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Introduktion 
Hermed foreligger Karbase årsrapport 2010. Dette er den 14. rapport udgivet fra Karbase, den første 
blev publiceret i 1996, en enkelt rapport indeholdt 2 år (2003-2004).  
 
Denne rapport markerer et vigtigt skæringspunkt – det er første gang vi kan præsentere et første 
udkast til udvidet indikatorsæt. Det nye indikatorsæt er udviklet i samarbejde med overlæge Steffen 
Høghskilde og Enhed for Klinisk Kvalitet, og indeholder flere nyskabelser: Dels er der i vidt omfang 
anvendt data fra landspatientregistret til beregningerne, og dels er der introduceret flere 
forløbsindikatorer. Indtil denne rapport har vi alene kunnet præsentere resultat-indikatorer, dvs. 
mortalitet og morbiditet. De nye procesindikatorer omfatter data på genindlæggelser, reoperationer, 
ventetid og indlæggelsestider. Dette giver et helt nyt grundlag for at diskutere den aktuelle 
karkirurgiske praksis på afdelingerne. 
 
Da der er tale om nye indikatorer er der i første omgang kun få kvalitetsmål, og handleplaner. Til 
gengæld vil de nye indikatorer blive underlagt en datamæssig audit, for at sikre at data afspejler 
virkeligheden i tilstrækkeligt omfang til at drage konklusioner.   
 
Denne årsrapport blev i sin første version lavet til præsentation på det ordinære 
repræsentantskabsmøde d. 7/4 2011. Det gælder som tidligere år, at der stadig resterer et arbejde med 
at gøre data mere komplette og valide, nu ud fra samkøring med landspatientregistret. Der er for nogle 
indikatorers vedkommende sket større ændringer i resultatet sammenlignet med første version i april i 
år, først og fremmest betinget af en efterfølgende datavalidering på afdelingerne og opdatering af 
data. Ikke alt kan dog forklares ved dette, men det er markeret i diskussionen til de enkelte 
indikatorer. Valideringsarbejdet med de enkelte indikatorer er så omfattende, at det ikke kan 
gennemføres i en enkelt årsrapport. Vi har taget fat på arbejdet i denne version af årsrapporten, men 
arbejdet vil fortsætte i de kommende år. 
 
Ved det ordinære repræsentantskabsmøde 7.4.2011 blev der vedtaget en række audits, og der blev 
stillet spørgsmål til nogle af præsentationerne. Disse forhold mangler en afklaring, men må opfattes 
som en del af de audits, der skal udføres på baggrund af rapporten. De forskellige audits, der blev 
besluttet, fremgår af særskilte tekstbokse på det relevante sted. Ikke alle audits er gennemført på 
nuværende tidspunkt, men vil blive offentliggjort på www.karbase.dk efterhånden som de bliver 
færdige. 
 
I denne version er flere grafiske fremstillinger rettet i forhold til versionen i april måned, da de viste 
forkert gennemsnit (alle 2010-figurer: Carotis TEA, elektive AAA, EVAR, Sårkomplikationer).  
 
Oktober 2011 
 
Leif Panduro Jensen 
Formand for Landsregistret Karbase 
 
Tilføjelse december 2011: 
Denne version 3 af årsrapporten er rettet i fht. de revisionskommentarer vi har modtaget fra 
Kompetencecenter Øst. Den endelige version af årsrapporten, inkl. revisionspåtegning, vil blive 
udgivet når enighed om nærværende rapport er opnået. 
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Sammenfatning og anbefalinger af årsrapporten 
Denne årsrapport er den første der indeholder et nyudviklet datasæt og en række nyudviklede 
indikatorer. Det medfører naturligt, at denne årsrapport fokuserer på validiteten af disse indikatorer og 
en begyndende fortolkningsramme. 
 
Vi er nu gået fra 5 indikatorer til sammenlagt 14 indikatorer. Nogle er alene baseret på data fra 
landspatientregistret, andre på en blanding af data fra Karbase/KMS og fra LPR. En del af 
indikatorerne har været brugt tidligere, men præsenteres her både i den gamle grafiske fremstilling og 
i den nye fra analyseportalens standardrapporter. Formålet denne gang med at medtage begge 
datakilder og begge beregninger har været at lave en første sammenligning af resultaterne, der ikke 
bør afvige for meget fra hinanden. 
 
Som tidligere år viser årsrapporten en svag stigning i aktiviteten, først og fremmest betinget af 
stigende endovaskulær aktivitet. 
 
Alders og kønsfordelingen i Danmark afviger ikke fra andre vesteuropæiske lande, med en overvægt 
af mænd (ca. 60 %) og et aldersgennemsnit på 66,6 år. 
 
Patientkompletheden ved sammenligning af Karbase med Landspatientregistret (LPR) er vedvarende 
meget høj, 98,9 % i 2010, uden større forskelle mellem afdelingerne. Datakompletheden er høj på 
84,6 % i 2010, men der er plads til forbedringer. 
 
Afdelingssammenligninger på i alt 14 indikatorer er gjort på karkirurgiske behandlinger for 3 
sygdomsområder: Abdominalt aortaaneurisme, Carotisstenose og Infrainguinal bypass for kritisk 
iskæmi. 
 
For abdominale aortaaneurismer (AAA) er fundet at 30 dages mortaliteten i 2010 lå virkelig flot, 
både ved akut åben operation for rumperet aortaaneurisme (29,5 % i Karbase, 33,5% i LPR), for 
elektiv åben operation ( 3,8 % i Karbase, 3,4 % i LPR) og ved endovaskulær behandling (1,0% i 
Karbase). Trods de flotte resultater uden umiddelbart behov for handleplan bør indikatoren fortsat 
anvendes, da vi tidligere har set større udsving med behov for intervention, og fordi komplikationen er 
særdeles alvorlig. 
De nye indikatorer mangler endnu at blive evalueret, idet resultaterne har ændret sig betydeligt fra 
april-versionen af rapporten til i dag: 

- 30 dages reoperationsrate på 20,7 % efter åben kirurgi 
- 30 dages genindlæggelsesfrekvens på 7,6 % efter åben kirurgi 
- Postoperativ indlæggelsestid på mediant 8 dage i 2010 efter åben kirurgi, med betydelig 

afdelingsvariation   
 
For Carotis Trombendarterektomi (CEA), dvs. oprensning af en svært forkalket halspulsåre, ses en 
acceptabel lav kombineret 30 dages mortalitet og stroke-rate på 4,4 % i 2010. Med de nye indikatorer 
er der desuden rapporteret: 

- Postoperativ indlæggelsestid på mediant 4 dage i 2010 med betydelig afdelingsvariation.  
- Ventetid på carotisoperation har vist en kraftig faldende tendens over de senere år og er i 2010 

nede på mediant 8 dage, mens 90 % opereres indenfor 19 dage. 
 
For Infrainguinal Bypass (IIB) er der følgende indikator-resultater: 

- Sårkomplikationer på 18,4 % i 2010. Den har tidligere ligget højere. 
- Sårinfektioner på 3,9 % i 2010, det er besluttet ikke at auditere dette område i 2010. 
- Amputationsfrekvens indenfor 1 år, efter IIB for kritisk iskæmi, på 15,6 %. Om der er basis 

for kvalitetsinitiativer på dette område er ikke afgjort endnu, det afventer nærmere datamæssig 
vurdering. 
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- Reoperationsfrekvens indenfor 30 dage på 30,8 %. Mangler nærmere vurdering af 
datagrundlaget i første omgang. 

- Genindlæggelsesfrekvens indenfor 30 dage på 13%, afventer også nærmere vurdering senere. 
- Postoperativ indlæggelsestid på mediant 8 dage med faldende tendens de seneste 10 år. 

 
 
Anbefalinger, audits, mål 
Med de mange nye indikatorer er det mange spørgsmål, der trænger sig på. Vi har i første omgang 
valgt at fokusere på nedenstående anbefalinger: 

1. Beregninger af datakomplethed bør evalueres og evt. justeres, idet der ved stikprøvekontrol 
synes at være højere datakomplethed end angivet i analyseportalens standardrapporter. 

