd med sement
Lukket reposisjon av femurfraktur
Åpen reposisjon av femurfraktur
Ekstern fiksasjon av femurfraktur
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NFJ 3 (0,1,2,3)
NFJ 4 (0,1,2,3)
NFJ 5 (0,1,2,3)
NFJ 6 (0,1,2,3)
NFJ 7 (0,1,2,3)
NFJ 8 (0,1,2,3)
NFJ 9 (0,1,2,3)
NCSP, nivå 2
NFG 19
NFM yy
NFS yy
NFT 09
NFW yy
NFB 01
NFB 11
NFB 20
NFB 30
NFB 40
NFB 59
NFB 62
NFB 99
NFH 20
QDB 05
y og *: Alle tillatte verdier.

Osteosyntese av femurfraktur med bioimplantat
Osteosyntese av femurfraktur med metalltråd, cerclage eller pinne
Osteosyntese av femurfraktur med margnagle
Osteosyntese av femurfraktur med plate og skruer
Osteosyntese av femurfraktur med skruer
Osteosyntese av femurfraktur med annet eller kombinert materiale
Annen operativ bruddbehandling i femur
Eksisjon, rekonstruksjon og artrodese i hofteledd
Operasjoner på fascie, ganglion og bursa i hofte og lår
Insisjon og revisjon
Fjerning av fremmedlegeme fra vev i hofte/lår
Reoperasjon på hofte og lår
Implantasjon av proksimal primær delprot i hofteledd uten sement
Implantasjon av proksimal primær delprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med hybrid teknikk
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med sement
Implantasjon av primær interposisjonsprotese i hofteledd
Implantasjon av primær distal leddflateprotese i hofteledd
Annen implantasjon av primær protese i hofteledd
Reposisjon av proteseluksasjon i hofteledd – Lukket
Kirurgisk sårbehandling av hud på underekstremitetene

Tabell 9. Uttrekkskriterier for NPR, reoperasjon, totalprotese
Operasjonstype
/nivå/kodeverk
Reoperasjon,
NCSP

Kode
NFC 2y
NFC 3y
NFC 4y
NFC 99
NFU 1y
y: Alle tillatte verdier.

Tekst
Implantasjon av sekundær totalprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av sekundær totalprotese i hofteledd med hybrid teknikk
Implantasjon av sekundær totalprotese i hofteledd med sement
Annen implantasjon av sekundær protese i hofteledd
Fjerning av totalprotese fra hofteledd

4.2 Dekningsgrad
Tabell 10. Antall reoperasjoner per type primæroperasjon og register, 2013-14
2013
Reoperasjon etter
primæroperasjon
Osteosyntese
Hemiprotese
Totalprotese
Alle primæroperasjoner

NHBR
618
214
13
906

2014
NPR
682
239
19
925
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NHBR
576
168
14
797

NPR
638
190
19
841

Tabell 11. Dekningsgrad (DG), reoperasjoner, 2013-14
Reoperasjon etter
primæroperasjon
Osteosyntese, nivå 1
Osteosyntese, nivå 1+2
Hemiprotese, nivå 1
Hemiprotese, nivå 1+2
Totalprotese
Alle primæroperasjoner, nivå 1
Alle primæroperasjoner, nivå 1+2

Kun NHBR
506
267
134
44
1
686
326

Kun NPR
632
632
181
181
2
749
749

Begge
688
927
248
338
31
1 017
1 377

Totalt
1 826
1 826
563
563
34
2 452
2 452

DG,
NHBR (%)
65,4
65,4
67,9
67,9
94,1
69,5
69,5

DG,
NPR (%)
72,3
85,4
76,2
92,2
97,1
72,0
86,7

Tabell 12. Dekningsgrad per år, reoperasjoner, 2013-14
Reoperasjon etter primæroperasjon
Osteosyntese, nivå 1
Osteosyntese, nivå 1+2
Hemiprotese, nivå 1
Hemiprotese, nivå 1+2
Totalprotese
Alle primæroperasjoner, nivå 1
Alle primæroperasjoner, nivå 1+2

Register
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
NHBR
NPR
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2013
65,6
72,3
65,6
86,7
67,7
75,6
67,7
94,0
92,9
100,0
70,0
71,4
70,0
88,2

2014
65,1
72,3
65,1
83,9
68,0
76,9
68,0
89,9
95,0
95,0
68,8
72,7
68,8
85,0

5 Vedlegg 1
Tabell V1. Oversikt over kobling, primære osteosynteseoperasjoner.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR, nivå 1 og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med reoperasjoner i NPR
 Kobling av NHBR med primære hemiproteser i NPR
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med primære hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av osteosyntese i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon i NRL
 Kobling av NPR med ukjent type reoperasjon i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av hemiprotese i NHBR
 Kobling av NPR med primære totalproteser i NHBR
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med reoperasjon av totalprotese i NHBR

