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Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter 
for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Øst og Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik 

Øst. Styregruppen er ansvarlig for kommentarer, konklusioner og anbefalinger i forhold til indikatorresulta-
terne. Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst er ansvarlig for databearbejdning og 

analyser.  
 

Databasens kliniske epidemiolog er Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og 

Biostatistik Øst 
Databasens kontaktperson er Pia Arnum Frøslev, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinfor-

matik Øst 
 

 

 

Nu foreligger audits for 2013 og Karbase rapporten er således opdateret og endelig komplet 
for 2013. Audits er indsat i appendix III. 

Februar 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Henvendelse vedr. rapporten til: 

Specialkonsulent, Pia Arnum Frøslev 
Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik Øst  

c/o Region Hovestaden, Klinisk Information og Data, Rigshospitalet,  
Blegdamsvej 9, opgang 95, afsnit 9521, 1.sal, 2100 Østerbro 

Telefon: (+45) 24 82 31 74 
E-mail: pia.arnum.froeslev@rh.regionh.dk  
Web-adresse: www.rkkp.dk 
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Baggrund og formål med Landsregisteret Karbase 
Formålet med Karbase er i ansøgningen til Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner defineret som: 
 

Sundhedsfaglig monitorering / indikatorovervågning i karkirurgi. Al arteriel kirurgi er medtaget, samt avan-
ceret venekirurgi. Vi har 2 formål: 
a. At sikre at kvaliteten forbedres løbende, og er tilfredsstillende uden for store udsving (statistisk proces-
kontrol), gennem monitorering af kritiske indikatorer 
b. At sætte lys på mulige kvalitetsproblemer, gå i dybden med dem (audits), og derefter lave handlings-
planer. 
Som sekundære mål har vi at levere data til uddannelsesdokumentation i den karkirurgiske speciallægeud-
dannelse og at levere data/rapporter efter behov til de involverede afdelinger, bl.a. med oplysninger om 
regionale forskelle i behandlingstilbud. 
Endelig overvåger vi resultatet af introduktion af ny teknologi, aktuelt endovaskulær aneurismebehandling 
(EVAR, TEVAR). 
 

For at opfylde dette formål er der opstillet 11 indikatorer, der dækker mortalitet, sårkomplikationer, sårin-

fektioner, ventetid og postoperativ indlæggelsestid i forbindelse med karkirurgiske behandlinger, indenfor 
3 kerneområder indenfor karkirurgi: Abdominalt aortaaneurisme, Carotisstenose og Infrainguinal bypass 

for kritisk iskæmi. 
 

Alle karkirurgiske afdelinger i landet indberettter til databasen og for praktiske formål foregår der ikke 
karkirurgi uden for de karkirurgiske afdelinger.  

 

Endovaskulær behandling foregår i samarbejde med de interventions-radiologiske afdelinger, men efter-
som den karkirurgiske afdeling har behandlingsansvar bliver disse procedurer også medtaget i registrerin-

gen, men indgår foreløbig ikke i nogle kvalitetsindikatorer. For anlæggelse af dialysefistel gælder desuden 
at dette foretages både på karkirurgiske og urologiske afdelinger. Disse procedurer indgår heller ikke i 

indikatorer, men medtages for at få overblik over den samlede aktivitet på afdelingerne. Endelig bliver 

behandling af varicer ikke medtaget i Karbase. 
 

Indberetning af data til Karbase foregår via Klinisk Målestystem (KMS). Resultaterne i denne årsrapport 
tager udgangspunkt i disse data, suppleret med data fra Landspatientregisteret og CPR registeret. 

 
Ved tolkningen af rapportens resultater er det vigtigt at forstå, at primære operationer ikke er det samme 

som antal patienter, eller antal indlæggelser. I Karbase er hver case en operation, altså en hændelse. En 

patient kan opereres flere gange i samme indlæggelse, og vil så optræde samme antal gange i Karbase. 
Der kan endog optræde flere Karbaseregistreringer i samme anæstesi, hvis hvert indgreb skal følges sær-

skilt. Det kunne fx være en bypass på både højre og venstre ben i samme anæstesi, her kan der opstå 
komplikationer i det ene ben, der ikke sker i det andet, derfor må der nødvendigvis være særskilt registre-

ring af hvert ben. 

 
Det er ønskeligt, om man kunne korrigere tallene for hvor syge patienterne var inden operationen, disse 

variabler registreres allerede i Karbase. I tidligere årsrapporter (2004 og 2007) er dette forsøgt med en 
første usikker modelberegning. At foretage denne korrektion kræverer statistisk specialindsigt. Det er der-

for databasens plan at påbegynde udarbejdelsen af justerede analyser via det nye samarbejde med stati-

stikere og epidemiologer i det tilknyttede kompetencecenter. Arbejdet omkring denne årsrapport har dog 
fra kompetencecentret side koncentreret sig omkring en forståelse af det tilgrundlæggende datasæt. 

 
En uddybende beskrivelse af Landsregisteret Karbase kan findes her. 

 

 

http://karbase.dk/index.html


 

Landsregisteret Karbase ∙ National årsrapport 2013 ∙ Kommenteret version inklusiv audits 1.0: Februar 2015  

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram ∙ www.rkkp.dk 
1 

Årsberetning fra Landsregistret Karbase for 2013 
2013 rapporten er den anden årsrapport udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundheds-
informatik Øst (KCKS-øst) og Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst (KCEB-Øst). 

 
Ingen af indikatorerne i 2013 rapporten er blevet korrigeret for komorbiditet – men vi håber at dette kan 

inkorporeres i 2014 sammen med den forestående revision af database og indførslen af nye indikatorer, 

som både vil rumme oplysninger om udrednings-/behandlings-tider og behandlingskvalitet. 
 

Indikatorerne er således uforandret.  
 

Karbase styregruppen er fortsat i massiv modvind fra kompetencecentrene/RKKP omkring revision af data-

sættet i Karbase. Dette pga den altid pågående divergerende opfattelse mellem karbase styregruppen, 
RKKP og kompetencecentrene om, hvad der er indeholdt i den økonomiske aftale. Vi har dog i 2013/14 

ansøgt to gange om ekstra ressourcer til den helt nødvendige opdatering, således at vi gerne snart skulle 
kunne komme op på et relevant fagligt niveau igen, for en af verdens længst fungerende kvalitetsdata-

base. Styregruppen håber det lykkes, så Karbase ikke ender som et arkæologisk levn fra fortiden! 

 
Karbaserapporten er i år kun forsinket med kort tid. Igen pga manglende muligheder for  Kompetencecen-

ter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst for at overholde de aftalte deadlines. For at undgå dette i 
fremtiden, vil vi forsøge med en mere løs tidsplan, samt bedre kommunikation mellem KCEB og styregrup-

pen for karbase. Som noget nyt fik vi i år adgang til de kildedata, som ligger til grund for årsrapporten, 
således at det nu er muligt at validere rapporten, et stort kvalitetsmæssigt gennembrud. 

 

Det er styregruppens mål at opdatere datasættet, således at vi indenfor to år kan foretage relevante 
sammenligninger på kvalitetsmål med andre lande indenfor hovedområder carotis, aorta og perifer bypass 

kirurgi. Karbase deltager derfor  aktivt i den pågående udarbejdelse under Vascunet og Society of Vascular 
Surgery (Vascular Quality Improvment registry,USA) om udformningen af et internationalt centralt core 

datasæt samt udarbejdelse af internationale mål for behandlinger udfra den foreliggende evidens.  

Under dette samarbejde er der fra myndigheder blevet forespurgt om muligheder for registrering af ind-
opererede devices (Grafter, stents mm). Dette for tidlig opsporing af skadelige virkninger, idet man aner-

kender at grundlaget for godkendelse af devices ikke altid muliggør dette. For at muliggøre en sådan regi-
strering arbejdes der på myndighedsniveau mod et unikt identifikationssystem for devices, som forventes 

pålagt producenterne indenfor overskuelig tid. 
 

Vores anden store udfordring er analyseportalen. RKKP står for samlet at flytte alle kliniske databaser fra 

de nuværende portaler til en samlet portal, således at vedligeholdelse og opdatering skulle blive nemmere 
og billigere. Dette projekt er søsat, og der påregnes udbud i 2015 og endelig begyndelse med flytning af 

databaser i 2016/17. 
Dette har den kedelige betydning, at vi IKKE får midler til udvikling af analyseportalen, men den vil indtil 

videre fortsat være tilgængelig indenfor de kendte rammer, og forhåbentlig helt frem til den nye portal er 

taget i brug. 
KDKB har i 2013 og 14 arbejdet på at omprogrammere de fleste koder i analyseportalen til ”standard” 

kode, og vi har alle i foråret mærket forskellige konsekvenser heraf. Det er min opfattelse at analyse por-
talen nu fungerer igen.  

 

Analyseportalen er generelt truet af regionernes ”LIS” (Ledelse og Informations System) som alt rapporte-
res i fra andre databaser. Karbase har aldrig interesseret sig for LIS, men vi har nu fået adgang. Da regio-

nerne betaler, og de kun er interesseret i data til kvalitet og forskning, vil brugen af Karbase til trækning af 
kirurglister nok være truet på sigt. Styregruppen vil kæmpe for den fortsatte bevarelse heraf, da vi mener 

netop denne feature for mange af de unge kirurger giver ejerskab og er med til at vedholde den høje kva-
litet af de indtastede data.  

 

Som en fra styregruppen af RKKP sagde, så har afbureaukratisering taget form og alt økonomi via kliniske 
databaser er centraliseret hos RKKP. Da området som altid er pålagt budgetreduktion er vi blevet udfor-

dret ved nye økonomiske ansøgningsprocedurer, og vi må så se, hvad det bringer. Sikkert er det, at 
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mængden af ressourcer vi som styregruppe skal bruge for fortsat at sikre det økonomiske grundlag, tager 

uforholdsmæssigt mere tid og det er kun stigende, mens midlerne reduceres. 
 

Bestyrelsen udgøres fortsat af Allan Hansen (budgetansvarlig, Aalborg Universitetshospital), Jonas Eiberg 
(Rigshospitalet), Katja Vogt (sekretær, Rigshospitalet) og Nikolaj Eldrup (formand, Aarhus Universitetsho-

spital). 
 

Internationalt deltog Karbase ved Vascunet møderne i London og Boston. Som beskrevet ovenfor arbejder 

vi intenst på international harmonisering. Der arbejdes på Vascunetrapporter om amputationer, aorta og 
carotis over de seneste 3 år, som forventes færdig i foråret  2015.  

I 2013 har Karbase igen leveret data til flere nationale og internationale forskningsprojekter. På 
www.karbase.dk vil artikler byggende på karbase data kunne findes snart.  

 

De til repræsentantskabet fremviste slides er indsat i appendix 2 til brug for de enkelte afdelinger, samt 
som supplement til anbefalinger og konklusioner. 

 
Audits vil fremover blive offentliggjort på www.karbase.dk under menuen årsrapporter, så snart de er 

gennemført.  Herfra kan audits fra 2012 downloades. 
 

Nikolaj Eldrup 

Formand Landsregister Karbase 
Juni 2014 

 

http://www.karbase.dk/
http://www.karbase.dk/
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Anbefalinger og konklusioner 
Databasekomplethed 

Karbases datakomplethed var 94% i 2013, hvilket gør validiteten af de fundne resultater særdeles pålideli-

ge. Alle afdelinger har en datakomplethed på > 90 % (appendix 2-9), og målet er, at alle afdelinger skal 
over 95 % i 2014, således at den stigning i databasekomplethed, der er set siden 2001 fortsættes (appen-

dix 2-10) med endeligt mål på 97,5% inden 2017. Dette vil vi opnå med bedre kommunikation omkring 
mangellister til de enkelte afdelinger i forhold  til diskrepanser mellem Landspatientregisteret og Karbase 

(KMS).   
 
Carotis 
30 dages stroke og mortalit efter carotis trombendarterektomi ses at være uforandret siden 2001 (Appen-
dix 2-14). Dette er opnået samtidig med at hele konceptet omkring akut cerebrovaskulært syndrom er 

indført, hvor patienterne er opereret tættere på deres neuroligske event, hvor de er ustabile og i høj risiko 
for nye vaskulære events. Siden 2001 er den mediane ventetid fra henvisning til operation således reduce-

ret fra 24 dage til i dag 5 dage (appendix 2-16) på landsplan. Målet er fortsat en reduktion, således at alle 

patienter bør tilbydes operation indenfor 72 timer efter deres event.  
Indlæggelsestiden postoperativt er fortsat kort, 2 dage (median). Fra 2014 vil vi til at indkorporere kvali-

tetsmål for den medicinske behandling og blodtryksniveauet ved udskrivelsen. Dette da risikoen for hyper-
perfusion og hjerneblødning er størst 7 dage efter operationen, hvor patienten er udskrevet, og de nuvæ-

rende indikatorer ikke vil belyse dette område. 

 
Aortaaneurismer 
Siden 2001 er mortaliteten på landsplan næsten halveret efter operation på rumperede abdominale aorta 
aneurismer (appendix 2-20), og forskellen imellem de enkelte afdelinger over fem år er lille(appendix 2-

19). Aarhus havde dog en meget lav mortalitet i 2013 og der udføres audit herom. 
Mortaliteten ved åben elektiv aneurismekirurgi er fortsat lav (landsgennemsnit 2,4 %). To afdelinger ligger 

over gennemsnittet i 2013, hvilket kan foreklares ud fra centralisering af behandlingen af aneurismer in-

volverende nyrearterierne. Som for de rumperede er der på landsplan også sket en halvering i 30 dages 
mortalitet siden 2001, trods at der i perioden er indført endovaskulær aorta behandling. Dette har betydet 

at de som åbent opereres oftere har kortere hals op mod nyrearterierne og patologi i iliaca karrene medfø-
rende mere omfattende og teknisk sværere kirurgisk behandling.  Trods dette er 30 dages mortaliteten 

fortsat faldende ved åben kirurgsik behandling. 

Den endovaskulære behandling er under fortsat udvikling og implementering. 2013 var det første år, hvor 
det første center, Odense Universitetshospital, åbnede op for endovaskulær aortaaneurisme behandling for 

rumperede aneurismer med døgnberedskab. Antallet af behandlede rumperede aneurismer er dog fortsat 
så lavt, at det ikke har givet mening at monitorere dem selvstændigt. Det har påvirket mortalitetsresulta-

terne for Odense i 2013.  
Indikatoren for postoperativ indlæggelsestid efter aneurismebehandling blev i år forkert genereret(skulle 

omfatte åbent opererede elektive aneurismer, men omfatter al åben aneurisme kirurgi) og kan derfor ikke 

kaste lys over noget og er fjernet (indikator 7) . Den bliver tilrettet i 2014. 
 

Perifer bypasskirurgi 
Sårkomplikationerne efter perifere bypass er fortsat høje. Afdelingerne har forsøgt at reducere disse, men 

det har ikke haft effekt (Appendix 2-27). Der vil blive udført audit på to afdelinger, Slagelse og Viborg. Det 

er fortsat et opmærksomhedspunkt, da komplikationerne ofte fører til forlænget indlæggelse, ekstra besøg 
og forlænget sygdomsvarighed.  