2. AAA: Der skal udføres audit af den høje mortalitet for åbne elektive aneurismer på 
Rigshospitalet 

3. AAA: Der skal laves audit af variationerne i patientgrundlaget til beregning af mortaliteten for 
elektive aortaaneurismer 

4. AAA: Datagrundlaget for beregning af en reoperationsrate på over 20% ved åbne abdominale 
aortaaneurismer skal vurderes mere detaljeret idet der er mistanke om at den i sin nuværende 
form er uegnet til kvalitetsvurdering, bl.a. da indikatoren indeholder både akutte og elektive 
patienter. 

5. AAA: Genindlæggelsfrekvensen indenfor 30 dage har varieret meget i standardrapporten i 
analyseportalen, fra 2 til 9 %. Dette skal underlægges en audit af den underliggende 
datakvalitet. 

6. CEA: Den store variation i postoperativ indlæggelsestid skal auditeres, så vi kan afgøre om 
indikatoren kan danne basis for kvalitetsinitiativer. 

7. CEA: Det er besluttet at den karkirurgiske ventetid på operation bør sænkes således at 90 % 
opereres indenfor 7 dage i stedet for de nuværende 19 dage, indenfor de næste 3 år. 

8. IIB: Der i forvejen et mål om at nedbringe sårkomplikationsfrekvens til under 15 % inden 
2014, og vi er på vej – i 2010 var den 18,4 %. Det anbefales at fortsætte med at auditere dette 
område, som det også sker i år. 

 
Kvalitetsmål kan opsummeres på baggrund af denne årsrapport til 3 områder: 

- Afklaring af de nye indikatorers realibilitet gennem flere datamæssige audits. Målet er at vi 
har et velafklaret pålideligt datasæt, der kan danne grundlag for nye kvalitetsinitiativer. 

- Nedbringelse af ventetiden på carotiskirurgi nedsættes fra det nuværende niveau, at at 90 % 
ligger under 19 dage til maksimalt 7 dage indenfor 3 år (punkt 7 ovenfor) 

- Nedbringelse af sårkomplikationer ved operation med infrainguinal bypass, fra tidligere op til 
25 % til maksimalt 15 % inden 2014. 
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Revisionspåtegning 
Herunder er revisionspåtegningen fra KompetenceCenter Øst (KCØ). Der er taget et mindre forbehold 
for den statistiske beskrivelse, som vi vil få afklaret inden næste årsrapport. 
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Databasens formål 
Formålet med Karbase er i ansøgningen til Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner defineret som: 
 
Sundhedsfaglig monitorering / indikatorovervågning i karkirurgi. Al arteriel kirurgi er medtaget, 
samt avanceret venekirurgi. Vi har 2 formål: 
a. At sikre at kvaliteten forbedres løbende, og er tilfredsstillende uden for store udsving (statistisk 
proceskontrol), gennem monitorering af kritiske indikatorer 
b. At sætte lys på mulige kvalitetsproblemer, gå i dybden med dem (audits), og derefter lave 
handlingsplaner. 
Som sekundære mål har vi at levere data til uddannelsesdokumentation i den karkirurgiske 
speciallægeuddannelse 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). 
 
Det kan tilføjes at alle karkirurgiske afdelinger i landet deltager, og at der for praktiske formål ikke 
foregår karkirurgi uden for de karkirurgiske afdelinger. 
 
Endovaskulær behandling foregår i samarbejde med de interventions-radiologiske afdelinger, men 
eftersom den karkirurgiske afdeling har behandlingsansvar bliver disse procedurer også medtaget i 
registreringen, men indgår foreløbig ikke i nogle kvalitetsindikatorer. 
 
For anlæggelse af dialysefistel gælder desuden at dette foretages både på karkirurgiske og urologiske 
afdelinger. Disse procedurer registreres 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, eftersom der eksisterer en separat 
database til dette (klinisk venedatabase). 
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Antal karkirurgiske operationer i Karbase 
Nedenstående figur præsenterer det samlede antal primære operationer, der samlet er registreret i 
Karbase. Udover disse primære indgreb indeholder registret xx 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 
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 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. 
 
Nedenfor er det årlige antal registreringer i Karbase markeret med søjler, mens det kumulerede antal 
registreringer er vist med kurven. Der er markeret hvornår de enkelte afdelinger tilsluttede sig 
Karbase, også for nu nedlagte afdelinger. Det større fald i antal registreringer i 2007 skyldes at 
venebasen startede på det tidspunkt, og registreringer af varicer dermed ophørte i Karbase. 
 

 
Figur 1. Årlige og kumulerede antal registreringer i Karbase. Bynavnene refererer til de 
karkirurgiske afdelinger og hvornår de hhv. tilsluttede sig, eller hvornår karkirurgi ophørte det 
pågældende sted. 
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Primære indgreb 1996 – 2010 
Denne tabel viser alle primære indgreb i årene 1996 til 2009, fordelt på relevante karkirurgiske 
operationstyper, men opdelingen er ændret en smule fra tidligere. Med primære indgreb forstås 
indgreb af selvstændig betydning, dvs. mindre sårrevisioner, fistellukninger osv. er udeladt, hvis de er 
foregået under samme indlæggelse. 
 
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 komplikationer 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 tabellen optræder 2 rækker med 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 nedenfor. 
 
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 Thoracic Outlet 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. 
 
Efter denne tabel optræder flere tabeller med aktiviteten opgjort pr. afdeling for 2009. 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. 
 



 Karbase årsrapport 2010 version 3.1 Side 12 

 

Primære indgreb 1996 – 2010 

 
 
Tabel 1. Varicer omfatter også registreringer i Klinisk Venebase fra de karkirurgiske afdelinger, så 
man her har en samlet oversigt. Se i øvrigt kommentarer på foregående side. 
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Carotis TEA 3259 175 162 181 190 209 193 229 262 288 288 334 346 402 460 458
Supraaortikal op. iøvrigt 346 33 28 17 18 26 28 31 33 25 33 22 25 27 31 39
Visceral op. 302 55 36 25 28 22 28 16 14 16 15 11 19 17 15 21

Nyrearterie 101 31 10 10 9 6 12 4 4 5 4 2 2 2 4 0
Mesenterialarterie 201 24 26 15 19 16 16 12 10 11 11 9 17 15 11 21

Aorto/iliaca-perifer bypass 4115 421 406 402 356 318 336 319 301 305 269 243 238 201 230 200
Abdominalt aortaaneurisme 8811 669 693 673 612 589 617 625 660 696 748 758 727 744 754 787

Åben operation 8196 667 684 661 605 575 603 608 637 664 674 658 598 562 556 582
Rumperet 3017 218 258 260 232 210 235 246 243 261 249 208 199 198 167 207
Akut 1237 161 123 127 104 90 91 77 82 76 80 99 71 56 56 61
Elektivt 3525 256 262 231 233 232 244 255 276 303 314 327 304 288 315 289
Øvrige (mykotisk mv.) 417 32 41 43 36 43 33 30 36 24 31 24 24 20 18 24

Endovaskulær operation 615 2 9 12 7 14 14 17 23 32 74 100 129 182 198 205
Aneurismer iøvrigt 2179 185 206 200 212 181 155 156 154 179 145 123 126 157 163 159
Aorta-iliaca TEA 1068 119 124 89 97 82 75 81 100 74 57 66 57 47 53 52
TEA iøvrigt 2749 113 120 149 135 141 146 203 239 247 296 295 333 332 442 490
Fem-fem cross-over bypass 3268 205 229 248 227 233 228 206 234 238 289 316 313 302 292 297
Infrainguinal bypass 12662 1318 1119 1062 1047 966 909 840 878 947 1022 909 862 783 856 834

Fem-pop bypass over knæ 2990 403 389 335 267 219 241 208 207 179 168 142 116 116 135 101
Protese 2632 339 331 299 250 208 219 187 187 159 139 125 92 97 103 75
in situ 303 58 54 33 14 9 18 19 18 18 20 9 22 11 21 21
Øvrig 55 6 4 3 3 2 4 2 2 2 9 8 2 8 11 5

Fem-pop bypass under knæ 4297 370 313 306 308 300 254 278 316 353 396 396 384 323 362 365
Protese 892 73 49 54 66 59 53 65 62 96 101 76 62 76 75 81
in situ 3092 267 222 224 219 230 185 199 238 243 274 277 293 221 254 247
Øvrig 313 30 42 28 23 11 16 14 16 14 21 43 29 26 33 37