Antall
211 i NHBR; 1 555 i NPR
9 341
15
5
115
73
25
17
16
10
9
2

Tabell V2. Oversikt over kobling, primære hemiproteseoperasjoner.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR, nivå 1 og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med NPR, nivå 2
 Kobling av NHBR med reoperasjoner i NPR
 Kobling av NHBR med primære osteosynteser i NPR
NPR-opphold som fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med reoperasjon av hemiprotese i NHBR
 Kobling av NPR med primære osteosynteser i NHBR
 Kobling av NPR med primære totalproteser i NHBR
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med reoperasjon av osteosyntese i NHBR

Antall
135 i NHBR; 447 i NPR
5 755
368
19
14
51
11
4
2
1

Tabell V3. Oversikt over kobling, primære totalproteseoperasjoner u/NFB 99.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med reoperasjoner i NPR
 Kobling av NHBR med primære hemiproteser i NPR
 Kobling av NHBR med primære osteosynteser i NPR
 Kobling av NHBR med NPR, primær, nivå 2
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med primære hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av osteosyntese i NHBR
 Kobling av NPR med primære osteosynteser i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av totalprotese i NHBR
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Antall
28 i NHBR; 112 i NPR
546
5
4
1
1
67
38
28
2
1

Tabell V4. Oversikt over kobling, primære totalproteseoperasjoner m/NFB 99
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med reoperasjoner i NPR
 Kobling av NHBR med primære hemiproteser i NPR
 Kobling av NHBR med primære osteosynteser i NPR
 Kobling av NHBR med NPR, primær, nivå 2
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med primære hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av osteosyntese i NHBR
 Kobling av NPR med primære osteosynteser i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av totalprotese i NHBR

Antall
28 i NHBR; 112 i NPR
546
5
4
1
1
67
42
29
2
1

Tabell V5. Oversikt over kobling, reoperasjon etter primær osteosynteseoperasjon.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR, nivå 1 og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med NPR, reoperasjon, nivå 2
 Kobling av NHBR med primære osteosynteser i NPR
 Kobling av NHBR med primære hemiproteser i NPR
 Kobling av NHBR med primære totalproteser i NPR
 Kobling av NHBR med NPR, primær, nivå 2
 Kobling av NHBR med andre reoperasjoner i NPR
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med reoperasjon av hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med reoperasjon i NRL
 Kobling av NPR med reoperasjon av totalprotese i NHBR
 Kobling av NPR med primære osteosynteser i NHBR
 Kobling av NPR med ukjent type reoperasjon i NHBR
 Kobling av NPR med primære hemiproteser i NHBR
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Antall
267 i NHBR; 632 i NPR
688
125
75
23
12
3
1
37
37
33
21
10
22
5

Tabell V6. Oversikt over kobling, reoperasjon etter primær hemiproteseoperasjon.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR, nivå 1 og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med NPR, reoperasjon, nivå 2
 Kobling av NHBR med primære hemiproteser i NPR
 Kobling av NHBR med andre reoperasjoner i NPR
 Kobling av NHBR med NPR, primær, nivå 2
 Kobling av NHBR med primære osteosynteser i NPR
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med reoperasjon av osteosyntese i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av totalprotese i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon i NRL
 Kobling av NPR med primære osteosynteser i NHBR
 Kobling av NPR med ukjent type reoperasjon i NHBR
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med primære hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med primære totalproteser i NHBR

Antall
44 i NHBR; 181 i NPR
338
73
8
7
1
1
31
22
21
9
8
6
4
1

Tabell V7. Oversikt over kobling, reoperasjon etter primær totalproteseoperasjon.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med andre reoperasjoner i NPR
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med reoperasjon i NRL
 Kobling av NPR med reoperasjon av hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med reoperasjon av osteosynteser i NHBR

Antall
1 i NHBR; 2 i NPR
31
6
3
2
1

Tabell V8. Oversikt over kobling, alle typer reoperasjoner etter primæroperasjon.
Kategori
Ikke koblet
Kobling av NPR, nivå 1 og NHBR
NPR-opphold som legges til datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NHBR med NPR, reoperasjon, nivå 2
 Kobling av NHBR med primære osteosynteser i NPR
 Kobling av NHBR med primære hemiproteser i NPR
 Kobling av NHBR med reoperasjoner av totalproteser i NPR
 Kobling av NHBR med andre reoperasjoner i NPR
 Kobling av NHBR med NPR, primær, nivå 2
NPR-opphold fjernes fra datagrunnlaget etter kobling
 Kobling av NPR med reoperasjon i NRL
 Kobling av NPR med primæroperasjon i NRL
 Kobling av NPR med primære osteosynteser i NHBR
 Kobling av NPR med primære hemiproteser i NHBR
 Kobling av NPR med primære totalproteser i NHBR
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Antall
326 i NHBR; 749 i NPR
1 377
213
88
33
14
8
4
44
42
16
7
1

6 Vedlegg 2
I vedleggstabellene V9-V20 oppgis dekningsgrad per år, sykehus og regionalt helseforetak.
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