Sårinfektionerne er mere end halveret siden 2001 og er på landsplan nede på 3 %(Appendix 2-29).  
Amputationer efter perifer bypasskirurgi for kritisk iskæmi har været let stigende siden 2001 (Appendix 2-

31). I år vil der blive fulgt op med audit på tre afdelinger Slagelse, Viborg og Aarhus. 
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Resultatoversigt 
 
 
 

Aktuelle årsrapport:  
 
Land Aktuelle år Tidligere år 

 Std. Std. Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011 

 % opfyldt  (%) Andel 95% CI Andel Andel 

1. 30 d mort/stroke carotis TEA  <7  ja   (1)  3  (2-5)  3  3 

2. Ventetid fra henvisning til carotiskirurgi*    (1) 5  7 7 

3. Postoperativ indlæggelsestid efter carotiskirurgi*    (0) 2  3 3 

4. 30 d mort, op for rumperet AA  <60  ja   (3)  27  (21-33)  30  34 

5. 30 d mort, op for elektiv AA  <7  ja   (1)  2  (1-5)  4  6 

6. 30 d mort efter EVAR  <2  ja   (1)  1  (0-4)  0  1 

7. Postoperativ indlæggelsestid efter AAA*         

8. Sårkompl, infrainguinal bypass  <15  nej   (1)  18  (15-21)  22  18 

9. Sårinfek, infrainguinal bypass         (2)  3  (2-5)  3  3 

10. Postoperativ indlæggelsestid efter infrainguinal bypass*    (0) 7  7 7  

11. Amputat, infrainguinal bypass**         (0)        17  14 

 
* Opgøres i dage 

**Opgøres med forskudt opgørelsesvindue (patienter karopereret i 2012), da alle patienter skal have et års risikotid  
  

 

 
 
Overstående oversigt viser indikatoropfyldelsen på landsplan for indikatorer i Karbase i det aktuelle år og i 

to tidligere år. Oversigten viser for det aktuelle år om den tilknyttede standard for indikatoropfyldelsen er 

opfyldt eller ej. Til indikatoropfyldelsen for det aktuelle år er angivet 95 %-sikkerhedsintervallet for værdi-
en. I opgørelsen indgår udelukkende afdelinger med relevante patientforløb for indikatoren i det aktuelle 

år. Data for afdelinger der har haft relevante patientforløb i de to tidligere år, men ikke i det aktuelle, 
fremgår ikke af indikatoropgørelserne. 

 
30-dages mortalitet er valgt i indikatoropgørelserne, da dødsfald set i dette tidsvindue ofte vil have relation 

til operationen, og dels fordi der er international enighed om at sammenligne dødelighed ved denne græn-

se.  
 

Karkirurgiske patienter har svær åreforkalkning, og er derfor også i højere risiko for at  dø end den øvrige 
befolkning. I årene efter karkirurgi ses en overdødelighed på 2-3 gange1. Dette forhold afspejler sig natur-

ligvis også i den tidlige fase. 

 
Nogle af de karkirurgiske operationsforløb er med meget høj dødelighed, op til ca. 50 %, men det er for 

sygdomme, der ubehandlet ville have 100 % dødelighed indenfor timer til dage. Andre er meget milde 
sygdomme, fx claudicatio intermittens, hvor dødsfald i relation til operation er og bør være sjældent. Man-

ge af operationerne på pulsårerne ligger et sted midt i mellem, patienterne er meget syge, og ville enten 

dø eller blive amputeret uden behandling, hvorfor en vis dødelighed er uundgåelig. Der arbejdes konstant 
på at nedbringe dødeligheden ved al form for karkirurgisk behandling til et absolut minimum, ved udvikling 

af nyere mere skånsomme metoder, bedre medicinsk for- og efterbehandling osv. 
 

 
 

                                                 
1
 Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17140820
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Indikatorområde: Carotis Trombendarterektomi (CEA)  
 
 

Indikator 1 

Kombineret 30-dages mortalitet og strokerate for Carotis Trombendarterektomi (TEA)  
(standard < 7%) 

 
For at leve op til de internationale retningslinjer, bør man have en kombineret død- og apopleksi-rate på 

maksimalt 6 - 7 %. Der er stort fokus på at nedbringe ventetiden til kirurgi, og at operere patienterne 

indenfor kort tid efter deres event, selvom de endnu er i en relativt ustabil fase efter et stroke. Dette da 
risikoen for re-stroke er størst de første 72 timer1. Det kan medføre øget mortalitet og komplikationer.  

 
Afrapporteringen af indikatorer for mortalitet er opgjort som 30 dages mortalitet for patienterne opereret i 
årets løb, velvidende at dette giver en stor statistisk usikkerhed på resultatet grundet det heldigvis lave 

andel patientforløb med dødelig udgang per afdeling. Variationen vil ofte kunne forklares ved tilfældighe-
der og normal variation. Resultaterne for korttidsmortalitet er dog stadig anvendelige som ’earlywarning’ til 

afdelingerne. Opgørelse af mortalitet set som gennemsnittet over 5 år fremgår af appendix. 

 
 
Indikator 1 Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <7%  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  15 / 451 6 (1) 3,3   (1,9-5,4)  3,3  2,9 

Hovedstaden ja  2 / 61 6 (9) 3,3   (0-11)  4,2  8,0 

Sjælland ja  2 / 63 0 (0) 3,2   (0-11)  0,0  0,0 

Syddanmark ja  4 / 125 0 (0) 3,2   (0,9-8,0)  4,5  3,5 

Midtjylland ja  5 / 134 0 (0) 3,7   (1,2-8,5)  4,2  2,3 

Nordjylland ja  2 / 68 0 (0) 2,9   (0-10)  1,3  3,5 

Hovedstaden ja  2 / 61 6 (9) 3,3   (0-11)  4,2  8,0 

Rigshospitalet ja  2 / 61 6 (9) 3,3   (0-11)  4,2  8,0 

Sjælland ja  2 / 63 0 (0) 3,2   (0-11)  0,0  0,0 

Slagelse ja  2 / 63 0 (0) 3,2   (0-11)  0,0  0,0 

Syddanmark ja  4 / 125 0 (0) 3,2   (0,9-8,0)  4,5  3,5 

Kolding ja  3 / 60 0 (0) 5,0   (1-14)  2,9  2,6 

Odense ja  1 / 65 0 (0) 1,5   (0,0-8,3)  5,1  4,0 

Midtjylland ja  5 / 134 0 (0) 3,7   (1,2-8,5)  4,2  2,3 

Aarhus ja  3 / 85 0 (0) 3,5   (1-10)  4,0  3,0 

Viborg ja  2 / 49 0 (0) 4,1   (1-14)  4,6  1,5 

Nordjylland ja  2 / 68 0 (0) 2,9   (0-10)  1,3  3,5 

Aalborg ja  2 / 68 0 (0) 2,9   (0-10)  1,3  3,5 

 

 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Pt. indgår i tælleren hvis a) dødsdato er ≤30 dage efter operationsdato, eller b) almen_stroke (F132) =1 og udskr_dato 
(F84) er udfyldt, eller patienten efter udskrivelsesdagen er at finde i LPR med indlæggelse med A-diagnoserne: I61 ”hjerneblødning”, 
I63 ”hjerneinfarkt”, I64 ”slagtilfælde uden oplysning om blødning eller infarkt”. 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 1, antal_almen_komp (F125) er udfyldt 
(≥ 0) og udskr_dato (F84) er udfyldt.  
Hvis pt. er i HGRP 1 og er død indenfor 30 dage efter operation skal denne dog altid tælles med i opgørelsenPt. indgår hvis procedu-
redato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 1, antal_almen_komp (F125) er udfyldt (≥ 0) og udskr_dato (F84) er 
udfyldt.  
 
Uoplyst: a) Hvis F125 (antal_alm_komp)=., eller b) Hvis F84 (udskr_dato)=. og pt. er i live 30 dage efter operationsdato. 
 Pt. går i uoplyst hvis pt. er udvandret eller forsvundet inden for 30 dage postop., eller hvis cprnr ikke er aktivt. 
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Eksklusionsoplysninger: 30 d mort/stroke Carotis TEA   

 

                                                       

     1490  Ikke i hovedgruppe 1                                                            

        2  Anden operation inden for 30 dage forud                                         

        1  En anden operation samme dato tæller                                            

        1  Antal almene komplikationer uoplyst                                             

        5  Ikke i CPR-opslag                                                               

         

 

 

 
 

Figur over lands- og regions-resultaterne  
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 Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 

 
 

 
Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1 

Beregningen af denne indikator er i år ændret til at medtage oplysninger fra Landspatientregisteret om-
kring stroke efter patientens udskrivelse. Tidligere var indikatoren opgjort som en kombination af 30 dages 

mortalitet og in-hospital strokerate. 

 
Opgørelsen er ikke justeret for eventuelle forskelle i patientgrundlaget for de enkelte afdelinger. Herudover 

manes til forsigtighed ved fortolkningen af estimaterne, idet der heldigvis er en lav dødelighed/strokerate i 
forbindelse med carotis trombendarektomi, hvorfor selv tabet af en enkelt patient mere eller mindre vil få 

stor konsekvens for estimatet. I appendix findes en opgørelse af 30-dages mortaliteten/strokerate opgjort 

over 5 år. 
 

Det ses at standarden for indikatoren er opfyldt på landsplan, i alle regioner og for alle afdelinger. 
 

 
Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 1 

Alle afdelingerne ligger indenfor standarderne på 7 % for risiko for stroke og død indenfor 30 dage, lige-

som de har gjort det de seneste 5 år (appedix 2-13). Der er ikke fundet anledning til audits. 
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Indikator 2 

Ventetid fra henvisning til Carotiskirurgi 
(Standard ikke fastsat) 

 
Der er stort fokus på at nedbringe ventetiden til kirurgi, og at operere patienterne selvom de endnu er i en 

relativt ustabil fase efter et stroke, for at forhindre re-stroke. Anbefalingerne i dag er da også at operation 
bør foregå indenfor 48 timer fra event (NBV om carotis stenose 2013, www.karkirurgi.dk). 

 

 
Ventetid til Carotis kirurgi 

(dage)  Median 

 Total N Uopl. N 10% 90% 2013 2012 2011 

Danmark  459  5 454  1  11  5  7  7 

Hovedstaden  67  3 64  2  11  7  7  6 

Sjælland  63  0 63  2  12  5  7  7 

Syddanmark  125  1 124  1  12  5  7  7 

Midtjylland  134  1 133  1  9  1  5  7 

Nordjylland  70  0 70  2  11  6  8  8 

Hovedstaden  67  3 64  2  11  7  7  6 

Gentofte  0  0 0                

Rigshospitalet  67  3 64  2  11  7  7  5 

Sjælland  63  0 63  2  12  5  7  7 

Slagelse  63  0 63  2  12  5  7  7 

Syddanmark  125  1 124  1  12  5  7  7 

Kolding  60  1 59  1  13  2  7  4 

Odense  65  0 65  2  12  6  8  8 

Midtjylland  134  1 133  1  9  1  5  7 

Aarhus  85  1 84  1  10  1  3  6 

Viborg  49  0 49  1  8  2  6  8 

Nordjylland  70  0 70  2  11  6  8  8 

Aalborg  70  0 70  2  11  6  8  8 

 
 

 

Beregning af indikatoren 

 
Beregning: Alle hgrp-1-operationer indgår, uanset om der er andre operationer lige forud. Dog indgår kun den første, hvis der er to 
hgrp-1 med under 365 dage imellem. Ud fra LPR-data er indlæggelser i forlængelse af hinanden sat sammen, og henvisningsdatoen 
er taget fra den sammenhængende indlæggelse, hvor operationsdatoen i Karbase ligger mellem indlæggelses- og udskrivelsesdato-
erne (inkl.). 
 
Hvis der er forskellige henvisningsdatoer på de indlæggelser der er samlet, er den tidligste henvisningsdato brugt. 
 
Pt. går i uoplyst, hvis LPR-udtrækket ikke indeholder en indlæggelsesperiode der indeholder operationsdatoen, eller hvis henvisnings-
dato ikke er oplyst. 

 

 
 
 

http://www.karkirurgi.dk/
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Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 

Ventetiden fra henvisning til carotiskirurgi er opgjort ud fra oplysninger fra Landspatientregisteret. Det er 
ikke fuldt belyst hvor godt disse oplysninger afspejler den reelle ventetid for patienten.  

 
 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 2 
Den mediane ventetid ligger mellem 1 til 7 dage.  

Indikatoren blev ændret sidste år, således at den bliver genereret fra Landspatientregisteret. Indikatoren 

trækker dato for første patientkontakt og måler tid indtil operationsdato. Indikatoren er ikke valid, idet 
mange henvisninger laves telefonisk, hvor patienten bookes, og pga mangel på sekretærer udfærdiges 

den skriftlige henvisning oftest først dage efter, hvorfor f.eks Aarhus Universitetshospital får en meget kort 
ventetid. 

Idet Landspatientregisteret således udfærdiger nogle helt upålidelige tal, valgte karbase styregruppen at 

indføre to nye variable i januar 2014, som indtastes manuelt af den opererende læge, dato for event og 
dato for første lægekontakt herom. Vi håber således i 2014-rapporten at kunne identificere årsagen til den 

forskellige henvisningstid i regionerne, og herefter sætte ind målrettet for at få tiden reduceret, enten ved 
patientkampagner eller undervisning af læger og behandlere.  

Der er ikke fundet grundlag for audits. 
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Indikator 3 
Postoperativ indlæggelsestid efter carotiskirurgi  
(standard ikke fastsat) 

 

 
 
Postop. liggetid efter Carotis kirurgi 

(dage)  Median 

 Total N Uopl. N 10% 90% 2013 2012 2011 

Danmark  460  0 460  1  6  2  3  3 

Hovedstaden  67  0 67  1  6  1  2  2 

Sjælland  63  0 63  2  5  2  3  3 

Syddanmark  125  0 125  2  7  3  3  3 

Midtjylland  135  0 135  2  6  3  3  3 

Nordjylland  70  0 70  1  10  2  2  2 

Hovedstaden  67  0 67  1  6  1  2  2 

Gentofte  0  0 0                

Rigshospitalet  67  0 67  1  6  1  2  2 

Sjælland  63  0 63  2  5  2  3  3 

Slagelse  63  0 63  2  5  2  3  3 

Syddanmark  125  0 125  2  7  3  3  3 

Kolding  60  0 60  2  18  3  3  3 

Odense  65  0 65  2  6  2  3  3 

Midtjylland  135  0 135  2  6  3  3  3 

Aarhus  85  0 85  2  8  3  3  3 

Viborg  50  0 50  2  4  2  3  3 

Nordjylland  70  0 70  1  10  2  2  2 

Aalborg  70  0 70  1  10  2  2  2 

 
 

Beregning af indikatoren 

 
Beregning: Pt. slås op i LPR. Hvis der er en indlæggelsesdato i LPR, som er lig med den udskrivningsdato der er i Karbase, forlæn-
ges indlæggelsestiden til den udskrivningsdato, der er på den pågældende indlæggelse i LPR. 
 
Dette gentages med den nye udskrivningsdato, indtil der ikke længere findes en indlæggelsesdato lig med udskrivningsdatoen. 
 
Liggetiden beregnes som den sidste udskrivningsdato minus operationsdatoen i Karbase. 
 
Dog udgår ptt. med dødsdato i CPR på den sidste udskrivningsdato af opgørelsen. 
 
(Hvis der ikke findes en indlæggelsesdato i LPR lig med udskrivelsesdatoen i Karbase, beregnes liggetiden ud fra udskrivningsdatoen i 
base.) 
 

 
 

Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 
Den mediane postoperative liggetid efter carotiskirurgi er på landsplan 2 dage, med ganske beskeden vari-

ation over tid eller mellem afdelingerne. For 90% fraktilen ses dog nogen variation. 
 