Fem-krural bypass 5375 545 417 421 472 447 414 354 355 415 458 371 362 344 359 368
Protese 576 27 23 39 56 43 37 38 60 40 84 46 40 43 48 53
in situ 4070 423 326 329 346 358 335 283 257 330 307 260 265 251 241 251
Øvrig 729 95 68 53 70 46 42 33 38 45 67 65 57 50 70 64

Andre arterielle bypass 1293 137 96 63 67 65 96 140 184 107 83 83 88 84 96 79
Embolektomi / Trombektomi 5036 469 431 417 403 393 383 354 378 398 376 356 343 335 333 337

Af grafter 1151 110 120 107 78 96 74 84 90 87 85 82 74 64 75 63
Af genuine kar 3885 359 311 310 325 297 309 270 288 311 291 274 269 271 258 274

Arteriel trombolysebehandling 2062 16 167 212 213 221 181 171 176 163 114 134 128 166 119 171
PTA 18580 729 947 973 1023 1122 1138 1332 1477 1677 1797 2024 2122 2219 2366 2467

Aorta-iliaca 11989 430 579 646 640 691 691 885 983 1014 1247 1378 1347 1458 1644 1697
Femoro-kruralt 3714 227 242 182 233 249 251 199 261 294 293 344 457 482 457 532
Grafter 1539 51 86 99 73 95 88 101 100 164 166 158 188 170 164 168
Øvrig 1338 21 40 46 77 87 108 147 133 205 91 144 130 109 101 70

Øvrige arterielle operationer 1653 25 49 38 30 44 40 55 34 47 283 335 346 327 369 303
Kerneoperationer i alt 49069 3973 3902 3798 3644 3501 3435 3434 3664 3759 4034 4008 3967 3950 4237 4275
Kernebehandlinger i alt 67649 4702 4849 4771 4667 4623 4573 4766 5141 5436 5831 6032 6089 6169 6603 6742
Dialysefistler inkl. revisioner 4866 205 182 217 250 369 346 393 469 427 475 467 580 486 596 679
Venekirurgi 22390 329 567 638 694 895 1243 1839 1596 2198 3231 3235 3438 2487 3063 3226

Varice 21842 287 507 599 669 868 1187 1808 1554 2150 3188 3188 3394 2443 3012 3148
Trombektomi / trombolyse 266 33 36 22 9 11 20 8 17 29 16 23 16 26 24 48
Øvrig 282 9 24 17 16 16 36 23 25 19 27 24 28 18 27 30

Reoperation 2360 183 178 169 175 171 196 189 203 182 205 184 172 153 180 177
Øvrige operationer 6309 171 268 270 503 558 586 637 672 656 487 463 477 561 633 694
Sum: 104412 5809 6315 6272 6280 6921 6924 7816 8064 8870 10213 10358 10740 9830 11051 11470

Primære indgreb 1996-2010
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Alle primære indgreb i 2010 

 
Tabel 2. Varicer omfatter også registreringer fra de karkirurgske afdelinger i Klinisk 
Venedatabase, så man her har en samlet oversigt. Se i øvrigt kommentarer på side 7. 
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Carotis TEA 458 57 70 14 108 0 11 73 67 58
Supraaortikal op. iøvrigt 39 9 5 0 13 0 0 7 2 3
Visceral op. 21 13 0 0 4 0 1 1 1 1

Nyrearterie 0
Mesenterialarterie 21 13 0 0 4 0 1 1 1 1

Aorto/iliaca-perifer bypass 200 18 13 25 34 0 47 14 15 34
Abdominalt aortaaneurisme 787 199 89 49 99 0 82 148 59 62

Åben operation 582 85 89 49 70 0 82 86 59 62
Rumperet 207 46 43 3 18 0 28 35 12 22
Akut 61 15 10 2 8 0 9 3 6 8
Elektivt 289 21 35 38 43 0 42 42 37 31
Øvrige (mykotisk mv.) 24 3 1 6 1 0 3 5 4 1

Endovaskulær operation 205 114 0 0 29 0 0 62 0 0
Aneurismer iøvrigt 159 27 46 6 10 0 21 31 8 10
Aorta-iliaca TEA 52 8 3 7 9 0 6 13 2 4
TEA iøvrigt 490 68 77 35 30 1 129 50 44 56
Fem-fem cross-over bypass 297 22 51 78 38 0 36 27 18 27
Infrainguinal bypass 834 67 127 97 107 0 194 70 86 86

Fem-pop bypass over knæ 101 1 1 13 16 0 25 9 26 10
Protese 75 0 0 13 10 0 17 4 22 9
in situ 21 1 0 0 6 0 5 5 4 0
Øvrig 5 0 1 0 0 0 3 0 0 1

Fem-pop bypass under knæ 365 32 81 46 46 0 74 15 33 38
Protese 81 11 19 19 8 0 16 0 6 2
in situ 247 12 61 22 35 0 52 11 22 32
Øvrig 37 9 1 5 3 0 6 4 5 4

Fem-krural bypass 368 34 45 38 45 0 95 46 27 38
Protese 53 9 5 6 6 0 13 5 6 3
in situ 251 19 39 26 28 0 60 32 15 32
Øvrig 64 6 1 6 11 0 22 9 6 3

Andre arterielle bypass 79 8 8 15 11 0 9 11 9 8
Embolektomi / Trombektomi 337 76 52 1 39 0 68 44 27 30

Af grafter 63 5 12 0 8 0 14 8 6 10
Af genuine kar 274 71 40 1 31 0 54 36 21 20

Arteriel trombolysebehandling 171 81 9 0 8 1 9 29 11 23
PTA 2467 269 505 341 131 44 539 135 296 207

Aorta-iliaca 1697 140 377 295 100 43 326 101 206 109
Femoro-kruralt 532 74 80 44 22 1 170 15 54 72
Grafter 168 24 28 2 5 0 40 14 35 20
Øvrig 70 31 20 0 4 0 3 5 1 6

Øvrige arterielle operationer 303 50 20 31 53 0 58 42 16 33
Kerneoperationer i alt 4275 720 597 358 563 2 671 563 366 435
Kernebehandlinger i alt 6742 989 1102 699 694 46 1210 698 662 642
Dialysefistler inkl. revisioner 679 122 161 12 104 0 147 0 48 85
Venekirurgi 3226 24 1053 1 3 0 1339 67 2 737

Varice 3148 0 1015 1 1 0 1339 63 0 729
Trombektomi / trombolyse 48 17 27 0 0 0 0 3 1 0
Øvrig 30 7 11 0 2 0 0 1 1 8

Reoperation 177 17 26 15 16 0 38 26 23 16
Øvrige operationer 694 76 38 13 274 1 152 61 61 18
Sum: 11470 1211 2353 740 1091 47 2886 849 795 1498

Primære indgreb
Alle afdelinger

2010
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Alders- og kønsfordeling i Karbase 

Tabel 3. Alders og kønsfordeling ved de forskellige indgreb, 5 års periode 2006-2010. Karkirurgiske 
patienter er overvejende mænd (ca. 2/3) og aldersgennemsnittet er højt.  
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Carotis TEA 1999 68,4 9,2 658 32,9 68,6 9,7 1341 67,1 68,3 8,9
Supraaortikal op. iøvrigt 144 61,3 16,9 58 40,3 62,8 14,7 86 59,7 60,2 18,2
Visceral op. 83 62,6 13,9 52 62,7 64,7 11,4 31 37,3 59,1 16,8

Nyrearterie 10 50,1 22,6 5 50,0 54,0 20,9 5 50,0 46,2 25,9
Mesenterialarterie 58 64,7 11,7 41 70,7 66,4 9,8 17 29,3 60,8 14,9

Aorto/iliaca-perifer bypass 1112 63,5 10,4 528 47,5 64,8 10,5 584 52,5 62,3 10,3
Abdominalt aortaaneurisme 3769 71,4 7,7 664 17,6 71,9 8,1 3105 82,4 71,3 7,6

Åben operation 2955 71,0 7,6 567 19,2 71,9 7,8 2388 80,8 70,8 7,6
Rumperet 979 72,5 7,9 140 14,3 74,8 7,9 839 85,7 72,1 7,8
Akut 343 70,9 8,3 80 23,3 72,8 8,0 263 76,7 70,3 8,4
Elektivt 1523 70,4 6,8 311 20,4 70,9 6,8 1212 79,6 70,3 6,8
Øvrige (mykotisk mv.) 110 67,1 10,5 36 32,7 67,0 10,5 74 67,3 67,2 10,5

