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Formål

• Bedre kvaliteten på kirurgien og 

behandlingen

• Hindre at dårlige proteser, sementer og 

teknikker brukes i et stort antall pasienter



Coxartrose



Snittrettning



Lårbenshode med artrose



Hofteskål komponent (hvit)



Ny hofteskål  på plass



Sementering av lårben



Protesen er festet i 

innføringsinnstrumentet



Trykksementering



Protesen er reponert



Sårlukning



Huden er lukket





Revisjon av hofteprotese
Løs låbenskomponent

Løs hofteskålskomponent

Luksasjon

Infeksjon

Brudd nært protesen

Smerter

Osteolyse

Annet



-Fødselsnummer

-Side

-Operasjonsdato

-Sykehus

-Protese-

komponenter 

(katalognummer)

-Konsesjon

-Skritlig samtykke

-Nytt skjema ved

revisjon

-Kirurgen  fyller 

ut skjema rett 

etter operasjon 

-Kobling til 

Folkeregisteret

-Overlevings-

analyser (Kaplan-

Meier og Cox)



HOFTEPROTESER

AKTUELLE OPERASJON (KRYSS AV ENTEN I A ELLER B)

A . Primæroperasjon pga. (ev. flere kryss)


1 Idiopatisk coxartrose


2 Rheumatoid artritt


3 Sekvele etter frakt. colli. fem.


4 Sekv. dysplasi


5 Sekv. dysplasi med total luksasjon


6 Sekv. Perthes/Epifysiolyse


7 Mb. Bechterew


8 Akutt fraktura colli femoris

 Annet  ………………………………………………………………………

(f.eks caputnekrose, tidl. artrodese o.l)

B . Reoperasjon pga. (ev. flere kryss)


1 Løs acetabularkomponent


2 Løs femurkomponent


3 Luksasjon


4 Dyp infeksjon


5 Fraktur (ved protesen)


6 Smerter


7 Osteolyse i acetab. uten løsning   


8 Osteolyse i femur uten løsning

 Annet  ………………………………………………………………………..

(f.eks Girdlestone etter tidl. infisert protese)

ICD-10-M16

T 84.0 og 5

NPR



HOFTEPROTESER

REOPERASJONSTYPE (ev. flere kryss)

1 Bytte av femurkomponent

2 Bytte av acetabularkomponent

3 Bytte av hele protesen

4 Fjernet protese (f.eks Girdlestone)

Angi hvilke deler som ble fjernet…………………….

5 Bytte av plastforing

6 Bytte av caput

 Andre operasjoner ………………………………………

NOMESKO

NCSP

NPR



Endepunkt i analysene

• Revisjon: bytte/fjerning (komplett eller 

delvis), insetting av komponenter 

• Reoperasjon: reoperasjon uten 

komponentent innsetting eller fjerning



Survival of uncemented 

acetabular componens

Havelin LI et al Acta Orthop 1995

1995



Survival of uncemented 

acetabular componens

Havelin LI et al Acta Orthop 1995



1995

Survival of uncemented 

acetabular componens



Samme for hoftebrudd
http://nrlweb.ihelse.net/



-Dekningsgradsanalyser

-Nasjonale medisinske kvalitets

registre hvert andre år

-NPR ble personidentifiserbar 

fra 2008

-For leddproteser og hoftebrudd både 

primær og revisjonsoperasjoner





Kompletthet i rapportering er 

viktig 
• For korrekt sammenligning av sykehus (og 

kirurger)

• God vitenskap

• Tiltro til resultatene

• God epidemiologi







How to calculate completeness
Use other datasources such as national 

administrative databases (National Patient 

Register). Link by personal identification 

number

A:  Patients (n) only  in National Patient Register 

(NPR)

B: Patients both in National Joint Replacement 

Registry (NAR) and  National Patient registry (NPR)

C: Patients only in Joint registry (NAR)

A B C

Completeness= B+C/A+B+C

NPR NAR



Nivå 1 og  2 analyse for revisjon (sekundær) kne





Dekningsgrad for primære og revisjons 

kneproteser i Helse Sør-Øst  per sykehus 2008-2012



Kun sykehus med mer 

en 80% rapportering 

av revisjons-

operasjoner er med



Dekningsgrad for primære  kneproteser 2008-2012

-NAR: 95,3 %

-NPR: 97,6 %

Anbefalte koder 

NGB 0*-NGB1*-NGB20-30-40

Dekningsgrad for revisjoner i kne

-NAR: 88,9 %

-NPR: 88,5%

-Få sykehus under 80 % rapportering av revisjoner

-Anbefalte koder ved revisjon i kne 

NGC 0*,1*,2*,3*,4*, NGC99, NGU 0*,1*

Infeksjon uten fjerning av komponenter fra 2012



Dekningsgrad for primære og revisjonskne per sykehus i 

Helse Vest  2008-2012 



Dekningsgrad for  rapportring av primære hofter

2008-2012

-NAR: 96,5 %

-NPR: 97,2 %

Anbefalte koder primære hofter 

NFB 20-30-40

Dekningsgrad revisjoner hofte 2008-2012

-NAR: 88,1 %

-NPR: 83,8 %

1/3 av sykehusene mindre enn 80% rapportering

Anbefalte koder hofte 

NFC 2*,3*,4*, NFC99, NFU 1*

Infeksjon uten fjerning fra 2012





Completeness NAR = Norwegian Arthroplasty Register(NAR)

Norwegian Patient Register (NPR)

Patients not identified, only aggregated  numbers

1999-2002



DEKNINGSGRAD FOR TOTALPROTESER I 

HOFTE I NORGE 1999-2002  

96%

102%

97%



Used medical records





Date and laterality of operation

• 56 errors (1%) of 4297 

primary hips

• Of which 29 incorrect day

• 17 wrong months

• 10 incorrect year

• In 27 cases illegible 

handwriting

• 19 cases surgeon written 

wrong date

• 10 typing error secretary 

at NAR

• Surgeons responsible 

for all errors of year

• First 7 weeks of the 

new year-reported 

previous year

• 12 (0.2%)  left-right 

errors. Surgeons 

responsible for 85% 

of errors



Journal of Evaluation in Clinical Practice

18 (2012) 555–559





Journal of Evaluation in Clinical Practice 18 (2012) 555–559

According to our results, health records  are

nearly perfect (NPV 99%) at identifying primary THA, but not

as accurate in identifying revisions (PPV 91%). Therefore, 

Revisions are being overcalled



Revision operations reported to The Patient 

Register (NPR) but not to The Arthroplasty 

Register (NAR)



Frafallsanalyser for ett sykehus-

manglet 27 proteser i NRL som var 

rapportert til NPR
• 2 polikliniske kontroller på en kirurgisk 

avdeling var kodet  som sekundære 

kneproteser (revisjoner) hos  NPR (NPR 

retter ikke)

• 2 opphold feilkodet som primære 

kneproteser ,men er i virkeligheten 

primære hofteproteser (NPR retter ikke)

• Manglet 23 primære kneproteser  i NRL. 

Etterrapporteres  til NRL og rettes opp



Omars hurtigmetode

• Omar Arnason

• Hoftebrudd

• Validering av ulike databaser
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Årsak til overrapportering



Årsak til underrapportering



• Takk for meg!