Der er ikke fastsat en standard for denne indikator. 

 
 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 3 
Mediane indlæggelsestid ligger mellem 1-3 dage. Der er i dag stor forskel i implementering af medicinsk 

profylakse samt behandlingsmål for blodtryk inden udskrivelse. Idet disse parametre har større betydning 

for de postoperative komplikationer, som oftest opstår efter udskrivelsen. Der indføres derfor fra 2014-
rapporten kvalitetsmål på medicinsk behandling ved udskrivelsen samt blodtrykket på udskrivelsesdagen. 

Der er ikke fundet anledning til audits. 
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Indikatorområde: Abdominale aortaaneurismer (AAA) 
 

 
Indikator 4 
30-dages mortalitet efter operation for rumperet aortaaneurisme  

(den nordiske standard er en mortalitet under 60 %)2  

 
 

Afrapporteringen af indikatorer for mortalitet er opgjort som 30 dages mortalitet for patienterne opereret i 
årets løb, velvidende at dette giver en stor statistisk usikkerhed på resultatet grundet det heldigvis lave 

andel patientforløb med dødelig udgang per afdeling. Variationen vil ofte kunne forklares ved tilfældighe-

der og normal variation. Resultaterne for korttidsmortalitet er dog stadig anvendelige som ’earlywarning’ til 
afdelingerne. Opgørelse af mortalitet set som gennemsnittet over 5 år fremgår af appendix. 
 
 

Indikator 4 Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <60%  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  56 / 209 6 (3) 26,8   (21-33)  29,6  33,9 

Hovedstaden ja  16 / 54 3 (5) 29,6   (18-44)  18,6  27,8 

Sjælland ja  2 / 6 0 (0) 33,3   (4-78)     0,0 

Syddanmark ja  22 / 84 2 (2) 26,2   (17-37)  28,4  33,8 

Midtjylland ja  7 / 34 0 (0) 20,6   (9-38)  45,2  37,1 

Nordjylland ja  9 / 31 1 (3) 29,0   (14-48)  33,3  42,1 

Hovedstaden ja  16 / 54 3 (5) 29,6   (18-44)  18,6  27,8 

Rigshospitalet ja  16 / 54 3 (5) 29,6   (18-44)  18,6  27,8 

Sjælland ja  2 / 6 0 (0) 33,3   (4-78)     0,0 

Slagelse ja  2 / 6 0 (0) 33,3   (4-78)     0,0 

Syddanmark ja  22 / 84 2 (2) 26,2   (17-37)  28,4  33,8 

Kolding ja  10 / 29 0 (0) 34,5   (18-54)  40,9  33,3 

Odense ja  12 / 55 2 (4) 21,8   (12-35)  22,2  34,0 

Midtjylland ja  7 / 34 0 (0) 20,6   (9-38)  45,2  37,1 

Aarhus ja  3 / 21 0 (0) 14,3   (3-36)  44,4  33,3 

Viborg ja  4 / 13 0 (0) 30,8   (9-61)  46,2  41,2 

Nordjylland ja  9 / 31 1 (3) 29,0   (14-48)  33,3  42,1 

Aalborg ja  9 / 31 1 (3) 29,0   (14-48)  33,3  42,1 

 

 
 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Pt. indgår i tælleren hvis dødsdato er ≤30 dage efter operationsdato. 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 5 og a) primær indikation=’05’ (rumpe-
ret aaa) eller b) primær indikation=. men diagnosekode=DI713. 
Pt. indgår ikke hvis han/hun er opereret i de forudgående 30 dage, uanset operationskode. 
For ”primær indikation” er brugt variablen F55 (label=”Indik 1”). 
 
Uoplyst: Hvis primær indikation=. og diagnosekode ≠DI713. Pt. går i uoplyst hvis pt. er udvandret eller forsvundet inden for 30 
dage postop., eller hvis cprnr ikke er aktivt. 
 

 
Eksklusionsoplysninger: 30 d mort, op for rumperet AAA                                                        

                                                                                           

     1147  Ikke i hovedgruppe 5                                                            

      586  Primær indikation ikke rumperet AAA                                             

        2  En anden operation samme dato tæller                                            

        6  Ikke i CPR-opslag                                                               

                                                 
2
Bergqvist D et al. Nordisk Medicin 1994; 109: 10: 256-7. 
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Figur over lands- og regions-resultaterne 
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Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 

 
 

 
 

Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 4 
Opgørelsen er ikke justeret for eventuelle forskelle i patientgrundlaget for de enkelte afdelinger, hvorfor 

sammenligning af de enkelte estimater skal foretages med forsigtighed. Herudover manes til forsigtighed 

ved fortolkningen af estimaterne, da usikkerheden for estimaterne er betydelig. 
 

I appendix findes en opgørelse af 30-dages mortaliteten opgjort over 5 år. Ud fra denne ses en faldende 
tendens for mortaliteten over tid, hvilket dog både kan skyldes en bedre kvalitet i behandlingen og en 

hårdere selektion i de behandlede patienter. 

 
Det ses at standarden for indikatoren er opfyldt på landsplan, i alle regioner og for alle afdelinger. 

 
 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 4 
Mortaliteten indenfor 30 dage efter operation for rumperet aneurisme ligger mellem 14 til 35 %, hvilket er 

indenfor den givne standard. Ligeledes ses det i appendix 2-19 at alle afdelinger ligger indenfor standar-

den igennem de seneste 5 år.  
Den meget lave mortalitet på Aarhus Universitetshospital i 2013 giver anledning til audit.  
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Indikator 5 

30-dages mortalitet efter elektiv operation for aortaaneurisme  
(Den nordiske standard er en mortalitet under 7 %)3 

 
Opgørelsen af mortalitet er foretaget for en etårs periode, velvidende at dette giver for stor statistisk usik-

kerhed på resultatet, med risiko for fejlfortolkning. Variationen vil ofte kunne forklares ved tilfældigheder 
og normal variation. Ét-års resultaterne er dog stadig anvendelige som ’earlywarning’ til afdelingerne. Op-

gørelse af mortalitet set som gennemsnittet over 5 år fremgår af appendix. 
 
 

Indikator 5 Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <7%  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  7 / 292 2 (1) 2,4   (1,0-4,9)  3,9  5,7 

Hovedstaden ja*  3 / 39 2 (5) 7,7   (2-21)  10,7  4,0 

Sjælland ja  0 / 32 0 (0) 0,0   (0-11)  0,0  12,5 

Syddanmark ja  2 / 109 0 (0) 1,8   (0,2-6,5)  3,4  5,6 

Midtjylland ja  2 / 66 0 (0) 3,0   (0-11)  0,0  4,7 

Nordjylland ja  0 / 46 0 (0) 0,0   (0,0-7,7)  4,2  4,4 

Hovedstaden ja*  3 / 39 2 (5) 7,7   (2-21)  10,7  4,0 

Rigshospitalet ja*  3 / 39 2 (5) 7,7   (2-21)  10,7  4,0 

Sjælland ja  0 / 32 0 (0) 0,0   (0-11)  0,0  12,5 

Slagelse ja  0 / 32 0 (0) 0,0   (0-11)  0,0  12,5 

Syddanmark ja  2 / 109 0 (0) 1,8   (0,2-6,5)  3,4  5,6 

Kolding ja  1 / 55 0 (0) 1,8   (0,1-9,7)  7,1  6,7 

Odense ja  1 / 54 0 (0) 1,9   (0,1-9,9)  0,0  4,2 

Midtjylland ja  2 / 66 0 (0) 3,0   (0-11)  0,0  4,7 

Aarhus ja  2 / 37 0 (0) 5,4   (1-18)  0,0  6,9 

Viborg ja  0 / 29 0 (0) 0,0   (0-12)  0,0  2,9 

Nordjylland ja  0 / 46 0 (0) 0,0   (0,0-7,7)  4,2  4,4 

Aalborg ja  0 / 46 0 (0) 0,0   (0,0-7,7)  4,2  4,4 

Hvis standard er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for andelen af patientforløbene som opfylder kravet, markeres dette 
med ja*. 

 

 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Pt. indgår i tælleren hvis dødsdato er ≤30 dage efter operationsdato. 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 5, undergrp. 3 ('KPCG10', 'KPDG10', 
'KPDG20', 'KPDG21', 'KPDG22', 'KPDG23', 'KPDG24' og primær indikation=’03’). NB! KJAH00 skal ikke inkluderes, selvom den er med i 
HGRP5, undergrp. 3. Pt. indgår ikke hvis han/hun er opereret i de forudgående 30 dage, uanset operationskode. 
For ”primær indikation” er brugt variablen F55 (label=”Indik 1”). 
 
Uoplyst: Hvis primær indikation=.. Pt. går i uoplyst hvis pt. er udvandret eller forsvundet inden for 30 dage postop., eller hvis cprnr 
ikke er aktivt. 
 

 
 
Eksklusionsoplysninger: 30 d mort, op for elektiv AAA                                                         

                                                                                           

     1396  Ikke i hovedgruppe 5, undergruppe 3 (ekskl. KJAH00)                             

      254  Primær indikation ikke 03                                                       

        4  Anden operation inden for 30 dage forud                                         

        2  En anden operation samme dato tæller                                            

        2  Ikke i CPR-opslag                                                               

 

                                                 
3
Bergqvist D et al. Nordisk Medicin 1994; 109: 10: 256-7. 
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Figur over lands- og regions-resultaterne 
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Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 
 
 

 
Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 5 

Opgørelsen er ikke justeret for eventuelle forskelle i patientgrundlaget for de enkelte afdelinger, hvorfor 
sammenligning af de enkelte estimater skal foretages med forsigtighed. Herudover manes til forsigtighed 

ved fortolkningen af estimaterne, da usikkerheden for estimaterne er betydelig. 

 
I appendix findes en opgørelse af 30-dages mortaliteten opgjort over 5 år.  

 
Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 5 

30 dages mortaliteten efter elektiv aortaaneurismekirurgi var mellem 0-8% på landsplan. Rigshospitalet 

har som tidligere år en stor svingning i mortalitet, og audit fra 2010 til 2012 kunne ikke påvise nogen stati-
stisk forskel, men belyste, at det formentlig skyldes casemix samt flere juxtarenale aneurismeoperationer, 

som er forbundet med øget morbiditet og mortalitet.  
Der findes således ikke grundlag for audit. 
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Indikator 6 

30 dages mortalitet efter endovaskulær behandling af aortaaneurisme (EVAR)  
(standard < 1,5%) 

 
 

Endovaskulær behandling af aortaneurismer (EVAR) er steget ganske meget de senere år, og bruges nu 
næsten lige så hyppigt som åben kirurgisk rekonstruktion.  
 

Afrapporteringen af indikatorer for mortalitet er opgjort som 30 dages mortalitet for patienterne opereret i 
årets løb, velvidende at dette giver en stor statistisk usikkerhed på resultatet grundet det heldigvis lave 

andel patientforløb med dødelig udgang per afdeling. Variationen vil ofte kunne forklares ved tilfældighe-
der og normal variation. Resultaterne for korttidsmortalitet er dog stadig anvendelige som ’earlywarning’ til 

afdelingerne. Opgørelse af mortalitet set som gennemsnittet over 5 år fremgår af appendix. 

 

 
 

Indikator 6 Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <1.5%  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  3 / 218 2 (1) 1,4   (0,3-4,0)  0,5  1,0 

Hovedstaden ja  0 / 71 2 (3) 0,0   (0,0-5,1)  0,0  2,4 

Syddanmark ja*  3 / 93 0 (0) 3,2   (0,7-9,1)  0,0  0,0 

Midtjylland ja  0 / 54 0 (0) 0,0   (0,0-6,6)  1,7  0,0 

Hovedstaden ja  0 / 71 2 (3) 0,0   (0,0-5,1)  0,0  2,4 

Rigshospitalet ja  0 / 71 2 (3) 0,0   (0,0-5,1)  0,0  2,4 

Syddanmark ja*  3 / 93 0 (0) 3,2   (0,7-9,1)  0,0  0,0 

Odense ja*  3 / 93 0 (0) 3,2   (0,7-9,1)  0,0  0,0 

Midtjylland ja  0 / 54 0 (0) 0,0   (0,0-6,6)  1,7  0,0 

Aarhus ja  0 / 54 0 (0) 0,0   (0,0-6,6)  1,7  0,0 

 
 

 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Pt. indgår i tælleren hvis dødsdato er ≤30 dage efter operationsdato. 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er en KPDQ-kode (KPDQ10, KPDQ20, KPDQ21, 
KPDQ30) og Primær indikation (F55)=03-09. Pt. indgår ikke hvis han/hun er opereret i de forudgående 30 dage, uanset operations-
kode. 
 
Uoplyst: F55=.. Pt. går i uoplyst hvis pt. er udvandret eller forsvundet inden for 30 dage postop., eller hvis cprnr ikke er aktivt. 
 

 
 
Eksklusionsoplysninger: 30 d mort efter EVAR                                                                 

                                                                                           

     1716  Procedurekoden ikke KPDQ10, KPDQ20, KPDQ21 eller KPDQ30                         

        7  Primær indikation ikke 03-09                                                    

        3  Anden operation inden for 30 dage forud                                         

        4  Kolding indgår ikke                                                             

        2  Ikke i CPR-opslag                                                               
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Figur over lands- og regions-resultaterne  

 

 
 

 



 

Landsregisteret Karbase ∙ National årsrapport 2013 ∙ Kommenteret version inklusiv audits 1.0: Februar 2015  

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram ∙ www.rkkp.dk 
19 

Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 
 
 

 
Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 6 

Opgørelsen er ikke justeret for eventuelle forskelle i patientgrundlaget for de enkelte afdelinger, hvorfor 
sammenligning af de enkelte estimater skal foretages med forsigtighed. Herudover manes til forsigtighed 

ved fortolkningen af estimaterne, da usikkerheden for estimaterne er betydelig. 

 
I appendix findes en opgørelse af 30-dages mortaliteten opgjort over 5 år.  

 
 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 6 

30 dages mortalitet efter endovaskulær behandling af aortaaneurismer lå på 0 % på Rigshospitalet og 
Aarhus Universitetshospital. Odense Universitetshospital havde en mortalitet på 3 %. Dette er  forvente-

ligt, da Odense Universitetshospital er begyndt at tilbyde akut endovaskulær behandling af aortaaneu-
rismer, og disse indgår i denne indikator. Det ses endvidere, at denne enkelte stigning ikke ændrer den 5-

årige mortalitet fra 2009-13, appendix 2-25.  
Der findes ikke anledning til audit. 
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Indikator 7 
Postoperativ indlæggelsestid efter operation for abdominalt aortaaneurisme  
(standard ikke fastsat)  

 
 

Midlertidigt udgået, grundet revision af indiaktorberegning. 
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Indikatorområde: Infrainguinal bypass kirurgi (IBB) 
 
 

Indikator 8 
Sårkomplikationer efter infrainguinal bypass kirurgi (operation med perifer bypass) 

(Standard < 15%) 

 
 

Sårkomplikationer er hyppige i karkirurgi, især fordi operationerne ofte udføres i væv, der er påvirket af 
nedsat kredsløb, samtidig med at mange af patienterne er tobaksmisbrugere. Det er også medvirkende at 

der ofte opereres i lysken, hvor risikoen for problemer er øget. 
 