Endovaskulær operation 814 72,7 7,8 97 11,9 71,9 9,5 717 88,1 72,8 7,5
Aneurismer iøvrigt 728 67,6 11,3 203 27,9 67,9 12,2 525 72,1 67,5 10,9
Aorta-iliaca TEA 275 64,9 11,5 119 43,3 65,9 12,3 156 56,7 64,2 10,7
TEA iøvrigt 1892 70,3 9,9 762 40,3 73,3 10,1 1130 59,7 68,3 9,2
Fem-fem cross-over bypass 1520 69,1 9,8 707 46,5 70,4 10,0 813 53,5 67,9 9,5
Infrainguinal bypass 4241 70,7 10,7 1663 39,2 73,4 10,6 2578 60,8 69,0 10,4

Fem-pop bypass over knæ 610 67,1 10,2 252 41,3 68,1 10,5 358 58,7 66,4 10,0
Protese 492 67,7 9,5 212 43,1 68,5 9,7 280 56,9 67,0 9,2
in situ 84 66,5 10,8 29 34,5 67,8 11,3 55 65,5 65,8 10,5
Øvrig 33 60,4 16,2 11 33,3 60,8 18,1 22 66,7 60,1 15,6

Fem-pop bypass under knæ 1829 70,9 10,0 806 44,1 73,6 10,0 1023 55,9 68,8 9,4
Protese 370 72,3 9,4 186 50,3 74,3 9,8 184 49,7 70,3 8,6
in situ 1292 70,6 9,9 545 42,2 73,5 9,9 747 57,8 68,6 9,4
Øvrig 166 69,9 11,4 74 44,6 72,7 11,8 92 55,4 67,6 10,6

Fem-krural bypass 1802 71,8 11,2 605 33,6 75,4 10,6 1197 66,4 70,0 11,1
Protese 230 72,2 10,7 103 44,8 76,1 9,7 127 55,2 69,0 10,5
in situ 1268 72,3 10,8 412 32,5 76,0 10,2 856 67,5 70,5 10,6
Øvrig 304 69,5 13,1 90 29,6 72,0 12,4 214 70,4 68,5 13,2

Andre arterielle bypass 430 64,5 17,8 199 46,3 70,6 13,1 231 53,7 59,2 19,6
Embolektomi / Trombektomi 1704 71,6 14,0 921 54,0 74,7 13,7 783 46,0 67,9 13,4

Af grafter 358 67,5 10,1 170 47,5 68,4 11,1 188 52,5 66,6 9,1
Af genuine kar 1346 72,6 14,7 751 55,8 76,1 13,9 595 44,2 68,3 14,5

Arteriel trombolysebehandling 718 63,8 16,1 255 35,5 65,4 18,2 463 64,5 62,9 14,7
PTA 11198 68,2 10,7 5208 46,5 69,7 11,1 5990 53,5 66,9 10,2

Aorta-iliaca 7524 67,1 10,1 3626 48,2 68,5 10,5 3898 51,8 65,9 9,6
Femoro-kruralt 2272 71,4 11,1 958 42,2 74,2 11,1 1314 57,8 69,4 10,7
Grafter 848 71,7 10,6 320 37,7 74,7 10,5 528 62,3 69,9 10,3
Øvrig 554 63,6 12,4 304 54,9 64,2 13,0 250 45,1 62,8 11,6

Øvrige arterielle operationer 1680 64,0 17,9 655 39,0 67,1 17,2 1025 61,0 62,1 18,1
Kerneoperationer i alt 20432 7544 36,9 12888 63,1
Kernebehandlinger i alt 31630 12752 40,3 18878 59,7
Dialysefistler inkl. revisioner 2808 63,0 14,4 996 35,5 61,1 14,8 1812 64,5 64,1 14,1
Venekirurgi 1431 48,5 14,8 1030 72,0 47,6 14,8 401 28,0 50,7 14,8

Veneligatur 1167 49,9 13,0 859 73,6 49,2 13,0 308 26,4 52,0 12,7
Trombektomi / trombolyse 137 32,7 17,1 100 73,0 32,0 17,1 37 27,0 34,6 17,2
Øvrig 127 52,3 17,9 71 55,9 50,7 18,1 56 44,1 54,2 17,7

Reoperation 866 65,3 13,7 373 43,1 65,4 16,1 493 56,9 65,2 11,5
Øvrige operationer 2828 56,3 21,0 1170 41,4 55,4 21,9 1658 58,6 57,0 20,3
Sum: 39426 66,6 13,7 16221 41,1 67,1 14,9 23205 58,9 66,2 12,8

Køn og alder Alle

Alle afdelinger
2006 - 2010

Kvinder Mænd
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Sårkomplikationer 2010 
Tabellen på den næste side viser komplikationer relateret til det kirurgiske sår, fordelt på de 
karkirurgiske hovedtyper. 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 særlig stor. 
 
Sårkomplikationerne opdeles i forskellige type: 
 
Sårkomplikationer: Denne gruppe består af blodansamlinger, lymfesiven, lymfeansamling eller 
vævsdød (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. 
 
Der ses ganske mange sårkomplikationer efter perifer bypass-kirurgi (femoro-popliteal bypass, 
femoro-krural bypass). Karbase har gennemført en audit af sårkomplikationer, i forbindelse med en 
generel audit på datakomplethed og reproducerbarhed i 2007. På trods af meget robuste definitioner 
for de enkelte variable under sårkomplikationer, sås stor forskel i kodepraksis, såvel internt på 
afdelingerne som mellem dem. Dette medfører overregistrering og stor spredning afdelingerne i 
mellem. Alligevel er niveauet samlet set for højt, og vi starter derfor nu en faglig auditering mhp. at 
lægge en handleplan og sætte nogle mål for reduktion. 
 
Sårinfektioner: I tabellen er opgjort det totale antal sårinfektioner, uanset om de er dybe eller 
overfladiske. Definitionen 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 
sårinfektioner er oftest af mindre betydning, de heler hurtigt på en beskeden indsats, mens dybe 
infektioner kan være meget alvorlige, og vanskelige at behandle. 
 
Både sårkomplikationer og sårinfektioner præsenteres senere i sammenligningsdiagrammer, for 
patienter opereret med perifer bypass. 
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Tabel 4: Sårkomplikationer efter karkirurgisk behandling. Se i øvrigt kommentarer på 
foregående side. 
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Carotis TEA 458 39 8,5 458 0 0,0
Supraaortikal op. iøvrigt 39 4 10,3 39 0 0,0
Visceral op. 20 3 15,0 21 1 4,8

Nyrearterie 0 0 0 0
Mesenterialarterie 20 3 15,0 21 1 4,8

Aorto/iliaca-perifer bypass 200 33 16,5 200 16 8,0
Abdominalt aortaaneurisme 780 66 8,5 779 16 2,1

Åben operation 575 40 7,0 576 12 2,1
Rumperet 204 20 9,8 203 4 2,0
Akut 60 3 5,0 61 1 1,6
Elektivt 288 14 4,9 289 7 2,4
Øvrige (mykotisk mv.) 23 3 13,0 23 0 0,0

Endovaskulær operation 205 26 12,7 203 4 2,0
Aneurismer iøvrigt 158 23 14,6 158 10 6,3
Aorta-iliaca TEA 52 6 11,5 52 0 0,0
TEA iøvrigt 486 53 10,9 486 5 1,0
Fem-fem cross-over bypass 297 48 16,2 297 6 2,0
Infrainguinal bypass 827 152 18,4 824 32 3,9

Fem-pop bypass over knæ 100 11 11,0 100 3 3,0
Protese 74 8 10,8 74 2 2,7
in situ 21 3 14,3 21 1 4,8
Øvrig 5 0 0,0 5 0 0,0

Fem-pop bypass under knæ 364 63 17,3 364 10 2,7
Protese 81 13 16,0 81 4 4,9
in situ 247 42 17,0 247 5 2,0
Øvrig 35 8 22,9 35 1 2,9

Fem-krural bypass 363 78 21,5 360 19 5,3
Protese 53 9 17,0 53 4 7,5
in situ 248 60 24,2 245 14 5,7
Øvrig 62 9 14,5 62 1 1,6

