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1 Oversikt

Tabell 1 . Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Kategori
Kvalitetsr egisterets navn Nasjonalt korsbåndregister
Databehandlingsansvarlig Helse Bergen HF
Leder i registeret Knut Fjeldsgaard , overlege
Øvrige k ontaktperson er i registeret Lars Engebretsen , professor

Christoffer Bartz - Johannessen , b iostatistiker
Hjemmelsgrunnlag Samtykkeerklæringe n dekker sammenstilling med Norsk

pasientregister
Type dekningsgradsanalyse Indi vidbasert analyse
Ny analyse eller gjenskapelse Gjenskapelse av analyse av 2008 - 12 - data (saksnummer 14/1036)
Saksbehandler i NPR Robert Wiik, seniorrådgiver
Relevante bestemmelser i NPR -
forskriften

§ 1 - 2b og § 3 - 7

Saksnummer i Helsedirektoratet 16/12107
Tidsperiode for analyse 2013 - 14
Dataenhet Operasjon
Koblingsvariabler Pseudonymisert f ødselsnummer, datoer, sykehus
Formler for dekningsgrad

Dekningsgrad Korsbånd =
kun NKR + begge registre

kun NPR + kun NKR + begge registre

Dekningsgrad NPR =
kun NPR + begge registre

kun NKR + kun NPR + begge registre

Arbeid utført i perioden Oktober - desember 2016
Sammendrag Det er utført dekningsgradsanalyser for Nasjonalt korsbåndregister,

2013 - 14 . Dekningsgraden for Nasjonalt korsbåndregister er beregnet
til 76,7 % . Norsk pasientregisters dekningsgrad er 86,1 %. Nasjonalt
korsbåndregister inneholder privatfinansierte operasjoner, mens
Norsk pasientregister ikke har hjemmel til å samle inn slike data . Ved å
holde privatfinansierte operasjoner utenfor datagrunnlaget er
dekningsgrad en for Nasjonalt korsbåndregister fortsatt 76,7 % , mens
Norsk pasientregisters dekningsgrad øker til 97,5 % .
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2 Om rapport og analyser 
 

2.1 Struktur, metode og uttrekkskriterier 
Oversikt over NCSP-kodene som ble benyttet ved uttrekk av data fra NPR står i tabell 2. Det er 

Nasjonalt korsbåndregister som har definert hvilke koder som skal benyttes. Det er egne tabeller for 

total dekningsgrad, samt dekningsgrad per år og regionalt helseforetak (RHF). Mer detaljerte tabeller 

for dekningsgrad per sykehus, RHF og år finnes i vedleggstabellene til rapporten. 

Alle fødselsnummer sendt fra Korsbåndregisteret 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 og sykehus og operasjonsdato i Korsbåndregisteret innenfor 

liggetiden i NPR 

3. Sammenfall i løpenummer og sykehus og operasjonsdato i Korsbåndregisteret med maksi-

malt 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 

Det er ikke mulig å beregne separate dekningsgrader for primæroperasjoner og revisjoner, da 

NCSP-kodene ikke kan brukes til å klassifisere type operasjon i data fra NPR. Resultatene 

presenteres derfor samlet, uavhengig av type operasjon. 

Et betydelig antall operasjoner i Korsbåndregisteret som trolig er privatbetalte, og NPR ikke har 

informasjon om, påvirker imidlertid dekningsgraden til NPR. I kapittel 5 er dekningsgrad beregnet 

uten de operasjonene ved private sykehus som ikke kunne kobles. 

 

2.2 Sykehus i Korsbåndregisteret og NPR 
I analysen ble det avdekket tilfeller der operasjoner i de to registrene var knyttet mot samme 

fødselsnummer og tidspunkt, men der det var ulikt sykehus. Dette ble fulgt opp ved at Korsbånd-

registeret gikk gjennom sine innrapporteringsskjemaer.  

Av 15 operasjoner med sykehusavvik var det tre hvor Korsbåndregisteret hadde rett. Det gjaldt ulike 

sykehus/lokalisasjoner innenfor samme helseforetak (HF). To operasjoner der NPR hadde «Oslo 

universitetssykehus, Aker», ble rettet til «Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Ort. senter, Storgata». 

En operasjon der NPR hadde «Sørlandet sykehus, Kristiansand» ble rettet til «Sørlandet sykehus, 

Arendal». Korsbåndregisteret oppdaterte sykehus i egen database for de tolv der de hadde feil.  