Sårkomplikationer: Ved såkomplikationer forstås blodansamlinger, lymfesiven, lymfeansamling eller vævs-

død (nekrose) i arret, men ikke infektioner, der opgøres for sig selv. Risikoen for sårinfektion er dog altid 
meget større hvis der er andre komplikationer i arret, hvorfor der er et vist overlap mellem denne gruppe 

og gruppen af sårinfektioner.  
 

 
 

Indikator 8 Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <15%  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark nej  122 / 680 4 (1) 17,9   (15-21)  22,1  18,0 

Hovedstaden ja*  23 / 121 3 (2) 19,0   (12-27)  22,3  26,8 

Sjælland nej  23 / 98 0 (0) 23,5   (16-33)  13,9  15,7 

Syddanmark ja  32 / 257 0 (0) 12,5   (9-17)  18,8  15,5 

Midtjylland nej  29 / 124 1 (1) 23,4   (16-32)  33,1  20,7 

Nordjylland ja*  15 / 80 0 (0) 18,8   (11-29)  21,2  17,7 

Hovedstaden ja*  23 / 121 3 (2) 19,0   (12-27)  22,3  26,8 

Rigshospitalet ja*  23 / 121 3 (2) 19,0   (12-27)  22,3  26,8 

Sjælland nej  23 / 98 0 (0) 23,5   (16-33)  13,9  15,7 

Slagelse nej  23 / 98 0 (0) 23,5   (16-33)  13,9  15,7 

Syddanmark ja  32 / 257 0 (0) 12,5   (9-17)  18,8  15,5 

Kolding ja  18 / 151 0 (0) 11,9   (7-18)  19,3  18,1 

Odense ja  14 / 106 0 (0) 13,2   (7-21)  18,3  11,2 

Midtjylland nej  29 / 124 1 (1) 23,4   (16-32)  33,1  20,7 

Aarhus ja*  8 / 50 0 (0) 16,0   (7-29)  28,3  21,7 

Viborg nej  21 / 74 1 (1) 28,4   (19-40)  36,6  19,2 

Nordjylland ja*  15 / 80 0 (0) 18,8   (11-29)  21,2  17,7 

Aalborg ja*  15 / 80 0 (0) 18,8   (11-29)  21,2  17,7 

Hvis standard er indeholdt i sikkerhedsintervallet for estimatet for andelen af patientforløbene som opfylder kravet, markeres dette 
med ja*. 

 
 

 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Pt. indgår i tælleren hvis antal_op_sår_komp (F102) > 0 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 10. Desuden skal variablene udskr_dato 
(F84) og antal_op_sår_komp (F102) være udfyldt. 
Alle hgrp-10-operationer indgår, uanset om der er operationer lige forud. 
 
Uoplyst: Hvis F84=. Eller F102=. 

 

 
Eksklusionsoplysninger: Sårkompl, infrainguinal bypass                                                       

                                                                                           

     1263  Ikke i hovedgruppe 10                                                           

        3  En anden operation samme dato tæller                                            

        4  Antal sårkomplikationer uoplyst                                                 
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Figur over lands- og regions-resultaterne  
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Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 

 
 

 

 
 

Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 8 
Standarden for denne indikator er ikke opfyldt på landsplan, men er opfyldt i tre af fem regioner, dog med 

et ja* for Region Nordjylland og Region Hovedstaden, svarende til at standarden er indeholdt i sikkerheds-

intervallet for estimatet i disse regioner. 
 

Der ses stor variation i andelen af sårkomplikationer afdelingerne imellem. 
 

 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 8 
Sårkomplikationer lå mellem 11 og 24 %. Målet er fortsat at nedbringe disse, og det blev besluttet, at der 

skulle udføres audit på Slagelse og Viborg regionshospital hvor hyppigheden var højest.  
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Indikator 9 

Sårinfektioner indenfor 30 dage efter infrainguinal bypass kirurgi (operation med perifer 
bypass) (Standard ikke fastsat) 

 
 

Sårinfektioner: Ved sårinfektioner forstås her infektioner uanset om de er dybe eller overfladiske. Definiti-
onen på en sårinfektion er, at den har haft behandlingsmæssig konsekvens, fx pussiven fra defekt i arret 

eller behov for kirurgisk revision. Denne stramme definition er valgt, da der ved rødme og varme af et ar 

kan være svært at differentiere mellem infektion og almindelig reaktion på sårheling. 
 

Man kan regne med at ca. ¼ af sårinfektionerne er dybe og ca. ¾ er overfladiske. Overfladiske sårinfek-
tioner er oftest af mindre betydning, de heler hurtigt på en beskeden indsats, mens dybe infektioner kan 

være meget alvorlige, og vanskelige at behandle. 
 
 

Indikator 9 Aktuelle år Tidligere år 

 Std.  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark    20 / 672 12 (2) 3,0   (1,8-4,6)  2,8  2,9 

Hovedstaden    4 / 121 3 (2) 3,3   (0,9-8,3)  2,7  5,6 

Sjælland    6 / 98 0 (0) 6,1   (2-13)  2,6  3,4 

Syddanmark    7 / 254 3 (1) 2,8   (1,1-5,6)  1,8  3,3 

Midtjylland    3 / 121 4 (3) 2,5   (0,5-7,1)  4,3  0,8 

Nordjylland    0 / 78 2 (3) 0,0   (0,0-4,6)  4,6  2,1 

Hovedstaden    4 / 121 3 (2) 3,3   (0,9-8,3)  2,7  5,6 

Rigshospitalet    4 / 121 3 (2) 3,3   (0,9-8,3)  2,7  5,6 

Sjælland    6 / 98 0 (0) 6,1   (2-13)  2,6  3,4 

Slagelse    6 / 98 0 (0) 6,1   (2-13)  2,6  3,4 

Syddanmark    7 / 254 3 (1) 2,8   (1,1-5,6)  1,8  3,3 

Kolding    5 / 148 3 (2) 3,4   (1,1-7,7)  1,9  2,4 

Odense    2 / 106 0 (0) 1,9   (0,2-6,7)  1,7  4,7 

Midtjylland    3 / 121 4 (3) 2,5   (0,5-7,1)  4,3  0,8 

Aarhus    2 / 50 0 (0) 4,0   (0-14)  1,7  0,0 

Viborg    1 / 71 4 (5) 1,4   (0,0-7,6)  6,2  1,9 

Nordjylland    0 / 78 2 (3) 0,0   (0,0-4,6)  4,6  2,1 

Aalborg    0 / 78 2 (3) 0,0   (0,0-4,6)  4,6  2,1 

 

 
 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Pt. indgår i tælleren hvis Inf_niveau (F107) > 0 og inf_dato (F116) er ≤ 30 dage efter operationsdato.  
OBS! Inf_dato (F116) kan godt være udfyldt, selvom der er registreret 0 komplikationer i inf_niveau (F107). I givet fald er det F107 
der har højest ”rang”, så en registreret inf_dato er ikke nødvendigvis ensbetydende med at der har været en infektion. 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 10. Desuden skal variablene udskr_dato 
(F84) og inf_niveau (F107) være udfyldt. 
Alle hgrp-10-operationer indgår, uanset om der er operationer lige forud. 
 
Uoplyst: Hvis a) F84=. , b) F107=., eller c) F107>0, men F116=. 

 

 
 
Eksklusionsoplysninger: Sårinfek, infrainguinal bypass                                                       

                                                                                           

     1263  Ikke i hovedgruppe 10                                                           

        3  En anden operation samme dato tæller                                            

        2  Inf-niveau uoplyst                                                              

       10  Inf-dato uoplyst                                                                
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Figur over lands- og regions-resultaterne 
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Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 
 

 

 

 
Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 9 

Andelen af patienter (indgreb) der efter infrainguinal bypasskirurgi får sårinfektion indenfor 30 dage er 
stabilt over tid på ca. 3 % på landsplan. Andelen varierer mellem de enkelte regioner og afdelinger fra 0 til 

6%. 
 

Der er ikke fastsat en standard for denne indikator. 

 
 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 9 
Sårinfektionshyppigheden var mellem 0 og 6 %. Over de seneste år har den været faldende og er således 

halveret på landsplan siden 2001 (appendix 2-29).  

Der er ikke fundet anledning til audit. 
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Indikator 10 

Postoperativ indlæggelsestid efter infrainguinal bypass kirurgi  
(standard ikke fastsat) 

 
 
 
Postop. liggetid efter infrainguinal bypass kirurgi 

(dage)  Median 

 Total N Uopl. N 10% 90% 2013 2012 2011 

Danmark  686  0 686  3  30  7  7  7 

Hovedstaden  124  0 124  4  37  8  7  7 

Sjælland  99  0 99  3  38  7  9  7 

Syddanmark  258  0 258  3  25  7  8  7 

Midtjylland  125  0 125  3  21  8  8  7 

Nordjylland  80  0 80  3  23  7  6  5 

Hovedstaden  124  0 124  4  37  8  7  7 

Gentofte  0  0 0                

Rigshospitalet  124  0 124  4  37  8  7  7 

Sjælland  99  0 99  3  38  7  9  7 

Slagelse  99  0 99  3  38  7  9  7 

Syddanmark  258  0 258  3  25  7  8  7 

Kolding  151  0 151  5  28  8  8  7 

Odense  107  0 107  3  24  6  7  7 

Midtjylland  125  0 125  3  21  8  8  7 

Aarhus  50  0 50  3  22  8  8  7 

Viborg  75  0 75  4  21  8  8  7 

Nordjylland  80  0 80  3  23  7  6  5 

Aalborg  80  0 80  3  23  7  6  5 

 

 
 

Beregning af indikatoren 

 
Beregning: Pt. slås op i LPR. Hvis der er en indlæggelsesdato i LPR, som er lig med den udskrivningsdato der er i Karbase, forlæn-
ges indlæggelsestiden til den udskrivningsdato, der er på den pågældende indlæggelse i LPR. 
 
Dette gentages med den nye udskrivningsdato, indtil der ikke længere findes en indlæggelsesdato lig med udskrivningsdatoen. 
 
Liggetiden beregnes som den sidste udskrivningsdato minus operationsdatoen i Karbase. 
 
Dog udgår ptt. med dødsdato i CPR på den sidste udskrivningsdato af opgørelsen. 
 
(Hvis der ikke findes en indlæggelsesdato i LPR lig med udskrivelsesdatoen i Karbase, beregnes liggetiden ud fra udskrivningsdatoen i 
base.) 
 

 

 
Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 10 

Den mediane postoperative liggetid efter infrainguinal bypass kirurgi er på landsplan 7 dage, stabil over tid 

og med beskeden variation afdelingerne imellem (varierer mellem 6 og 8 dage). 
 

Der er ikke fastsat en standard for denne indikator. 
 

 

Styregruppens kommentarer og anbefalinger til indikator 10  
Der er variation i mediane posteroperative indlæggelses tid mellem 6-8 dage. Der er ikke grundlag for 

audit. 
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Indikator 11 

Samsidig større amputation efter infrainguinal bypass kirurgi for kritisk iskæmi indenfor  
1 år 

(standard ikke fastsat) 

 

 
 
 

Indikator 11 Aktuelle år Tidligere år 

 Std.  Tæller/ Uoplyst 1.1.-31.12.2013 2012 2011  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark    96 / 569 9 (2) 16,9   (14-20)  13,5    

Hovedstaden    16 / 130 0 (0) 12,3   (7-19)  11,3    

Sjælland    16 / 74 0 (0) 21,6   (13-33)  6,4    

Syddanmark    30 / 211 5 (2) 14,2   (10-20)  13,8    

Midtjylland    26 / 107 0 (0) 24,3   (17-34)  24,7    

Nordjylland    8 / 47 4 (8) 17,0   (8-31)  9,7    

Hovedstaden    16 / 130 0 (0) 12,3   (7-19)  11,3    

Gentofte    0 / 2 0 (0) 0,0   (0-84)  10,7    

Rigshospitalet    16 / 128 0 (0) 12,5   (7-20)  12,3    

Sjælland    16 / 74 0 (0) 21,6   (13-33)  6,4    

Slagelse    16 / 74 0 (0) 21,6   (13-33)  6,4    

Syddanmark    30 / 211 5 (2) 14,2   (10-20)  13,8    

Kolding    20 / 122 5 (4) 16,4   (10-24)  11,2    

Odense    10 / 89 0 (0) 11,2   (6-20)  18,1    

Midtjylland    26 / 107 0 (0) 24,3   (17-34)  24,7    

Aarhus    11 / 45 0 (0) 24,4   (13-40)  28,1    

Viborg    15 / 62 0 (0) 24,2   (14-37)  20,0    

Nordjylland    8 / 47 4 (8) 17,0   (8-31)  9,7    

Aalborg    8 / 47 4 (8) 17,0   (8-31)  9,7    

* Bemærk: Opgørelsesperioden er forskudt et år for at give samtlige patienter et års risikotid for kritisk iskæmi 

 

 
 

Beregning af indikatoren 

 
Tæller: Data fra LPR: Følgende procedurekoder angiver større amputation: KNFQ09, KNFQ19, KNGQ09 og KNGQ19. 
 
Nævner: Pt. indgår hvis proceduredato er i opgørelsesperioden og procedurekode er i HGRP 10. Alle hgrp-10-operationer med indi-
kationen hvilesmerter, sår eller gangræn indgår, uanset om der er andre operationer lige forud. 
 
Uoplyst: Hvis amputationen eller den karkirurgiske operation er ensidig og hvis siden er uoplyst, hvorved amputationen ikke sikkert 
kan kobles til indgrebet. Hvis operationen i Karbase er dobbeltsidig, tæller en amputation dog selv ved uoplyst side, lige så vel som 
dobbeltsidig amputation ved et ensidigt karkirurgisk indgreb. 

 
 
 
Eksklusionsoplysninger: Amputation, infrainguinal bypass                                                        

                                                                                           

     1238  Ikke i hovedgruppe 10                                                           

      144  Indikation ikke hvilesmerter, sår, gangræn                                      

        9  Amputationsside uoplyst                                                         
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Figur over lands- og regions-resultaterne  
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Figur over lands- og afdelings-resultaterne  

 

 
 

 
Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 11 

Andelen af patienter der får en samsidig større amputation efter infrainguinal bypass kirurgi for kritisk 
iskæmi indenfor 1 år opgøres med forskudt tidsvindue, for at alle patienter kan have 1 års risikotid efter 

det karkirurgiske indgreb.  

 
Der er ikke fastsat en standard for denne indikator. 

 
 

Repræsentantskabets kommentarer og anbefalinger til indikator 11 

I 2012 lå amputationsfrekvensen mellem 11 og 24 %. Det blev besluttet at der er grundlag for audit på 
Aarhus, Viborg og Slagelse.  
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Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet 
 
Landsregisteret Karbase inkluderer patienter med dansk CPR.-nummer opereret på karkirurgiske afdelinger 
i Danmark. 

 
Data for disse patienter indberettes via Klinisk Målesystem (KMS) og suppleres med data fra Landspatient-

registeret og Cpr. registeret.  
 

Styregruppen for Landsregisteret Karbase har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende standarder, 

med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser, der gives i forbindelse med karkirurgisk 
behandling indenfor 3 karkirurgiske kerneområder: abdominale aortaaneurismer, infrainguinal bypasskirur-

gi samt carostis trombendarterektomi.  
 

Udover de ovenfor nævnte primære karkirurgiske indgreb indeholder registret information omkring øvrig 

karkirurgisk aktivitet, heriblandt supplerende indgreb, der ikke indgår i den almindelige kvalitetsopfølgning, 
men som dokumenterer reoperationer, korrektioner mv. 