Andre arterielle bypass 78 13 16,7 78 3 3,8
Embolektomi / Trombektomi 334 19 5,7 335 4 1,2

Af grafter 62 4 6,5 62 2 3,2
Af genuine kar 272 15 5,5 273 2 0,7

Arteriel trombolysebehandling 171 21 12,3 171 1 0,6
PTA 2457 111 4,5 2454 14 0,6

Aorta-iliaca 1691 79 4,7 1688 4 0,2
Femoro-kruralt 530 20 3,8 529 5 0,9
Grafter 166 5 3,0 167 5 3,0
Øvrig 70 7 10,0 70 0 0,0

Øvrige arterielle operationer 300 29 9,7 299 13 4,3
Kerneoperationer i alt 4248 509 12,0 4245 107 2,5
Kernebehandlinger i alt 6705 620 9,2 6699 121 1,8
Dialysefistler inkl. revisioner 678 11 1,6 678 2 0,3
Venekirurgi 82 0 0,0 82 0 0,0

Veneligatur 4 0 0,0 4 0 0,0
Trombektomi / trombolyse 48 0 0,0 48 0 0,0
Øvrig 30 0 0,0 30 0 0,0

Reoperation 177 54 30,5 176 61 34,7

Øvrige operationer 690 22 3,2 691 25 3,6

Sum: 8284 707 8,5 8278 209 2,5

Alle afdelinger

2010 Sårkomplikationer Sårinfektioner
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Øvrige komplikationer 2010 
I tabellen på næste side er opført andre komplikationer, fordelt på 3 grupper: 
 
Kirurgiske komplikationer: Disse består af forskellige større komplikationer til den udførte kirurgi, 
fx blødning, tarmslyng (ileus), påvirket kredsløb til et tarmstykke, blodpropper til benene, nerveskade 
eller brist af sammensyningen af operationsarret (fascieruptur). Disse komplikationer har som 
hovedregel større betydning, med forlænget sygeleje og risiko for at der tilstøder andre 
komplikationer. 
 
Almene komplikationer: Disse består af både moderat og alvorlig påvirkning af vitale organer: 
Lunger, nyrer og hjerte. Herudover indeholder gruppen forlænget ophold på intensiv afdeling i det 
hele taget, samt postoperativ apopleksi, blodprop i benenes vener og multiorgansvigt. 
 
30 dages mortalitet: I denne kolonne er optalt hvor mange patienter, der er døde inden for 30 dage. 
Denne grænse er valgt, da den dels ligger tæt på operationstidspunktet, og dødsfaldet derfor ofte har 
relation til operationen, og dels fordi der er international enighed om at sammenligne dødelighed ved 
denne grænse. 
 Karkirurgiske patienter har svær åreforkalkning, og er derfor også mere udsat for tidlig 
død end den øvrige befolkning. I årene efter karkirurgi ses en overdødelighed på 2-3 gange. Dette 
forhold afspejler sig naturligvis 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. Mange 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. 
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Tabel 5: Øvrige komplikationer efter karkirurgisk behandling. 
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Carotis TEA 458 27 5,9 458 37 8,1 454 5 1,1
Supraaortikal op. iøvrigt 39 2 5,1 39 5 12,8 38 1 2,6
Visceral op. 21 4 19,0 21 4 19,0 21 4 19,0

Nyrearterie 0 0 0 0 0 0
Mesenterialarterie 21 4 19,0 21 4 19,0 21 4 19,0

Aorto/iliaca-perifer bypass 200 20 10,0 200 25 12,5 200 7 3,5
Abdominalt aortaaneurisme 778 108 13,9 785 204 26,0 781 81 10,4

Åben operation 573 105 18,3 580 191 32,9 578 79 13,7
Rumperet 203 59 29,1 206 113 54,9 207 61 29,5
Akut 61 7 11,5 61 16 26,2 60 5 8,3
Elektivt 287 37 12,9 289 60 20,8 286 11 3,8
Øvrige (mykotisk mv.) 22 2 9,1 24 2 8,3 24 2 8,3

Endovaskulær operation 205 3 1,5 205 13 6,3 203 2 1,0
Aneurismer iøvrigt 155 10 6,5 158 19 12,0 158 3 1,9
Aorta-iliaca TEA 52 2 3,8 52 5 9,6 51 1 2,0
TEA iøvrigt 483 13 2,7 487 28 5,7 487 14 2,9
Fem-fem cross-over bypass 296 19 6,4 297 16 5,4 295 3 1,0
Infrainguinal bypass 826 36 4,4 828 60 7,2 823 30 3,6

Fem-pop bypass over knæ 100 2 2,0 100 9 9,0 101 2 2,0
Protese 74 1 1,4 74 6 8,1 75 2 2,7
in situ 21 1 4,8 21 3 14,3 21 0 0,0
Øvrig 5 0 0,0 5 0 0,0 5 0 0,0

Fem-pop bypass under knæ 364 12 3,3 364 25 6,9 357 12 3,4
Protese 81 2 2,5 81 8 9,9 79 2 2,5
in situ 247 9 3,6 247 13 5,3 243 10 4,1
Øvrig 35 1 2,9 35 4 11,4 34 0 0,0

Fem-krural bypass 362 22 6,1 364 26 7,1 362 16 4,4
Protese 52 3 5,8 53 5 9,4 53 3 5,7
in situ 248 16 6,5 249 18 7,2 247 9 3,6
Øvrig 62 3 4,8 62 3 4,8 62 4 6,5

Andre arterielle bypass 78 3 3,8 78 10 12,8 78 9 11,5
Embolektomi / Trombektomi 334 9 2,7 336 27 8,0 331 36 10,9

Af grafter 62 2 3,2 62 5 8,1 62 3 4,8
Af genuine kar 272 7 2,6 274 22 8,0 269 33 12,3

Arteriel trombolysebehandling 171 8 4,7 171 7 4,1 170 6 3,5
PTA 2454 26 1,1 2461 41 1,7 2456 43 1,8

Aorta-iliaca 1688 13 0,8 1693 25 1,5 1691 24 1,4
Femoro-kruralt 529 8 1,5 531 11 2,1 528 18 3,4
Grafter 167 3 1,8 167 3 1,8 168 1 0,6
Øvrig 70 2 2,9 70 2 2,9 69 0 0,0

Øvrige arterielle operationer 299 10 3,3 302 20 6,6 296 21 7,1
Kerneoperationer i alt 4238 272 6,4 4260 467 11,0 4230 221 5,2
Kernebehandlinger i alt 6692 298 4,5 6721 508 7,6 6686 264 3,9
Dialysefistler inkl. revisioner 677 0 0,0 678 2 0,3 672 8 1,2
Venekirurgi 82 1 1,2 82 0 0,0 80 1 1,3

Veneligatur 4 0 0,0 4 0 0,0 4 0 0,0
Trombektomi / trombolyse 48 1 2,1 48 0 0,0 47 0 0,0
Øvrig 30 0 0,0 30 0 0,0 29 1 3,4

Reoperation 176 5 2,8 177 4 2,3 176 5 2,8

Øvrige operationer 691 13 1,9 692 19 2,7 688 43 6,3

Sum: 8270 316 3,8 8302 533 6,4 8255 321 3,9

30 dages
mortalitet

Alle afdelinger

Øvrige komplikationer 2010
Kirurgiske 

komplikationer
Almene

komplikationer
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Indikatorer med sammenligning af afdelingerne 
I det følgende er en omfattende præsentation af i alt 14 indikatorer. Karbase har i en årrække 
præsenteret 5 resultatindikatorer, som defineret nedenfor. Disse 5 indikatorer er nu indbygget i et 
standard indikatordatasæt på i alt 13, hvor der er sket en integration med landspatientregistret (LPR). 
Flere af indikatorerne er rent LPR-baserede, og omfatter nu både resultat- og proces-indikatorer, som 
det vil fremgå nedenfor. Endelig er der fra denne årsrapport præsentation af en 14. indikator, 
overlevelse efter endovaskulær behandling af aortaaneurismer (EVAR). Denne ny behandlingsmetode 
er nu så veletableret i Danmark at vi har fundet det nødvendigt at inddrage metoden i den løbende 
kvalitetsmonitorering. 
 