Lokalisasjonen «Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Ort. senter, Storgata» i data fra 

Korsbåndregisteret legges under «OUS, Ullevål» for å begrense antall behandlingssteder ved Oslo 

                                                           
1 Se https://helsedirektoratet.no/Sider/Nasjonal-tjeneste-for-validering-og-dekningsgradsanalyser--
%C3%85rsrapport-2014.aspx.  

https://helsedirektoratet.no/Sider/Nasjonal-tjeneste-for-validering-og-dekningsgradsanalyser--%C3%85rsrapport-2014.aspx
https://helsedirektoratet.no/Sider/Nasjonal-tjeneste-for-validering-og-dekningsgradsanalyser--%C3%85rsrapport-2014.aspx


 
 

3 
 

universitetssykehus i analysen. I analysen brukes de nye navnene på privatsykehusene som gikk fra 

Teresgruppen til Aleris og Volvat i 2016, selv om navnene da ikke stemmer med hvordan det var i 

2013 og 2014.  
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3 Uttrekkskriterier 
 

Tabell 2. Uttrekkskriterier for NPR 

NCSP-koder Tekst 

NGE 11 Åpen deling eller eksisjon av fremre korsbånd 

NGE 12 Åpen deling eller eksisjon av bakre korsbånd  

NGE 15 Endoskopisk deling eller eksisjon av fremre korsbånd  

NGE 16 Endoskopisk deling eller eksisjon av bakre korsbånd  

NGE 21 Åpen sutur eller reinserering av fremre korsbånd 

NGE 22 Åpen sutur eller reinserering av bakre korsbånd 

NGE 25 Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd  

NGE 26 Endoskopisk sutur eller reinserering av bakre korsbånd  

NGE 31 Åpen transposisjon av fremre kors  

NGE 32 Åpen transposisjon av bakre korsbånd  

NGE 35 Endoskopisk transposisjon av fremre korsbånd  

NGE 36 Endoskopisk transposisjon av bakre korsbånd  

NGE 41 Åpen rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale  

NGE 42 Åpen rekonstruksjon av bakre korsbånd uten protesemateriale  

NGE 45 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd uten protesemateriale  

NGE 46 Endoskopisk rekonstruksjon av bakre korsbånd uten protesemateriale  

NGE 51 Åpen rekonstruksjon av fremre korsbånd med protesemateriale  

NGE 52 Åpen rekonstruksjon av bakre korsbånd med protesemateriale  

NGE 55 Endoskopisk rekonstruksjon av fremre korsbånd med protesemateriale  

NGE 56 Endoskopisk rekonstruksjon av bakre korsbånd med protesemateriale  

NGE 91 Annen åpen operasjon på fremre korsbånd  

NGE 92 Annen åpen operasjon på bakre korsbånd 

NGE 95 Annen endoskopisk operasjon på fremre korsbånd  

NGE 96 Annen endoskopisk operasjon på bakre korsbånd  

NGT 19 Mobilisering av kneledd 

NGU 69 Fjerning av ligamentprotese fra kne el legg 
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4 Dekningsgrad 
 

Tabell 3. Antall operasjoner per register, 2013-14 

Type operasjon 2013 2014 

 Korsbånd NPR Korsbånd NPR 
Primær 1 769 - 1 732  

Reoperasjon 208 - 251  

Primær/reoperasjon - 2 190  2 257 

 

 

Tabell 4. Dekningsgrad, 2013-2014 

Kun Korsbånd Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, 
Korsbånd (%) 

Dekningsgrad, 
NPR (%) 

719 1 206 3 241 5 166 76,7 86,1 

 

 

Tabell 5. Dekningsgrad per år, 2013-2014 

Register 2013 2014 

Korsbånd 77,4 75,9 

NPR 85,7 86,4 

 

 

Tabell 6. Dekningsgrad per RHF, 2013-2014 
Register Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Private sykehus 

Korsbånd 76,1 67,2 73,2 59,5 87,5 

NPR 96,5 96,9 98,7 97,5 59,0 
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5 Dekningsgrad uten privatfinansierte operasjoner 
 

Tabell 7. Antall operasjoner per register u/privatfinansierte operasjoner, 2013-14 

Type operasjon 2013 2014 

 Korsbånd NPR Korsbånd NPR 
Primær 1 481 - 1 457 - 

Reoperasjon 183 - 230 - 

Primær/reoperasjon - 2 113 - 2 148 

 

 

Tabell 8. Dekningsgrad u/privatfinansierte operasjoner, 2013-2014 

Kun Korsbånd Kun NPR Begge Totalt Dekningsgrad, 
Korsbånd (%) 

Dekningsgrad, 
NPR (%) 

110 1 020 3 241 4 371 76,7 97,5 

 

 

Tabell 9. Dekningsgrad u/privatfinansierte operasjoner per år, 2013-2014 

Register 2013 2014 

Korsbånd 76,9 76,5 

NPR 97,6 97,4 

 

 

Tabell 10. Dekningsgrad u/privatfinansierte operasjoner per RHF, 2013-2014 
Register Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord 

Korsbånd 76,1 67,2 73,2 59,5 

NPR 96,5 96,9 98,7 97,5 

 

 

6 Vedlegg 
I vedleggstabellene oppgis dekningsgrad per år, sykehus og regionalt helseforetak. 
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