 
Det er vigtigt at forstå, at primære operationer ikke er det samme som antal patienter, eller antal indlæg-

gelser. I Karbase er hver case en operation, altså en hændelse. En patient kan opereres flere gange i 

samme indlæggelse, og vil så optræde samme antal gange i Karbase. Der kan endog optræde flere Karba-
seregistreringer i samme anæstesi, hvis hvert indgreb skal følges særskilt. Det kunne fx være en bypass 

på både højre og venstre ben i samme anæstesi, her kan der opstå komplikationer i det ene ben, der ikke 
sker i det andet, derfor må der nødvendigvis være særskilt registrering af hvert ben. 

 
Afdelingssammenligning indebærer store fortolkningsproblemer, selv når det handler om noget så kontant 

som om patienterne overlever 30 dage efter operationen eller ej. For det første vil der ved sammenligning 

altid være én afdeling, der ligger med lavest dødelighed og én afdeling, der ligger højest, uden at der be-
høver være forskel på kvaliteten, men bare på grund af tilfældigheder (såkaldt stokastisk variation). Selv 

ved større udsving fra gennemsnittet eller normen, kan det være vanskeligt at tolke. Hvis man har meget 
lavere dødelighed end ventet kan forklaringen være at man faktisk er gode til behandlingen, men det kan 

også være fordi man i hverdagen sorterer de mest syge fra, og ikke tilbyder dem behandling selvom de 

måske trænger mindst lige så meget. Omvendt, hvis man har særlig høj dødelighed, kan forklaringen her 
være at man er dårligere til behandlingen, men det kan også være at man tilbyder behandling til alle, også 

de meget syge, med større risiko. Man kan derfor ikke tolke tabellerne med de rå data direkte. Ved større 
afvigelser bør altid foretages audit, hvor man leder efter forklaringer, noget Karbase har gennemført ved 

flere lejligheder. Den faglige fortolkning af data er derfor bydende nødvendig, hvis man ikke vil risikere at 
drage forhastede konklusioner. 

 

Det er ønskeligt, om man kunne korrigere tallene for hvor syge patienterne var inden operationen, disse 
variabler registreres allerede i Karbase. Vi har i årsrapporten for 2004 forsøgt dette, og fulgt lidt op i 2007, 

med en første usikker modelberegning. At lave denne korrektion er statistisk meget svær, kræver special-
indsigt og meget avancerede analyser. Det er databasens plan at påbegynde udarbejdelsen af justerede 

analyser via det nye samarbejde med statistikere og epidemiologer i det tilknyttede kompetencecenter. 

 
Udover et forskelligt patientgrundlag for afdelingerne, kan der være forskelle i indikatorresultaterne, der 

skyldes en forskellig klinisk vurdering af, om en patient skal opereres eller ej. Nogle patienter indlægges 
f.eks. med rumperet aortaaneurisme, men vurderes for syge til at kunne gennemgå en operation, i littera-

turen rapporteret til ca. 10 % på karkirurgisk specialiserede centre, og over 50% på ikke specialiserede4567.  

 

                                                 
4
Basnyat PS, Br J Surg 1999;86:765-70. 

5
 Laukontaus SJ et al. Ann Vasc Surg 2007;21:5:580-5 

6
Cassar K et al. Br J Surg 2001;88:1341-3. 

7
Heikkinen M et al. J Vasc Surg 2002;36:291-6. 
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Disse patienter optræder ikke i de afrapporterede indikatorer i Karbase på nuværende tidspunkt. Styre-

gruppen er dog opmærksom på problemstillingen og ønsker denne belyst i samarbejde med tilknyttet epi-
demiologisk kompetencecenter.   
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Oversigt over alle indikatorer 
 

 

Indikatorområde 

 

 
Indikatorer for Karbase 

 
Standard 

Carotis Trombendar-
terektomi (CEA) 

1. Kombineret 30-dages mortalitet og in-hospital strokerate 
for carotis trombendarterektomi 
 

< 7 % 

2. Ventetid fra henvisning til carotis kirurgi 
 

Ikke fastsat 

3. Postoperativ indlæggelsestid efter carotis kirurgi 
 

Ikke fastsat 

Abdominale aortaa-

neurismer (AAA) 

4. 30-dages mortalitet efter operation for rumperet aortaa-
neurisme 
 

< 60% 

5. 30-dages mortalitet efter elektiv operation for aortaaneu-
risme 
 

< 7 % 

6. 30 dages mortalitet efter endovaskulær behandling af aor-
taneurismer (EVAR) 
 

< 1,5% 

7. Postoperativ indlæggelsestid efter operation for abdomi-
nalt aortaaneurisme 
 

Ikke fastsat 

Infrainguinal Bypass 
(IIB) 

8. Sårkomplikationer efter infrainguinal bypass kirurgi  
(operation med perifer bypass) 
 

< 15 % 

9. Sårinfektioner indenfor 30 dage efter infrainguinal bypass 
kirurgi (operation med perifer bypass 
 

Ikke fastsat 

10. Postoperativ indlæggelsestid efter infrainguinal bypass 
kirurgi 
 

Ikke fastsat 

11. Samsidig større amputation efter infrainguinal bypass 
kirurgi for kritisk iskæmi indenfor 1 år 
 

Ikke 

fastsat 
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Datagrundlag  
 
 

I denne årsrapport indgår oplysninger vedrørende 8.204 karkirurgiske indgreb, heraf 1.883 i de tre hoved-
grupper, som indikatorerne knytter sig til. Til sammenligning indgik 8.321 karkirurgiske indgreb, heraf 

2.094 i de tre hovedgrupper i årsrapport 2012.  

I tabellerne på de næste sider ses fordelingen af de enkelte primære karkirurgiske indgreb. Med primære 
indgreb forstås indgreb af selvstændig betydning, dvs. mindre sårrevisioner, fistellukninger osv. er udeladt, 

hvis de er foregået under samme indlæggelse. 

 
Databasekomplethed viser i hvor høj grad karkirurgiske indgreb i de tre hovedgrupper, som indikato-

rerne knytter sig til (AAA, CEA, IIB),  indberettet til Landspatientregistret også genfindes i Karbase 

(KMS/LPR). Flere karkirurgiske indgreb indenfor samme hovedgruppe tæller som ét indgreb i LPR, som  
skal modsvares med en indberetning i KMS.  

 
 

Hovedgruppe LPR 2013 
Dækning 

2013 

Dækning 

2012 

Dækning 

2011 

01 Carotis TEA 421 98,3 97,9 96,4 

05 Abdominalt aortaaneurisme 791 92,4 92,5 86,7 

10 Infrainguinal bypass 671 93,1 87,8 91,7 

I alt 1.883 94,0 91,9 90,6 

 
Opgørelse af den samlede databasekomplethed for de tre hovedgrupper opgjort for den enkelte afdeling: 

 

Afdeling LPR 2013 
Databasekomplet-
hed i procent 

Rigshospitalet 397 91,4 

Slagelse 204 97,5 

Odense 315 94,0 

Kolding 376 96,0 

Aarhus 266 92,5 

Viborg 84 89,3 

Aalborg 241 95,4 

Hele landet 1.883 94,0 
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En patient kan sagtens have mere end ét primært indgreb under samme indlæggelse, selv under samme 

bedøvelse. Hvis man fx opererer patienten med en bypass på begge ben i samme bedøvelse, vil der være 
2 selvstændige indgreb i Karbase, én bypass på højre ben og én bypass på venstre ben. Denne måde at 

gøre det op på skyldes at det primære formål med Karbase er kvalitetsudvikling, og der kan opstå kompli-
kationer på det ene ben, der ikke optræder på det andet. Kun ved at adskille registreringerne kan man 

således følge resultat og komplikationer for hver bypass. Erfaringsmæssigt vil der være 10 – 15 % flere 
indgreb i Karbase end i Landspatientregistret (LPR) og i DRG-sammenhæng, idet man i LPR og DRG kun 

har én operation som den tællende, de øvrige opfattes som sekundære indgreb. 

 

 
I aktivitetopgørelsen for databasen (se næstkommende sider) benyttes betegnelsen Kerneoperationer og 

Kernebehandlinger. Begrebet kerne  står for de karkirurgiske hovedindgreb, der udføres som egentlige 
karkirurgiske operationer og procedurer. Andre nært slægtede operationer og procedurer er så ikke talt 

med under dette begreb, se hvad der medtages og hvad ikke i listen næste side. 

 
Definition af karkirurgiske kerne-behandling/operation er: 

 
Medtages 

 Alle arterielle og venøse rekonstruktioner, inkl.: 
 Åben kirurgi (TEA, bypass, revisioner mv.) 

 Endovaskulære proteseindsættelser 

 Embolektomi og trombektomi 
 Trombolyse, både arteriel og venøs 

 Enkelte andre sjældnere operationer 
 Operation for ThoracicOutlet Syndrom 

 Endovaskulære procedurer medtages i Kernebehandlinger men ikke i Kerneoperationer 
 
Medtages ikke: 

 Revisioner / trombektomi af rekonstruktioner under samme indlæggelse 
 Varicer 

 Dialysefistler, inkl. revisioner af disse 
 Mindre operationer fx for blødning, kodet med KPWxyy 

 Amputationer 

 Biopsier, fx af a. Temporalis 
 Kateteranlæggelse i centrale vener 

 
Forskellen på Kernebehandling og Kerneoperation ses ovenfor, i den første medtages alle PTA-

behandlinger, mens de ikke medtages i den anden. 

 
På de næstkommende sider optræder tabeller med aktiviteten opgjort pr. afdeling for 2012. De viser kun 

primære indgreb, defineret som i tabellen nævnt ovenfor. Patienter, der ikke har fået udført en procedure 
med operation eller kateter er ikke medtaget i denne rapport. 
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Karkirurgiske indgreb i 2013 fordelt på hovedgrupper og undergrupper. Til sammenligning frem-

går antallet i 2012 og 2011 

 

Hovedgruppe 

 

Gruppe 

 

Niveau3 

 

2013 2012 2011 

01 Carotis TEA   460 467 437 

02 Supraaortikal op. iøvrigt   34 20 26 

03 Visceral op.   20 17 17 

- 31 Nyrearterie 31 Nyrearterie  4 2 2 

- 32 Mesenterial arterie 32 Mesenterial arterie  14 13 13 

- 33 visceral i øvrigt 33 visceral i øvrigt  2 2 2 

04 Aorto / iliaca-perifer bypass   168 194 201 

05 Abdominalt aortaaneurisme   773 749 768 

- 51 Åben 51 Åben  546 534 560 

- 51 Åben, rumperet  51 Åben Rumperet 190 156 167 

- 51 Åben, akut 51 Åben Akut 54 87 76 

- 51 Åben, elektivt 51 Åben Elektivt 300 288 308 

- 51 Åben, øvrige (mykotisk 
mv.) 

51 Åben Øvrige (mykotisk 
mv.) 

2 3 9 

- 52 Endovaskulær 52 Endovaskulær  227 215 208 

06 Aneurismer iøvrigt   127 154 123 

07 Aorta-iliaca TEA   39 56 44 

08 TEA iøvrigt   559 622 507 

09 Fem-fem cross-over bypass   204 243 255 

10 Infrainguinal bypass   687 722 779 

- 101 Fem-pop bypass 
over knæ 

101 Fem-pop bypass over 
knæ 

 63 63 83 

- 101 Fem-pop bypass over 
knæ, protese 

101 Fem-pop bypass over 
knæ 

Protese 42 39 56 

- 101 Fem-pop bypass over 
knæ, in situ 

101 Fem-pop bypass over 
knæ 

In situ 15 16 18 

- 101 Fem-pop bypass over 
knæ, øvrig 

101 Fem-pop bypass over 
knæ 

Øvrig 6 8 9 

- 102 Fem-pop bypass 
under knæ 

102 Fem-pop bypass under 
knæ 

 314 322 356 

- 102 Fem-pop bypass under 
knæ, protese 

102 Fem-pop bypass under 
knæ 

Protese 68 53 81 

- 102 Fem-pop bypass under 
knæ, in situ 

102 Fem-pop bypass under 
knæ 

In situ 181 212 239 

- 102 Fem-pop bypass under 
knæ, øvrig 

102 Fem-pop bypass under 
knæ 

Øvrig 65 57 36 

- 103 Fem-krural bypass 103 Fem-krural bypass  310 337 340 

- 103 Fem-krural bypass, 
protese 

103 Fem-krural bypass Protese 40 38 49 
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Hovedgruppe 

 

Gruppe 

 

Niveau3 

 

2013 2012 2011 

- 103 Fem-krural bypass, in 
situ 

103 Fem-krural bypass In situ 191 207 227 

- 103 Fem-krural bypass, øv-
rig 

103 Fem-krural bypass Øvrig 79 92 64 

11 Andre arterielle bypass   68 83 90 

12 Embolektomi / Trombektomi   318 342 325 

- 121 Af grafter 121 Af grafter  76 76 71 

- 122 Af genuine kar 122 Af genuine kar  242 266 254 

13 Arteriel trombolysebehand-
ling 

  64 68 77 

14 Endovaskulært   2536 2523 2343 

- 141 Aorto-iliaca 141 Aorto-iliaca  1779 1789 1627 

- 142 Femoro-kruralt 142 Femoro-kruralt  534 478 512 

- 143 Grafter 143 Grafter  125 164 139 

- 144 Øvrige 144 Øvrige  98 92 65 

15 Øvrige arterielle operationer   398 397 383 

Kerneoperationer i alt   3956 4172 4090 

Kernebehandlinger i alt   6492 6695 6433 

16 Dialysefistler   731 736 689 

17 Venekirurgi   70 67 89 

- 171 Varice 171 Varice  7 12 9 

- 172 Trombolyse / 
Trombektomi 

172 Trombolyse / Trom-
bektomi 

 37 38 58 

- 172 vene i øvrigt 172 vene i øvrigt  26 17 22 

18 Reoperationer   180 196 187 

19 Øvrige operationer   768 671 620 

Total   8204 8327 7960 
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Karkirurgiske indgreb i 2013 fordelt på hovedgrupper og undergrupper opgjort pr. afdeling 

Hovedgruppe 

- gruppe 

- niveau 3 
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01 Carotis TEA 0 67 63 65 60 50 85 70 460 

02 Supraaortikal op. iøvrigt 0 11 1 17 1 0 4 0 34 

03 Visceral op. 0 17 0 0 3 0 0 0 20 

- 31 Nyrearterie 0 3 0 0 1 0 0 0 4 

- 32 Mesenterial arterie 0 13 0 0 1 0 0 0 14 

- 33 visceral i øvrigt 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

04 Aorto / iliaca-perifer bypass 0 12 10 39 40 12 14 41 168 

05 Abdominalt aortaaneurisme 0 187 41 198 96 48 118 85 773 

- 51 Åben 0 113 41 104 92 48 63 85 546 

- 51 Åben, rumperet  0 54 6 33 29 15 21 32 190 

- 51 Åben, akut 0 17 2 14 7 4 3 7 54 

- 51 Åben, elektivt 0 41 33 57 56 29 38 46 300 

- 51 Åben, øvrige (myko-

tisk mv.) 
0 1 0 0 0 0 1 0 2 

- 52 Endovaskulær 0 74 0 94 4 0 55 0 227 

06 Aneurismer iøvrigt 4 29 6 17 18 6 29 18 127 

07 Aorta-iliaca TEA 0 4 5 6 11 1 8 4 39 

08 TEA iøvrigt 0 131 52 55 151 50 80 40 559 

09 Fem-fem cross-over bypass 0 40 44 43 36 11 10 20 204 

10 Infrainguinal bypass 0 124 99 107 151 75 50 81 687 

- 101 Fem-pop bypass 
over knæ 

0 8 3 12 10 7 1 22 63 

- 101 Fem-pop bypass 

over knæ, protese 
0 2 3 4 7 7 0 19 42 

- 101 Fem-pop bypass 
over knæ, in situ 

0 2 0 8 2 0 0 3 15 

- 101 Fem-pop bypass 
over knæ, øvrig 

0 4 0 0 1 0 1 0 6 

- 102 Fem-pop bypass 
under knæ 

0 76 63 44 52 33 23 23 314 

- 102 Fem-pop bypass 
under knæ, protese 

0 13 29 13 8 0 2 3 68 

- 102 Fem-pop bypass 
under knæ, in situ 

0 38 25 22 31 30 18 17 181 

- 102 Fem-pop bypass 
under knæ, øvrig 

0 25 9 9 13 3 3 3 65 
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Hovedgruppe 