14 indikatorer er naturligvis alt for mange til at anvende til systematisk kvalitetsarbejde. De er da også 
helt nye, og denne årsrapport, sammen med den næste for 2011-data, har til formål at afveje 
anvendeligheden af dem alle. Nogle kan måske beholdes som løbende monitorering, fordi det er 
kritiske data, men hvor vi kun laver initiativer ved afvigelser. Andre er anvendelige til at sætte 
handleplaner ud fra, i et forsøg på at forbedre kvaliteten. Og endelig er der givet nogle af 
indikatorerne, der vil vise sig at være uanvendelige til kvalitetsformål, og som derfor må udgå igen. 
 
Da vi netop er i denne evalueringsfase dette og det næste år, har vi derfor i denne årsrapport fundet 
det af betydning at bibeholde de gamle 5 indikatorer, til sammenligning med beregningerne i de nye. 
Denne sammenligning er interessant som datavalidering, da der er få forskelle mellem datagrundlag 
og beregningsmetode på det gamle datasæt og det nye. I det gamle datasæt var indikatorerne beregnet 
ud fra patienterne registreret i Karbase, mens de nye indikatorer i høj grad er baseret på de patienter, 
der kan genfindes i LPR. Da der kan være mangler begge steder vil det vise sig som forskelle. 
Imidlertid er patient- og datakompletheden sår stor i Karbase, at afvigelserne ikke bør være markante. 
Dette er således et væsentligt fokus for test af validiteten af det nye standard-indikatorsæt. 
 
Afdelingssammenligninger er med 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 behøver 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 var selvfølgelig 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 specialindsigt og meget avancerede analyser. Det er vort håb at vi i de kommende 
år kan arbejde videre med at få foretaget denne korrektion, via samarbejde med statistikere og 
epidemiologer. 
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Definition af de fem gamle indikatorer og en ny sjette 
De 5 gamle indikatorer og den ene nye er defineret således: 
 elektive operationer for abdominalt aortaaneurisme – eAAA 

o Indikator: Død indenfor 30 dage efter operationen 
 Akut operation for rumperet aortaaneurisme – rAAA 

o Indikator: Død indenfor 30 dage efter operationen 
 Ny: Elektiv indsættelse af endovaskulær protese for abdominalt aortaaneurisme – EVAR 

o Indikator: Død indenfor 30 dage efter operationen 
 Fjernelse af åreforkalkning i halspulsåren – Carotis TEA. 

o Indikator: Død indenfor 30 dage efter operationen eller stroke under indlæggelsen 
 Sårkomplikationer efter operation med perifer bypass (infrainguinal bypass) 

o Indikator: Sårkomplikation (randnekrose, behandlingskrævende blodansamling, 
lymfeansamling eller lymfesiven) under indlæggelsen 

 Sårinfektion efter operation med perifer bypass 
o Indikator: Samlet infektionsfrekvens under indlæggelsen (ca. ¾ er overfladiske, ¼ 

dybe) 
 

Patientgrundlaget for disse indikatorer kan ses af tabellen s. 9. 
 
Datasættet i den gamle beregning er taget fra Karbase registreringerne suppleret med mortaliteten fra 
CPR-registret, og afviger dermed fra de senere indikatorer, der alene er baseret på 
Landspatientregistret. Hvis der derfor er manglende registreringer på en afdeling i Karbase vil 
patienterne ikke indgå i denne gamle fremstilling, mens der tilsvarende vil være mangler i 
indikatorerne fra Landspatientregistret hvis patienten er oprettet i Karbase, men ikke korrekt 
registreret i Landspatientregistret. 
 
Den sjette nye indikator på EVAR introduceres her, da denne nye metode efterhånden har opnået et 
antal, så der er behov for at dokumentere at der er ensartet høj behandlingskvalitet landet over. EVAR 
bruges ligesom åben operation til at forhindre ruptur af aneurismet. Foreløbig er der kun 3 afdelinger, 
der har tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at udføre indgrebet, men netop fordi den anses for at være 
en højt specialiseret behandling er der krav om at afdelingerne dokumenterer deres kvalitet. 
 
Oplysninger om død er som sagt hentet fra CPR-registret, og vil derfor være registreret helt præcis for 
alle danske statsborgere. For Carotis TEA er der også hentet data om postoperativ apopleksi fra 
Karbases udskrivningsskema, så hvis dette var manglende, er registreringen ekskluderet fra analysen. 
For de 2 sidste indikatorer er data ekskluderet, hvis der har været manglende oplysninger. 
 
At det netop er de første 3 områder, der er udvalgt, skyldes at de tilhører kerneområder indenfor 
karkirurgi og at indikatoren er nem at få oplyst, ligesom selve indgrebene netop udføres for at 
forhindre død (og for Carotis TEA, stroke) af grundsygdommen. Det er også velbeskrevne områder i 
litteraturen, således at der har kunnet sættes kvalitetsmål på indikatoren. De 2 sidste er udvalgt fordi 
det er vigtige kvalitetsparametre. 
 
Optællingerne er lavet for en femårs periode, da et enkelt år giver for stor statistisk usikkerhed på 
resultatet, med risiko for fejlfortolkning. Variationerne har næsten altid kunne forklares ved 
tilfældigheder og normal variation. Ét-års resultaterne er dog stadig anvendelige som ”early warning” 
til afdelingerne, hvorfor de også er medtaget. 
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Standardrapporter fra analyseportalen 
En høj dækningsgrad og valide data er ekstremt vigtigt for en klinisk database, uden dette bliver 
enhver indikatormåling usikker eller ligefrem meningsløs. I Karbase har vi altid forsøgt efter bedste 
evne at leve op til de krav man kan stille, bl.a. med: 
 Præcise velforklarede data, med undersøgelse af reproducerbarheden ved flere lejligheder 
 Validering af data under indtastning 
 Udsendelse af ”problemlister” før hver årsrapport, til korrektion af mistænkte fejl i data 
  Lokal undersøgelse af komplethed med forskellige metoder 

 
Til denne liste har vi nu tilføjet samkøring af Karbase med landspatientregistret (LPR). Derved kan vi 
både undersøge patientkompletheden, altså hvor mange af patienterne i LPR der kan genfindes i 
Karbase, og undersøge aspekter af datavaliditeten, fx operationskoder og datoer. I sidste ende, vil det 
forhåbentligt også føre til at vi kan hente flere data fra LPR, i stedet for at indtaste dem i Karbase. 
 
Patientkompletheden undersøges via automatiske lister i analyseportalen, der sammenligner LPR med 
Karbase-indtastninger for alle indikatorer. Det betyder at der sammenlignes for sygdomsgrupperne 
abdominalt aortaaneurisme, Carotisoperationer og infrainguinale bypass, men ikke det fulde datasæt. 
Afdelingerne har således mulighed for løbende at opdatere manglende patienter i Karbase, men 
eftersom listerne også præsenterer mangler i LPR, kan de administrative data samtidig opdateres med 
eventuelle manglende koder. 
 
Helt overordnet undersøges for manglende patienter i Karbase, og dernæst rapporteres indikatorerne 
sammen med data for komplethed og validitet for de underliggende data. Validiteten er vurderet ud 
fra følgende termer: 
 
Mangler: 

• Pt. i LPR, men ikke i Karbase 
Fejl: 

• Uoverensstemmelse på sideangivelse i KMS og LPR 
• Uoverensstemmelse på procedure kode i KMS og LPR 
• Uoverensstemmelse på operationsdato i KMS og LPR 
• Patienter hvor dødsdatoen er før operationsdatoen  

 
 
De første tre indikatorer er i det nye format baserede alene på LPR-data, og har derfor 100% 
komplethed i fht. denne datakilde.  For de sidste er komplikationsdata hentet fra Karbase, og der kan 
derfor forekomme manglende data. 
 
Den grafiske fremstilling af indikatorerne er principielt forklaret ved indikator 1, metoden er den 
samme ved de øvrige. 
 

Patient- og data-komplethed 
Nedenfor præsenteres sammenligning af Karbase med Landspatientregistret (LPR).  
 
Patientkomplethed viser i hvor høj grad indikator-patienter (AAA, CEA, IIB), lokaliseret i 
Landspatientregistret også genfindes i Karbase. 
 
Datakomplethed viser i hvor høj grad der er overensstemmelse mellem data fra Landspatientregistret 
og Karbase, for indikatorpatienter (AAA, CEA, IIB). Der er her set på de data, der er afgørende for 
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LPR-indikatorer: Operationsdato, operationsside og operationskode, og i tilfælde af død, om 
operationsdatoen ligger før dødsdatoen. 
 