- gruppe 

- niveau 3 
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- 103 Fem-krural bypass 0 40 33 51 89 35 26 36 310 

- 103 Fem-krural bypass, 
protese 

0 8 11 7 10 2 2 0 40 

- 103 Fem-krural bypass, 
in situ 

0 21 18 31 47 27 17 30 191 

- 103 Fem-krural bypass, 
øvrig 

0 11 4 13 32 6 7 6 79 

11 Andre arterielle bypass 0 21 9 5 8 2 12 11 68 

12 Embolektomi / Trombektomi 0 97 12 92 62 12 16 27 318 

- 121 Af grafter 0 14 5 16 23 3 1 14 76 

- 122 Af genuine kar 0 83 7 76 39 9 15 13 242 

13 Arteriel trombolysebehand-
ling* 

0 30 1 9 2 6 1 15 64 

14 Endovaskulært 120 458 381 153 699 276 169 280 2536 

- 141 Aorto-iliaca 101 238 303 111 502 206 130 188 1779 

- 142 Femoro-kruralt 16 135 61 37 161 53 10 61 534 

- 143 Grafter 2 19 17 3 31 16 9 28 125 

- 144 Øvrige 1 66 0 2 5 1 20 3 98 

15 Øvrige arterielle operationer 1 109 21 98 53 15 59 42 398 

Kerneoperationer i alt 17 886 364 751 707 288 489 454 3956 

Kernebehandlinger i alt 137 1344 745 904 1406 564 658 734 6492 

16 Dialysefistler 109 202 43 119 114 51 0 93 731 

17 Venekirurgi 18 22 2 3 20 1 3 1 70 

- 171 Varice 0 3 2 1 0 1 0 0 7 

- 172 Trombolyse / 
Trombektomi 

12 7 0 0 15 0 3 0 37 

- 172 vene i øvrigt 6 12 0 2 5 0 0 1 26 

18 Reoperationer 0 44 15 36 31 10 18 26 180 

19 Øvrige operationer 2 103 33 384 159 46 24 17 768 

Total 254 1708 838 1446 1715 672 700 871 8204 
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I tabellerne nedenfor ses alders- og kønsfordelingen af patienterne registreret med et karkirurgisk indgreb 

i 2013. 
 

Kønsfordelingen for patienterne registreret med et karkirurgisk indgreb i 2013 
Køn Total N Mand Kvinde 

Danmark 8204 4969 (61%) 3235 (39%) 

Hovedstaden 1962 1217 (62%) 745 (38%) 

Midtjylland 1372 888 (65%) 484 (35%) 

Nordjylland 871 519 (60%) 352 (40%) 

Sjælland 838 444 (53%) 394 (47%) 

Syddanmark 3161 1901 (60%) 1260 (40%) 

Hovedstaden 1962 1217 (62%) 745 (38%) 

Gentofte 254 158 (62%) 96 (38%) 

Rigshospitalet 1708 1059 (62%) 649 (38%) 

Sjælland 838 444 (53%) 394 (47%) 

Slagelse 838 444 (53%) 394 (47%) 

Syddanmark 3161 1901 (60%) 1260 (40%) 

Kolding 1715 1034 (60%) 681 (40%) 

Odense 1446 867 (60%) 579 (40%) 

Midtjylland 1372 888 (65%) 484 (35%) 

Aarhus 700 490 (70%) 210 (30%) 

Viborg 672 398 (59%) 274 (41%) 

Nordjylland 871 519 (60%) 352 (40%) 

Aalborg 871 519 (60%) 352 (40%) 

 

 

 
Aldersfordelingen for patienterne registreret med et karkirurgisk indgreb i 2013 
Alder Total N Gennemsnit Spredning Maksimum Minimum Median 

Danmark 8204 68 13 100 1 70 

Hovedstaden 1962 67 13 98 7 69 

Sjælland 838 70 10 95 23 71 

Syddanmark 3161 67 15 100 1 69 

Midtjylland 1372 70 11 98 14 71 

Nordjylland 871 68 13 95 7 70 

Hovedstaden 1962 67 13 98 7 69 

Gentofte 254 66 14 92 17 69 

Rigshospitalet 1708 68 13 98 7 69 

Sjælland 838 70 10 95 23 71 

Slagelse 838 70 10 95 23 71 

Syddanmark 3161 67 15 100 1 69 

Kolding 1715 69 13 100 8 71 

Odense 1446 64 17 99 1 67 

Midtjylland 1372 70 11 98 14 71 

Aarhus 700 69 12 96 20 70 

Viborg 672 70 11 98 14 71 

Nordjylland 871 68 13 95 7 70 

Aalborg 871 68 13 95 7 70 
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Styregruppens medlemmer 
 

Formand 
 
Afdelingslæge, ph.d. Nikolaj Eldrup, Aarhus Universitetshospital 

 

Øvrige medlemmer Vicedirektør, MHM, Overlæge Leif Panduro Jensen, Nordsjællands Hospital 

 Overlæge Lisbeth Knudsen, Rigshospitalet 

 
Overlæge, dr. med. Katja Vogt, Rigshospitalet.(Bestyrelsesmedlem, Repræsen-
tant for Dansk Karkirurgisk Selskab) 

 Overlæge, ph.d. Jonas Eiberg (Bestyrelsesmedlem) 

 
Overlæge Claus Seidelin, Gentofte 
 

 Overlæge Bo Gottschalksen, Slagelse 

 Overlæge Birgit Wolff, Odense 

 
Overlæge Yvonne Sørensen, Kolding 

 

 Ledende overlæge Jørn Jepsen, Kolding 

 Overlæge ph.d. Mads Lomholt, Viborg 

 Overlæge Allan Kornmaaler Hansen, Aalborg (Budgetansvarlig) 

Klinisk epidemiolog  
Overlæge, ph.d. Charlotte Cerqueira, Kompetencecenter for Klinisk 

Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup 

Datamanager 
Ledende datamanager, Carsten Agger, Kompetencecenter for Klinisk 

Epidemiologi og Biostatistik Øst, Glostrup 

Kontaktperson 
Specialkonsulent Pia Arnum Frøslev, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og 

Sundhedsinformatik Øst  
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Appendiks I 

Læsevejledning 
I det følgende gives en vejledning i, hvorledes resultaterne i årsrapporten fra Landsregisteret Karbase skal 

læses. 
 

Tabeller: 
Tabellerne i rapporten omfatter resultater for de enkelte afdelinger, regioner og landsgennemsnittet. Ne-

denfor beskrives indholdet af tabellerne: 
 

 Standard: Angiver den af styregruppen fastsatte standard for, hvor stor en andel (%) af det sam-

lede antal patientforløb, der som minimum/højst må forventes at leve op til kravet relateret til den 

pågældende indikator. Et ”<” foran procentværdien angiver at indikatorværdien højst må antage 
denne for at standard er opfyldt. 

 
 Standard opfyldt? Ja/Nej: Angiver, om standarden er opfyldt for regionen /landet. ”Ja” indike-

rer, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet opfylder standarden. ”Ja* ” betyder, at afdelings-, 

regions-/landsgennemsnittet ikke opfylder standarden, men konfidensintervallet for estimatet om-

fatter denne standards værdi. ”Nej” viser, at standarden ikke er opfyldt.  
 

 Tæller/nævner: Angiver det samlede antal patientkontakter (eller forløb), der indgår i tæller og 

nævner i beregningen af den pågældende indikatorværdi. For alle indikatorer gælder det, at pati-
enterne ikke indgår i beregningen af indikatoren, såfremt der for den relevante variabel i registre-

ringsskemaet er angivet ”uoplyst” eller at data mangler. Ligeledes ekskluderes patienter, hvor den 
pågældende aktivitet er bedømt ”ikke relevant”. Der vil derfor være forskel i antallet af patientfor-

løb, som indgår i beregningen af de enkelte indikatorer.  

 
 Uoplyst: Angiver antallet af indberetninger med manglende oplysninger til beregning af indikato-

ren. Andelen i procent af det potentielle datagrundlag angives i procent i en parentes. 

  
 Andel patientkontakter(forløb), som opfylder kravet, % (95% CI): Angiver den procent-

vise andel af det samlede antal patientkontakter eller -forløb, der lever op til kravet i relation til 

den pågældende indikator. For at få et indtryk af den statistiske usikkerhed ved bestemmelse af 

indikatorværdien er der anført et 95% sikkerhedsinterval (95% CI), som angiver, at den ”sande” 
indikatorværdi med 95% sandsynlighed befinder sig indenfor det opstillede interval. Sikkerhedsin-

tervallets bredde afspejler med hvilken præcision, indikatorværdien er bestemt.  
 



 

Landsregisteret Karbase ∙ National årsrapport 2013 ∙ Kommenteret version inklusiv audits 1.0: Februar 2015  

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram ∙ www.rkkp.dk 
43 

Beregningsregler  
 
Fremgår aktuelt i indikatorafsnittet under den endkelte indikator.  
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Supplerende resultater  
 
Mortalitetsindikatorer set over 5 år: 

 
Kombineret 30-dages mortalitet og in-hospital strokerate for Carotis Trombendarterektomi (TEA)  

(standard < 7%) 
Indikator 1, 5 år Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <7%  Tæller/ Uoplyst 1.1.09-31.12.13 2008/12 2007/11  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  83 / 2246 17 (1) 3,7   (3,0-4,6)  3,9  2,1 

Hovedstaden ja  20 / 453 13 (3) 4,4   (2,7-6,7)  4,3  2,0 

Sjælland ja  2 / 192 0 (0) 1,0   (0,1-3,7)       

Syddanmark ja  23 / 601 1 (0) 3,8   (2,4-5,7)  2,7  1,6 

Midtjylland ja  25 / 673 2 (0) 3,7   (2,4-5,4)  4,2  2,3 

Nordjylland ja  13 / 327 1 (0) 4,0   (2,1-6,7)  4,7  3,0 

Hovedstaden ja  20 / 453 13 (3) 4,4   (2,7-6,7)  4,3  2,0 

Gentofte ja  8 / 173 0 (0) 4,6   (2,0-8,9)  3,3  6,7 

Rigshospitalet ja  12 / 280 13 (4) 4,3   (2,2-7,4)  5,3  1,8 

Sjælland ja  2 / 192 0 (0) 1,0   (0,1-3,7)       

Slagelse ja  2 / 192 0 (0) 1,0   (0,1-3,7)       

Syddanmark ja  23 / 601 1 (0) 3,8   (2,4-5,7)  2,7  1,6 

Kolding ja  6 / 143 1 (1) 4,2   (1,6-8,9)       

Odense ja  17 / 458 0 (0) 3,7   (2,2-5,9)  2,7  1,6 

Midtjylland ja  25 / 673 2 (0) 3,7   (2,4-5,4)  4,2  2,3 

Aarhus ja  13 / 380 2 (1) 3,4   (1,8-5,8)  5,9  2,3 

Viborg ja  12 / 293 0 (0) 4,1   (2,1-7,0)  2,2  2,3 

Nordjylland ja  13 / 327 1 (0) 4,0   (2,1-6,7)  4,7  3,0 

Aalborg ja  13 / 327 1 (0) 4,0   (2,1-6,7)  4,7  3,0 

 

 

 
30-dages mortalitet efter operation for rumperet aortaaneurisme  

(den nordiske standard er en mortalitet under 60 %) 
Indikator 4, 5 år Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <60%  Tæller/ Uoplyst 1.1.09-31.12.13 2008/12 2007/11  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  297 / 936 11 (1) 31,7   (29-35)  39,2  38,1 

Hovedstaden ja  88 / 292 5 (2) 30,1   (25-36)  39,3  39,9 

Sjælland ja  6 / 13 0 (0) 46,2   (19-75)  38,5  40,0 

Syddanmark ja  100 / 334 2 (1) 29,9   (25-35)  39,3  36,8 

Midtjylland ja  62 / 184 2 (1) 33,7   (27-41)  38,9  38,9 

Nordjylland ja  41 / 113 2 (2) 36,3   (27-46)  39,4  32,2 

Hovedstaden ja  88 / 292 5 (2) 30,1   (25-36)  39,3  39,9 

Gentofte ja  30 / 67 0 (0) 44,8   (33-57)  40,9  26,0 

Rigshospitalet ja  58 / 225 5 (2) 25,8   (20-32)  38,1  46,9 

Sjælland ja  6 / 13 0 (0) 46,2   (19-75)  38,5  40,0 

Slagelse ja  6 / 13 0 (0) 46,2   (19-75)  38,5  40,0 

Syddanmark ja  100 / 334 2 (1) 29,9   (25-35)  39,3  36,8 

Aabenraa ja*  1 / 1 0 (0) 100,0   (3-100)  50,0    

Esbjerg    0 / 0 0 (0)        66,7  33,3 

Kolding ja  45 / 133 0 (0) 33,8   (26-43)  38,2  46,8 

Odense ja  54 / 200 2 (1) 27,0   (21-34)  39,8  30,4 

Midtjylland ja  62 / 184 2 (1) 33,7   (27-41)  38,9  38,9 

Aarhus ja  39 / 118 2 (2) 33,1   (25-42)  36,6  37,1 

Viborg ja  23 / 66 0 (0) 34,9   (24-48)  41,8  42,0 

Nordjylland ja  41 / 113 2 (2) 36,3   (27-46)  39,4  32,2 

Aalborg ja  41 / 113 2 (2) 36,3   (27-46)  39,4  32,2 
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30-dages mortalitet efter elektiv operation for aortaaneurisme.  

(Den nordiske standard er en mortalitet under 7 %) 
Indikator 5, 5år Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <7%  Tæller/ Uoplyst 1.1.09-31.12.13 2008/12 2007/11  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  57 / 1463 5 (0) 3,9   (3,0-5,0)  3,2  2,6 

Hovedstaden ja*  21 / 278 4 (1) 7,6   (5-11)  3,4  1,8 

Sjælland ja  6 / 151 0 (0) 4,0   (1,5-8,5)  2,0  3,4 

Syddanmark ja  14 / 468 0 (0) 3,0   (1,6-5,0)  2,9  3,0 

Midtjylland ja  9 / 368 1 (0) 2,5   (1,1-4,6)  3,8  2,4 

Nordjylland ja  7 / 198 0 (0) 3,5   (1,4-7,2)  3,1  3,6 

Hovedstaden ja*  21 / 278 4 (1) 7,6   (5-11)  3,4  1,8 

Gentofte ja  5 / 77 0 (0) 6,5   (2-15)  2,3  0,0 

Rigshospitalet ja*  16 / 201 4 (2) 8,0   (5-13)  4,3  3,5 

Sjælland ja  6 / 151 0 (0) 4,0   (1,5-8,5)  2,0  3,4 

Slagelse ja  6 / 151 0 (0) 4,0   (1,5-8,5)  2,0  3,4 

Syddanmark ja  14 / 468 0 (0) 3,0   (1,6-5,0)  2,9  3,0 

Esbjerg ja  0 / 1 0 (0) 0,0   (0-98)  0,0  0,0 

Kolding ja  11 / 234 0 (0) 4,7   (2,4-8,3)  3,9  2,6 

Odense ja  3 / 233 0 (0) 1,3   (0,3-3,7)  1,6  4,0 

Midtjylland ja  9 / 368 1 (0) 2,5   (1,1-4,6)  3,8  2,4 

Aarhus ja  5 / 187 1 (1) 2,7   (0,9-6,1)  5,1  1,9 

Viborg ja  4 / 181 0 (0) 2,2   (0,6-5,6)  2,1  2,7 

Nordjylland ja  7 / 198 0 (0) 3,5   (1,4-7,2)  3,1  3,6 

Aalborg ja  7 / 198 0 (0) 3,5   (1,4-7,2)  3,1  3,6 

  

 
 

30 dages mortalitet efter endovaskulær behandling af aortaaneurisme (EVAR)  

(standard < 1,5%) 
Indikator 6, 5 år Aktuelle år Tidligere år 

 Std. <1.5%  Tæller/ Uoplyst 1.1.09-31.12.13 2008/12 2007/11  

 opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel 

Danmark ja  12 / 985 6 (1) 1,2   (0,6-2,1)  2,0  1,1 

Hovedstaden ja  6 / 460 5 (1) 1,3   (0,5-2,8)  0,9  2,2 

Syddanmark ja*  4 / 248 0 (0) 1,6   (0,4-4,1)  5,6  0,0 

Midtjylland ja  2 / 277 1 (0) 0,7   (0,1-2,6)  2,1  0,0 

Nordjylland    0 / 0 0 (0)           0,0 

Hovedstaden ja  6 / 460 5 (1) 1,3   (0,5-2,8)  0,9  2,2 

Gentofte ja  0 / 1 0 (0) 0,0   (0-98)  0,0  50,0 

Rigshospitalet ja  6 / 459 5 (1) 1,3   (0,5-2,8)  1,0  0,0 

Syddanmark ja*  4 / 248 0 (0) 1,6   (0,4-4,1)  5,6  0,0 

Odense ja*  4 / 248 0 (0) 1,6   (0,4-4,1)  5,6  0,0 

Midtjylland ja  2 / 277 1 (0) 0,7   (0,1-2,6)  2,1  0,0 

Aarhus ja  2 / 276 1 (0) 0,7   (0,1-2,6)  2,1  0,0 

Viborg ja  0 / 1 0 (0) 0,0   (0-98)       

Nordjylland    0 / 0 0 (0)           0,0 

Aalborg    0 / 0 0 (0)           0,0 
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Appendix II 
 
Supplerende grafer med mere fra repræsentantskabsmødet 2014 



Karbase årsrapport 
2013 

Repræsentantskabsmøde  kl  15-‐‑18  	
16  Juni  2014  	
Rigshospitalet	

1 



Dagsorden 
1.  Valg  af  dirigent.	
2.  Formandens  beretning.	
3.  Gennemgang  af  første  udgave  og  plan  for  årsrapport  2014.	
4.  Audits  2013  	
5.  Opfølgning  på  audits  2012	
6.  Nye  variable  2015  og  fremtidig  udvikling  -‐‑  hvor  vil  vi  hen	
7.  Fremlæggelse  og  godkendelse  af  det  reviderede  regnskab.	
8.  FastsæMelse  af    medlemsafgift.	
9.  Valg  til  bestyrelse  (Allan  er  på  valg  og  genopstiller  efter  

opfordring)	
10.  Kodepraksis  -‐‑  intention  to  treat  eller  det  man  rent  faktisk  

laver!  oplæg  ved  NE	
11.  NedsæMelse  af  udvalg  til  udarbejdelse  af  kodebog	
12.  Evt	
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Det karkirurgiske 
Danmarkskort 2013 

Karkirurgisk afdeling 
med akut funktion 
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Hvad blev udført i 2013 
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Alder og køn 
2001-2013, indikatorpatienter 
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Antal	

Gennemsnitsalder:  70,1 år 

Mediant:   71 år 

 Kønsfordeling (K/M):  30,7 / 69,3 % 

I alt 24.209 patienter 
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Antal indgreb i Karbase 
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Kum. antal op. Årligt antal op. 

Primære operationer årsvis, reoperationer undtaget, og varicer undtaget  fra 2007 
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Karbase 2013 
•  Variable  	

–  Nationalt  kvalitets  register  –  Regionale  forskelle	
–  International  sammenligninger	

• Vascunet/SVS(VQI)  core  datasæt	
•    Internationale  standarder  for  kvalitetsmål	
• Registrering  af  implantater	

•  Samarbejde  med  kompetence  centrene	
–  Ansvar  og  kommunikation	
–  Hvor  meget  kan  de  forhindre/forhale  opdatering  af  
databasen  –  hvad  får  de  penge  for!	
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Tentativ tidsplan –  
karbase rapport 2014 

•  15  December   	Download  af  fejllister  samt  liste    
	 	 	over  pt  i  hovedgr  19  til  afd  udsendes.  
	 	 	Bedes  reMet  inden  15  Januar	

•  15  Marts 	 	Indikator  fejl  liste  udsendes  (LPR  ver  
	 	 	KMS)  inkl  forklaring  på  fejl  
	 	 	Bedes  reMet  inden  30  Marts	

•  15  April 	 	Rapport  udsendes  til    
	 	 	repræsentantskabet  	

•  30  April 	 	Repræsentantskabsmøde  Kbh	
•  8  Maj 	 	Rapporten  sendes  i  hørring	
•  8  Juni 	 	Endelig  rapport  udsendes.	
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Databasekomplethed 2013 
KMS/LPR 
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Udvikling i databasekomplethed 2001-2013 
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Databasekomplethed 
•  Fejl  og  mangel  lister	

–  Bedre  tilbage  melding  på  hvad  er  fejlen,    
(Manglende  udskrivning,  stavefejl  mm)	

–  CPR  liste  pr  center  over  patienter  i  rodegruppe  19  
(Taste  og  stavefejl)	
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30 dages mortalitet/stroke CEA 
afdelingsvis variation 2013 
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Landsresultat: 3,3 % (95% CI:2 – 5), 
451 patienter. 
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30 dages mortalitet/stroke CEA 
afdelingsvis variation 2009 – 2013 
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Landsresultat: 3,7 % (95% CI:3,0 – 8,6) 
2.246 patienter 
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Udvikling i 30 dages mortalitet /stroke 
CEA 2001-2013 
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Ventetid fra henvisning til CEA operation 
afdelingsvis 2013 
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Landsresultat:Median  5 dage 10 & 90 
percentiler; 1-11 dage 

454 patienter 
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Udvikling i ventetid til Carotis-TEA 
 Landsplan 2001-2013 
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Postoperativ indlæggelse efter CEA 
afdelingsvis variation 2013 
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Landsresultat:Median  2 dage 10 & 
90 percentiler; 1-6 dage,  
460 patienter 
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30 dages mortalitet RAAA 
afdelingsvis variation 2013 
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Landsresultat: 26,8 % (95%CI: 21 – 33) 
 209 patienter 
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30 dages mortalitet RAAA 
afdelingsvis variation 2009 - 2013 
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Landsresultat: 31,7 % (95% CI: 29 – 35), 936 patienter 
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Udvikling i 30 dages mortalitet  
RAAA 2001-2013 
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30 dages mortalitet EAAA 
afdelingsvis variation 2013 
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Landsresultat: 

2,4 % (95%CI: 1 – 5), 292 patienter 
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30 dages mortalitet EAAA 
afdelingsvis variation 2009 – 2013 
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Landsresultat: 3,9 % (95%CI:3 – 5), 1.463 patienter 
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Udvikling i 30 dages mortalitet  
EAAA 2001-2013 
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30 dages mortalitet EVAR 
afdelingsvis variation 2013 
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Landsresultat: 1,4 % (95% CI: 0 – 4), 218 patienter 
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30 dages mortalitet EVAR 
afdelingsvis variation 2009 - 2013 
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Landsresultat: 1,2 % (1 – 2), 985 patienter 
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Sårkomplikationer perifere bypass 
afdelingsvis variation 2013 
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 Landsresultat: 17,9 % (95% CI: 15-21), 680 patienter 
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Udvikling i sårkomplikationer efter perifer bypass  
2001-2013 

15,6	
19,4	

21,8	 21,7	
24,9	

21,5	 21,4	 20,1	 21,7	
18,2	 18,3	

22,1	
17,9	

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	

Sårkomplikationer  ved  perifere  bypass  -‐‑  Hele  landet	

27 



Sårinfektioner perifere bypass 
afdelingsvis variation 2013 
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Landsresultat: 3,0 % (1,8 – 4,6), 672 patienter 

28 



Udvikling i sårinfektioner efter perifer bypass  
2001-2013 
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Antal Perifere bypass - Hele landet
2001 751
2002 755
2003 825
2004 893
2005 908
2006 838
2007 801
2008 730
2009 803
2010 789
2011 760
2012 705
2013 672



Amputationer efter perifer bypass for kritisk 
iskæmi indenfor 1 år 

afdelingsvis variation 2012 
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Landsresultat: 16,9 % (14 – 20), 569 patienter 
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Udvikling i amputationer efter perifer bypass for kritisk iskæmi 
2001-2012 
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Audit 2013 
•  Rumperede  aorta  aneurismer  AUH	

•  Sårkomplikationer  –  Slagelse	
•  Sårkomplikationer  -‐‑  Viborg	

• Aarhus  –  Amputationsfrekvens  –  er  udført	
•  Viborg  –  Amputations  frekvens  –  er  udført	
•  Slagelse  -‐‑  Amputationsfrekvens	
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Audit 2012 
•  RH  –  Aneurismer	

•  Odense  –  Sårkomplikationer,  Amputationsfrekvens	

•  Viborg  –  Amputations  frekvens	

•  Aarhus  –  Amputations  frekvens	
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Audit RH 2012 
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Audit RH 2012 

35 



Audit Odense 2012 
•  Sårkomplikationer  efter  infrainguinal  bypass	
•    	
•  Metode:  systematisk  gennemgang  af  alle  journaler  på  de  patienter,  der  i  2012  fik  foretaget  en  

infrainguinal  bypass.  Primært  blev  alle  lægenotater  gennemlæst  mhp  oplysninger  om  operationssårene,  
og  hvis  der  ikke  fandtes  fyldestgørende  oplysninger  om  operationssårene  i  dagene  efter  operationen  til  
udskrivelsen,  blev  også  plejenotater  gennemlæst.	

  	
•  Resultat:  der  fandtes  115  patienter,  hvoraf  14  var  registreret  med  en  eller  2  sårkomplikationer	
•  Gennemgangen  afdækkede  yderligere  6  patienter  med  vedvarende  lymfesiven  >  2  dage,  som  ikke  var  

registreret  korrekt,  men  der  var  ikke  yderligere  hæmatomer  eller  randnekroser.	
•  Disse  registreringer  er  blevet  korrigerede  i  Karbase	
  	
•  Der  afsløredes  nogle  ”gråzone”patienter,  hvor  udskrivende  læge  betegner  cicatricerne  som  værende  i  

orden,  mens  der  i  plejenotatet  står  beskrevet  ”minimal”  sivning.  Eller  patienter,  der  har  fået  et  centralt  og  
et  perifert  indgreb  i  samme  seance,  skal  evt  lyskesivning  så  registreres  for  den  centrale  eller  perifere  eller  
begge  operationer?  Nogle  patienter  er  overflyMet  til  anden  afdeling  eller  andet  sygehus  allerede  på  
operationsdagen  eller  dagen  efter,  hvilket  vanskeliggør    registrering  af  cicatrice-‐‑problemer  ud  over  2  
dage.	

  	
•  Konklusion:  de  ekstra  sårkomplikationer  medfører,  at  hyppigheden  også  i  Odense  er  for  høj,  nemlig  

18,2%.  FremadreMet  bliver  der  strammet  op  på  registrerings/kodningsproceduren  	
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Audit Odense 2012 
•  Høj  amputationsfrekvens  i  Odense  og  lav  do  i  Slagelse:  sammenhæng  med  

samarbejde  vedr.  akut  karkirurgi	
•      	
•  Det,  der  har  været  muligt,  er  at  se  på  de  patienter,  der  i  2011  har  fået  foretaget  en  perifer  

bypass  på  grund  af  kritisk  iskæmi  og  som  har  været  hjemmehørende  i  Fyns  området  dvs  
kommunekoder  fra  410  til  492.  Hvis  der  postoperativt  skulle  blive  tale  om  større  
amputation  vil  det  enten  foregå  i  Odense  eller  Svendborg  ortopædkirurgiske  afdelinger,  
hvis  journaler  jeg  har  adgang  til.	

•  Metode:  af  de  73  patienter,  der  i  2011  fik  en  perifer  bypass  p.gr.af  kritisk  iskæmi,  var  de  61  
fra  Fyns-‐‑området.  Disse  patienters  journaler  og  epikriser  er  gennemlæst  mhp  større  
amputation  på  den  relevante  side,  og  indenfor  12  mdr  postoperativt.	

•    	
•  Resultat:  af  de  61  patienter    fik  12  foretaget  større  amputation,  sv.t.  19,7  %.	
•  Dvs  endnu  højere  frekvens  end  den,  der  nævnes  i  karbasens  årsrapport.	

•  Hvorvidt  de  sjællandske  patienter,  der  er  opereret  i  Odense  og  tilbageflyMet  til  Sjælland,  er  
blevet  amputeret,  har  jeg  ikke  umiddelbart  haft  mulighed  for  at  undersøge.  Nogle  af  de  12  
patienter,  det  drejer  sig  om,  er,  efter  karkirurgi  her,  blevet  overflyMet  til  en  
ortopædkirurgisk  afdeling  mhp  planlægning  af  amputation.	
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Audit Viborg 2012-13 
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Audit Aarhus 2012-13 
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Audit Aarhus 2012-13 

40 

•  Idet  flere  af  patienterne  eksploreres  og  by-‐‑pass  gennemføres  trods  dårlige  kar,  vil  vi  
forsøge  at  påvirke  henvisningspraksis  således  at  vi  kan  få  patienterne  henvist  tidligere  
hvor  deres  kar  måske  er  bedre.	

•  Der  ses  en  relativ  lang  periode  fra  forundersøgelse  til  operation.  Denne  er  allerede  
reduceret  i  2012.  Den  kan  ikke  pernes  helt  da  nogle  patienter  forsøges  konservativt  
behandlet  pga.  enten  dårlige  kar  eller  betydende  komorbiditet.  Vi  vil  dog  forsøge  at  
reducere  tiden  fra  forundersøgelse  til  operation.	

•  For  at  sikre  der  ikke  er  tale  om  teknisk  fejl  i  by-‐‑pass,  vil  afdelingen  etablere  rutinemæssig  
peroperativ  angiografi  efter  anlæggelse  af  by-‐‑passen.	