Flere af indikatorerne er rent LPR-baserede, dvs. patient- og datakompletheden er 100% efter 
definitionen, selvom vi naturligvis ikke helt kan vide om der er mangler i LPR. Disse indikatorer er 
markeret med 100% komplethed, således at alene patientgrundlaget tilføjes i en tabel. 
 
Indikatorerne fremstilles på en anderledes måde i disse statusrapporter, end tidligere i denne rapport. 
Forklarende tekst er sat ved figur 3. 
 

Patientkomplethed 2001 - 2010 
 

Afdeling Mangler I Karbase Komplethed %

Rigshospitalet 40 3223 98,8
Gentofte 13 2452 99,5
Slagelse 13 1188 98,9
Odense 18 2666 99,3
Kolding 24 2375 99,0
Aabenraa 1 209 99,5
Skejby 28 2087 98,7
Viborg 27 2200 98,8
Aalborg 22 2052 98,9

Alle 186 18452 99,0
Tabel 6 Figur 1 

Patientkomplethed 2010 

Afdeling Mangler I Karbase Indgår

Rigshospitalet 3 207 98,6

Gentofte 0 284 100,0

Slagelse 1 166 99,4

Odense 2 292 99,3

Kolding 5 282 98,3

Skejby 3 245 98,8

Viborg 4 229 98,3

Aalborg 4 206 98,1

Alle 22 1911 98,9

Tabel 7  Figur 2 
 
Den procentuelle komplethed er beregnet som kolonnen ”mangler” divideret med det totale antal, dvs. 
”Mangler” + ”I Karbase”, præsenteret som procent. Der ses at patientkompletheden er stabil og 
fremragende, over 99%, vurderet fra 2001 til 2010. Udviklingen gennem årene præsenteres nedenfor. 
 



 Karbase årsrapport 2010 version 3.1 Side 23 

 

 
 

Ovenfor præsenters udviklingen gennem årene for patientkompletheden. For hver afdeling 
præsenteres resultatet for 2010 med blå markering, og tilhørende statistiske 95% sikkerhedsgrænse 
med vandret blå streg. Gennemsnittet for 2010 er markeret med den lodrette blå streg. På samme 
måde præsenteres resultat og gennemsnit for 2009 (rød) og 2001 – 2008 (grøn). Der er derved muligt 
at se tendenser, dels landsdækkende gennem de 3 lodrette linier, og for hver afdeling gennem 
markeringerne. Selvom det kunne tilsyneladende se ud til at der er sket en forværring i 
patientkompletheden er det kun marginalt og ikke statistisk signifikant. 
 

Udvikling i patientkomplethed 2001 – 2010 

 
 
Denne figur understøtter at der ikke er sket nogen systematisk ændring i patientkompletheden siden 
2001, den er stabilt høj. Den sidste procent der mangler bør naturligvis på et tidspunkt auditeres, men 
lige nu er der andre spørgsmål, der har højere prioritet.  

Figur 3 

Figur 4 
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Overensstemmelse af data med Landspatientregistret 
 
Afdeling Afviger Ens Komplethed %
Rigshospitalet 663 2560 79,4
Gentofte 302 2150 87,7
Slagelse 197 991 83,4
Odense 327 2339 87,7
Kolding 361 2014 84,8
Aabenraa 21 188 90,0
Skejby 385 1702 81,6
Viborg 374 1826 83,0
Aalborg 214 1838 89,6
Alle 2844 15608 84,6
Tabel 8 Figur 5 
 
Her præsenteres datakompletheden for de enkelte afdelinger. Som beskrevet i indledningen til dette 
afsnit viser figurerne overensstemmelsen i Karbase og LPR for centrale variabler (operationsdato, 
primære operationskode, sideangivelse). Foreløbig er konklusionen at datakompletheden er ganske 
høj, og stigende, som det ses i figur 6 nedenfor. 

 
Figur 6 
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Datakomplethed 2010 

Afdeling Afviger Ens Indgår

Rigshospitalet 30 177 85,5

Gentofte 13 271 95,4

Slagelse 23 143 86,1

Odense 20 272 93,2

Kolding 30 252 89,4

Skejby 42 203 82,9

Viborg 41 188 82,1

Aalborg 17 189 91,7

Alle 216 1695 88,7

Tabel 9 Figur 7 
 

Udvikling i datakomplethed 2001 – 2010 

 
Figur 8 
 
Tabel 9 og Figur 7 viser datakompletheden i 2010, der er oppe på 88,7 %, men varierende fra ca. 82 
% op til ca. 95 %. Disse tal er ikke endeligt valideret. Der er foretaget stikprøvekontrol, hvor det på 
Rigshospitalet har vist sig, at en hovedårsag til at den kun ligger på ca. 85 % i tabel 9 er fejl i 
Landspatientregistret, og her især én dags forskel på operationsdato, især for eftermiddags-aften-nat 
operationer. Der vil blive foretaget yderligere analyse af dette problem. 
 
Figur 8 viser udviklingen i datakomplethed gennem årene 2001 – 2010, hvor der ses en stigende 
tendens i slutningen af perioden. Der er nu kommet bedre værktøjer i analyseportalen til løbende 
kontrol af patient- og datakomplethed, der forventeligt vil afspejle sig i yderligere forbedringer i årene 
fremover, om fejlene så skal rettes i Karbase eller i de administrative systemer (LPR). 
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Abdominale aortaaneurismer 
Nedenfor er samlet alle indikatorer for abdominale aortaaneurismer, både rumperede og elektive. 
Nogle indikatorer er opdelt på de to typer, andre er fælles. Ofte angives tillige hvor mange patienter, 
der indgår i analysen. Dette tal er ikke nødvendigvis det samme som i frekvenstabellen allerførst, dels 
på grund af ekskluderede patienter, og dels fordi en del indikatorer er rent LPR-baserede, og dermed 
kan indeholde patienter, der ikke genfindes i Karbase. 

Rumperede aortaaneurismer 

Rumperet aorta-aneurisme, 30 dages mortalitet 2006 – 2010, ujusterede data 

 
Figur 9 viser den ujusterede 30 dages mortalitet (markeret med kort gul vandret streg) for de 7 
afdelinger, der hhv. udførte operationen i perioden 2006 – 2010 og i 2010. Antal patienter, der indgår 
i beregningen ses af Tabel 2. Med ujusteret menes, at der ikke er taget højde for eventuelle forskelle i 
patientsammensætningen i forhold til andre sygdomme mv. Ubehandlet har denne sygdom en 
dødelighed på 100 %. Den blå lodrette streg viser den statistiske usikkerhed på mortaliteten. Den 
grønne vandrette streg repræsenterer landsgennemsnittet, og den røde vandrette streg viser den 
nordiske standard, afdelingerne bør holde sig under (60 %)1.  
Nedenfor vises 30 dages mortalitet for året 2010, hvor Gentofte ses med en høj mortalitet. Afdelingen 
er nu ophørt med at lave denne behandling, og en audit er derfor ikke nødvendig. Alle andre har 
resultater, der ligger inden for den statistiske variation, og ikke uventet bliver variationen mindre ved 
5 års opgørelse fremfor kun et år. 

                                                 
1 Bergqvist D et al. Nordisk Medicin 1994; 109: 10: 256-7. 

Figur 9 
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Rumperet aorta-aneurisme, 30 dages mortalitet 2010, ujusterede data 

 
 

30 dages mortalitet for rumperet aortaaneurisme 2001-2010 

Figur 11 
 
Her præsenteres figuren fra standardrapporterne i Analyseportalen, men som redegjort for i 
indledningen til afsnittet, med et lidt andet datagrundlag end figur 9 og figur 10 ovenfor. For hver 
afdeling præsenteres resultatet for 2010 med blå markering, og tilhørende statistiske 95% 

Figur 10 
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sikkerhedsgrænse med vandret blå streg. Gennemsnittet for 2010 er markeret med den lodrette blå 
streg. På samme måde præsenteres resultat og gennemsnit for 2009 (rød) og 2001 – 2008 (grøn). Der 
er derved muligt at se tendenser, dels landsdækkende gennem de 3 lodrette linier, og for hver afdeling 
gennem markeringerne.  
 