•  Slutligt  skal  det  bemærkes  at  en  høj  amputations  frekvens  kan  være  udtryk  for  at  patienter  
som  ellers  dømmes  inoperable  får  chancen.  DeMe  betyder  for  afdelingen  en  højere  
amputationsfrekvens,  omvendt  vil  det  også  redde  benene  hos  nogle  af  patienterne  hvilke  
er  forbundet  med  enorm  livskvalitet.	

	
Vi  har  ikke  noget  mål  om  at  nedsæMe  amputationsfrekvensen.  En  høj  amp.  frekv.  Betyder  at  en  
meget  stor  andel  får  chancen  for  at  undgå  amp.  Hvis  man  kun  opererer  dem  med  de  gunstigste  
udsigter,  opererer  man  givet  for  få.	
	



Indikatorer 
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Har vi relevante indikatorer 
•  Reoperationer	

–  Carotis  ?	
–  Aneurismer  –  elektive  ?	
–  Aneurismer  –  rumperede  ?	
–  Perifere  bypass  ?	

•  Generalt  postoperativ  indlæggelse	
–  Carotis	
–  Elektive  aneurismer	
–  EVAR	
–  Rumperede  aneurismer	
–  Perifere  bypass	

•  Genindlæggelse  indenfor  30  dage  	
–  Carotis  ?	
–  Aneurismer  –  elektive  ?	
–  Aneurismer  –  rumperede  ?	
–  Perifere  bypass  ?	

•  Medicinsk  behandling,  før  og  efter  indlæggelse.  	
–  Antitrombotika	
–  Statiner	
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Ventetid 2014 CEA 
•  Pr  1  Januar  begyndte  registrering  af	

–  Dato  for  event	
–  Dato  for  første  lægekontakt.	

•  2014  Rapport  vil  ventetid  blive  opgjort  for	
–  Ventetid;  event  til  operation	
–  Ventetid;  lægekontakt  til  operation  
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Variable for Carotis 2015 
•  For  international  sammenligning	

–  Stenosegrad  –  Ipsi-‐‑  og  kontra-‐‑lateralt	
–  Brug  af  shunt	
–  Peroperativ  kvalitetskontrol:  Ul,  transiMime,  angio,  
angioskop,  andet	

–  Blodtryk  ved  udskrivelse	
–  Trombolyse  før  operation,  dato  fra  apopleksidatabase	
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Variable aneurismer 
•  Variable  inkorporeret  Januar  2014	

–  Indikationsgivende  aneurisme,  anatomisk  placering	
–  Størrelse  af  indikationsgivende  aneurisme	

• Nye  variable  2015	
–  Dato  for  beslutning  om  intervention	
–  Dato  CT/MR-‐‑scan  præoperativt	
–  Ved  AAA  screenet  for  poplitea  aneurismer  (Ja/Nej)	

• Ved  Ja,  max  str:  hø  poplitea  /  ve  poplitea.	

–  Ved  poplitea  aneurisme  –  screenet  for  AAA  (Ja/Nej)	
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Variable Perifere bypass 
• Dato  beslutning  om  intervention  	
• Diagnose  ved  indikation	
• Dato  billeddiagnostik  præoperativt	
•  Peroperativ  kontrol;  angio,  ultralyd,  transiMime	
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Ny indtastnings layout 
•  Skema  1  –  Baseline  som  vi  plejer.	
•  Operation/interventions  skema  opdelt	

–  Carotis	
–  Aneurisme  incl  EVAR  reg.	
–  Perifer  bypass	
–  Andet  –  Det  eksisterende	

•  Udskrivelse  –  Det  eksisterende	
•  Follow-‐‑up	

–  Carotis	
–  Aneurisme	
–  Perifer  bypass	
–  Andet  –  Det  eksisterende	
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Kodningspraksis 
•  Karbase  er  kvalitetsregister	

•  Intention  to  treat  –  Forskning	

• Husk  explorationer  hvis  ikke  procedure  udføres!	

•  Kodevejledning  –  Nationalt  siden  Lokalt	

48 



Audit Karbase landsregister årsrapporten 2013 

 

På repræsentantskabsmødet blev det besluttet at der var grundlag for audit på tre af 

indikatorerne. 

 

1) Indikator 30 dages mortalitet rumperede aorta aneurismer- Aarhus 

Der er fra styregruppen udbedt audit idet resultaterne i 2013 på 30 dages overlevelsen var 14,3 

% iforhold til lands gennemsnittet på 26,8 %. 

 

I 2013 blev modtaget 28 patienter med rumperet aorta aneurisme, kodet i LPR med DI713 på 

karkirurgisk afdeling AUH. Af disse tilbydes fem ikke operation pga komorbiditet, 1 patient 

havde et rumperet thoraco-abdominalt aorta aneurisme (DI715), og 1 patient et rumperet 

iliaca aneurisme (DI723). Således blev der modtaget 21 rumperede aorta aneurismer som fik  

operativ behandling. 

 

Af de 21 patienter som blev forsøgt opereret, døde tre under operationen. Der var ikke 

yderligere mortalitet indenfor 30 dage, og indenfor 12 mdr døde kun yderligere en. Den 

fundne 30 dages mortalitet er således korrekt. 

 

Postoperativt udviklede 3/18 (17%) patienter behov for dialyse, 2/18 (11 %)fik 

behandlingskrævende tarm iskæmi med resektion og stomi. Ingen patienter udviklede 

multiorgan svigt. 

 

Den gennemsnitlige indlæggelses tid på Intensiv var 5 dage (range1-25), med en 

gennemsnitlig tid i respirator på 2,1 dag (range1-21dage).  7/18 (38%) patienter blev 

udskrevet til anden afdeling med behov for rehabilitering, mens de resterende 11 (61%) blev 

udskrevet til eget hjem. 

 

Iforhold til kliniske studier og tidligere audits omhandlende forløb for rumperede aorta 

aneurismer afvigere resultaterne ved at den perioperativ mortalitet er 16 % og dødeligheden 

på intensiv indenfor 30 dage er 0. I det nyelige IMPROVE (BMJ. 2014 Jan 13;348:f766)studie 

var 30 dages mortalitet for åben operation på 34 % og mesenteriel iskæmi forekom hos 6  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24418950


Konklusion 

Resultaterne viste ved audit at være korrekte. Overlevelsen er bedre end forventet også i 

forhold til de seneste randomiserede undersøgelser på området. Endvidere var dødeligheden 

og komplikationsraten indenfor 30 dage meget lav. 

 

Igennem de seneste år er der gjort følgende tiltag som kunne tænkes at have påvirket 

resultaterne positivt: 

- Alle rumperede aorta aneurismer opereres af mindst to erfarne karkirurger, 

heraf en Overlæge (Bagvagt (afdelingslæge eller hovedudd.læge) sammen 

med overlægevagt, 24/7/365. Således er der 4 overlæger der udfører eller 

supervicerer samtlige operationer.).  

- Anæstesien udføres altid af speciallæger (24/7/365). 

- Intensiv er altid understøttet af speciallæger i tilstedeværelse (24/7/365). 

- Balanceret transfusion er formentlig slået helt igennem, hvor der tidligere 

oftes ikke blev substitureret med plasma og trombocytter før meget sent. 

 

  Såfremt resultaterne fortsætter i dette niveau, ville en sammenligning med andet center 

måske kunne identificere procedure andre centre kunne adopter. 

 

2) Indikator Sår komplikationer efter perifere bypass – Slagelse og Viborg 

Slagelse  

I 2013 opererede vi 98 infrainguinale bypass. 23 blev registreret med komplikationer. 2 

patienter er registreret fejlagtigt i karbasen, da en patient havde infektion og derfor i stedet 

bør registreres under indikator 9 og en anden patient blev opereret med cross-over og 

samtidig infrainguinal bypass, hvorfor denne patient ligeledes udgår, da det ikke er muligt at 

registrere, hvilket indgreb, der giver anledning sivningen. Der ud over er en enkelt patient 

registreret to gange. Det betyder, at beregningen af indikatoren er 21/97 i stedet for 23/98 

hvilket svarer til at andelen af sårkomplikationer 21,6 % i stedet for 23,5 %, som primært 

antaget. 

Af de 21 patienter blev 19 registreret med lymfesiven, en med nekrose og en med hæmatom. 

6 patienter blev opereret for sårkomplikationer, heraf 5 for lymfesiven og 1 for nekrose. Af de 

5 blev 1 behandlet med VAC og de øvrige blev operativt behandlet. Ud fra indikator 10 kan 



man se, at median indlæggelsestiden var 7 dage i Slagelse og således lig med 

indlæggelsestiden på landsplan.  

Indikationen for perifer bypass var sår hos 19 patienter, 3 af disse patienter havde også 

diabetes Derudover tillader vi at antage at klientellet i Region Sjælland er betydeligt 

stigmatiseret præoperativt, dog har vi ikke belæg herfor. Ved gennemgang af 

operationsbeskrivelserne er der ikke entydigt noteret, hvilken lokalisationen 

speciallægen/uddannelseslægen opererer. 

 

 

 

 

Viborg 

I 2013 opereredes 74 patienter med infrainguinal bypass. Af disse blev 21 registreret med 

komplikationer, hvilket var landets højeste frekvens af komplikationer til denne 

operationsgruppe. 18 af de 21 patienter blev registreret for lymfesiven, 3 for nekroser og 2 

for haematomer. Der er tale om patientgruppe med betydelig comorbiditet, således er to 

trediedel registreret med svær systemsygdom mindst resten havde mild systemsygdom. 12 

var aktive rygere mens 6 var eksrygere. Knap halvdelen (9) havde diabetes og endelig var 

operatøren i 11 tilfælde ikke speciallæge. 

 

 

 

3) Indikator amputationer efter bypass for kritisk iskæmi – Slagelse, Viborg og Aarhus 

Slagelse 

Vi havde 2012 ialt 14 ben der blev amputeret indenfor det første år efter perifer karkirurgi. 

Alle er opereret p. gr. a kritisk iskæmi, enten med in situ by-pass eller kunststof. 

Der ser ikke ud til at forskel på om de er opereret  med in situ by-pass eller kunststof. 

Af de 14 amputerede er 8 amputeret på åben by-pass, 4 er amputeret indenfor få døgn (1-4 

døgn ). 

Således er kun 6 amputeret efter at graften er lukket, det kunne tyde på at vores operations 

teknik er i orden; men vi derimod har været for optimistisk i vores vurdering af hvad der, 

kunne lade sig gøre. 



Vores patienter bliver overflyttet til forskellige ortopædkirurgiske afdelinger for videre 

behandling, men intet tyder på at disse afdelinger har givet vores patienter en dårlig 

behandling.  

Vi har nok i visse tilfælde været for lang tid om ud redningen, dette er nu søgt forbedret, idet 

vi tidligere kun brugte a-grafi og MR-angio i udredningen, i dag bruger vi ogå CT-angio i 

udredningen, og har dermed bragt ventetiden ned. 

 

Viborg 

Ved gennemgang af patienter opereret for kritisk iskæmi med infrainguinal bypass i Viborg i 

2012, hvor patienten efterfølgende er blevet samsidigt amputeret på crus- eller femurniveau, 

er der ved nærværende gennemgang identificeret 12 patienter. Dette er en femtedel af den 

samlede patientgruppe på 60 som blev opereret med infrainguinal bypass på indikationen 

kritisk iskæmi. Der er ikke identificeret en enkeltstående parameter som kan forklare den 

betragtelige amputationsfrekvens på 20 %. Det bemærkes dog at 10 af de tolv patienter var 

ryger eller eksrygere og samtidig var halvdelen ramt af diabetes. Halvdelen af klassificeret 

med ”svær system sygdom” mens resten, fraset en enkelt med ”normalt helbred”, var 

klassificeret med ”mild system sygdom” 

 

Det kan for begge indikatorer bemærkes at klientellet på Karkirurgisk afdeling, 

Regionshospitalet Viborg delvist rekrutteres via et stort sårcenter, hvortil der henvises 

patienter fra hele Region Midt samt i mindre grad fra Region Nord. Man kan derfor antage at 

patientpopulationen i Viborg er mindst lige så stigmatiseret som resten af landets 

karkirurgisk population, hvis ikke mere. 

 

 

Aarhus 

Audit perifer by-pass og amputation indenfor 12 mdr. ved kritisk iskæmi årsrapporten 2012 

og 2013 AUH 

I hht til karbase var udført hhv. 72 og 60 perifere by-pass for indikationen kritisk iskæmi i 

2011 og 2012. For 2012 viste det sig at eksplorationer i tre tilfælde var kodet som by-

passoperation uden implementat. 



For at undersøge mulige årsager blev alle 132 patienters journaler kontrolleret for 

amputation. I tilfælde af amputation blev indikationen i journalen fundet og der blev 

undersøgt om operatøren var speciallæge, udd.søgende læge under supervision el udd.læge 

uden supervision. Ligeså blev dato’er for henvisning, forundersøgelse, angiografi og operation 

noteret mhp. opgørelse af tids intervaller.  Angiografibeskrivelse og operationsbeskrivelse 

blev gennengået. 

 



Data er vist i tabel nedenfor opdelt på operations år: 

 2011 

n=72 

2012 

n=60 

Amputationsfrekvens i hht. E journal 25%(18/72) 30%(18/60) 

Amputationsfrekvens gennemførte by-pass 25%(18/72) 26%(15/57) 

Operatør (speciallæge/Superviseret/Udd.læge usuperviseret) 5/3/9 3/8/6 

Indikation (Traume/akut/elektivt) 0/2/131 1/3/13 

Tid fra henvisning til forundersøgelse (median, 25 & 75 % 

percentil dage) 

0(0-2)2 0(0-5) 

Tid fra forundersøgelse til angiografi (median, 25 & 75 % 

percentil dage) 

1(0-5) 0(0-4) 

Tid fra forundersøgelse til operation (median, 25 & 75 % 

percentil dage) 

16(2-32) 10(1-33) 

1Indikation manglede i tre tilfælde, 2Henvisningsdato ikke umiddelbart tilgængelig i 2011 i 

50% af patienterne. 

 

Alle angiografibeskrivelser og operationsnotater for amputationspatienter blev gennemgået 

mhp. beskrivelse af donor- og recipientkar samt peroperative kontrolresultater. I 18 af de 36  

patienter som endte med amputation (50%) er karrene på angiografi eller peroperativt 

beskrevet som være dårlige; spinkle, atherosklerotiske eller med dårligt afløb. 

 

Konklusion 

For at forsøge at reducere amputations frekvensen, vil afdelingen øge indsatsen på flere 

områder; 

 Idet flere af patienterne eksploreres og by-pass gennemføres trods dårlige kar, vil vi 

forsøge at påvirke henvisningspraksis således at vi kan få patienterne henvist tidligere 

hvor deres kar måske er bedre. 

 Der ses en relativ lang periode fra forundersøgelse til operation. Denne er allerede 

reduceret i 2012. Den kan ikke fjernes helt da nogle patienter forsøges konservativt 

behandlet pga. enten dårlige kar eller betydende komorbiditet. Vi vil dog forsøge at 

reducere tiden fra forundersøgelse til operation. 



 For at sikre der ikke er tale om teknisk fejl i by-pass, vil afdelingen etablere 

rutinemæssig peroperativ angiografi efter anlæggelse af by-passen. 

Slutligt skal det bemærkes at en høj amputations frekvens kan være udtryk for at patienter 

som ellers dømmes inoperable får chancen. Dette betyder for afdelingen en højere 

amputationsfrekvens, omvendt vil det også redde benene hos nogle af patienterne hvilke er 

forbundet med enorm livskvalitet. 

 

 