Ved sammenligning af figur 9/10 og figur 11 bør resultaterne ikke være meget afvigende fra 
hinanden, og vurderingen af dette har netop været begrundelsen for at medtage begge beregninger / 
grafiske fremstillinger i denne årsrapport. Når vi har valideret at der ikke er større forskelle kan vi 
udelade den eget beregnede. 
 
Der ses at analyseportalens beregning viser lidt højere mortalitet end i figur 10 for 2010, men ikke 
afgørende, og noget der kan være betinget af de mindre afvigelser i patientgrundlaget. Da figur 11 er 
rent LPR-baseret er den med 100 % patient- og datakomplethed. 

Udvikling i 30 dages mortalitet for rumperet aortaaneurisme 2001-2010 

 
Figur 12 
 
Figur 12 viser udviklingen i mortaliteten gennem årene i perioden 2001 – 2010. Der ses en jævnt 
faldende mortalitet. Dette kan både være betinget af bedre behandling og af hårdere selektion. 
Eftersom der er et nogenlunde stabilt patientgrundlag gennem årene er der i hvert fald nok tale om at 
forklaringen delvist er af en bedre håndtering af disse kritisk syge patienter, der ubehandlet alle ville 
dø i løbet af timer til dage.  
 
For at komme en vurdering af selektionen nærmere, der selvfølgelig har stor betydning for 
afdelingsvurderingerne, ville det være ønskeligt at kunne få data for mortaliteten af sygdommen. 
Nogle patienter indlægges med rumperet aortaaneurisme, men vurderes for syge til at kunne 
gennemgå en operation, i litteraturen rapporteret til ca. 10 % på karkirurgisk specialiserede centre, og 
over 50% på ikke specialiserede2345. Disse patienter optræder ikke i beregningerne ovenfor, men 
kunne variere mellem afdelinger og delvist forklare forskellene, selvom Danmark kun betjener sig af 
højt specialiserede karkirurgiske centre.   

                                                 
2 Basnyat PS, Br J Surg 1999;86:765-70. 
3 Laukontaus SJ et al. Ann Vasc Surg 2007;21:5:580-5 
4 Cassar K et al. Br J Surg 2001;88:1341-3. 
5 Heikkinen M et al. J Vasc Surg 2002;36:291-6. 
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Elektive aortaaneurismer 

Elektivt aortaaneurisme, 30 dages mortalitet 2006 – 2010, ujusterede data 

 
Over en 5 års periode ses nogen variation i 30 dages mortaliteten mellem afdelingerne, men indenfor 
den statistiske usikkerhed, tydende på at den samme høje kvalitet ydes overalt. Den nordiske standard 
er en mortalitet under 7 %6. Denne opgørelse er kun af åbne operationer, og den stigende hyppighed 
af endovaskulære proteseindsættelser kan tænkes at øve indflydelse på resultatet fremover. Netop 
Rigshospitalet har høj frekvens af EVAR, og måske derfor er de resterende åbne indgreb mere 
komplekse og med højere mortalitet de sidste par år. Afdelingen har valgt at udføre en audit på dette 
(audit 1). 
 

Elektivt aortaaneurisme, 30 dages mortalitet 2010, ujusterede data 

 
 
 

                                                 
6 Bergqvist D et al. Nordisk Medicin 1994; 109: 10: 256-7. 

Figur 13 

Figur 14 
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30 dages mortalitet for elektivt aortaaneurisme 2001-2010 

 
Resultatet i Figur 15 svarer fuldstændigt til beregningen i figur 13 og 14, hvilket tyder på at den er 
retvisende. Da figur 15 er rent LPR-baseret er den med 100 % patient- og datakomplethed. 

Udvikling i 30 dages mortalitet for elektivt aortaaneurisme 2001-2010 
 

 
Figur 16 
Gennem 10-års perioden ses ligesom for rumperede aortaaneurismer et fald i mortalitet, især i de 
første år. Dette er en alvorlig behandlingsrelateret komplikation, som derfor bør overvåges. 
 
 Audit 2: Der mangler 8 patienter i tabel 2, i forhold til de 297 medregnet her. Der skal 
redegøres for hvor de ekstra 8 kommer fra, er det LPR-patienter, der ikke findes i 
Karbase? 

Figur 15 
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Endovaskulær behandling (EVAR) 

Endovaskulær behandling af aortaaneurismer, mortalitet 2006 – 2010 

 
 
Endovaskulær behandling af aortaneurismer (EVAR) er steget ganske meget de senere år, og bruges 
nu næsten lige så hyppigt som åben kirurgisk rekonstruktion, hvorfor metoden fra denne årsrapport og 
frem bliver præsenteret med mortalitetsdata. Indikatoren bør indbygges i standard indikatorsættet, 
men det er tids- og omkostningskrævende, derfor begynder vi med denne simple beregning. Det ses at 
mortaliten ved EVAR ligger på ca. 1/3 af åben operation, uden signifikant forskel mellem de 3 
afdelinger, der i øjeblikket udfører behandlingen. Internationalt ligger 30 dages mortaliteten på op til 
3,5 – 4 %, men med en tendens til at blive lavere over tid7. Da mortaliteten ved åben kirurgi ligger på 
3,1 – 4,0 % ved åben kirurgi de senere år (fig. 16) bør EVAR ligge endnu lavere. Vi har derfor indsat 
en EVAR standard noget lavere end i litteraturen på 1,5 % i figur 17 og figur 18, men yderligere 
sænkning kan komme på tale i fremtiden afhængig af udviklingen internationalt. 

Endovaskulær behandling af aortaaneurismer, mortalitet 2010 

 
                                                 
7 Franks SC et al. Systematic Review and Meta-analysis of 12 Years of Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm 
Repair. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33: 154-71. 

Figur 17 

Figur 18 
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Reoperationer efter operation for abdominalt aortaaneurisme 

Reoperation indenfor 30 dage efter AAA-operation 2001-2010 

Figur 19 
Reoperationsraten er ikke nem at fortolke. Ideelt set, bør patienten naturligvis ikke udsættes for 
reoperationer. Operation for AAA er imidlertid meget stor og behæftet med alvorlige komplikationer, 
nogle operationskrævende. En høj reoperationsrate kan således både være tale om flere 
komplikationer og om rettidig omhu, hvor man tidligt forsøger at intervenere mod mistænkte 
komplikationer. Denne indikator vil i de kommende år blive underlagt forskellige audits, hvorefter vi 
kan tage stilling til om den er anvendelig som kvalitetsindikator. Et særligt problem i den nuværende 
form er at det er en sammenblanding af elektiv og akut operation, hvor det er velkendt at akutte 
operationer for rumperet aortaaneurisme er behæftet med væsentligt højere komplikationsrate end 
elektive operationer. Som vist nedenfor synes datakvaliteten at være høj. 
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Reoperation indenfor 30 dage efter AAA-operation – datakvalitet 2010 

 
Figur 20 

 

Udvikling i reoperation indenfor 30 dage efter AAA-operation 

 
Figur 21 
Reoperationsraten ser høj ud efter operation for elektivt aortaaneurisme, og er ændret markant siden 
indikatoropgørelsen april 2011. Det er derfor nødvendigt med en stikprøvekontrol af denne indikator, 
hvor tallene gås efter i LPR (audit 4). 

Audit 3: Reoperationsrater er forventet meget forskellige for patienter med elektive og 
rumperede aortaaneurismer. Det skal undersøges om det er en rigtig antagelse. Hvis det 
er, skal opgørelsen opdeles på de 2 operationstyper for at give mening. Hvis dette ikke 
kan lade sig gøre skal indikatoren udelades.  
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Genindlæggelser efter operation for abdominalt aortaaneurisme 

Genindlæggelse indenfor 30 dage efter AAA-operation 

  
Figur 22 
Også genindlæggelsesfrekvensen er svær at fortolke. Indikatoren indeholder alle genindlæggelser 
indenfor 30 dage uanset årsag, og uanset om det er sket på egen afdeling eller en anden. Hvor mange 
genindlæggelser en afdeling har, er en kompleks sammenblanding af opståede komplikationer, sociale 
faktorer, kommunale tilbud om hjælp osv. Vi vil i de kommende år lave audits af variationerne i 
resultaterne og derefter tage stilling til anvendeligheden fremadrettet som kvalitetsindikator. Aktuelt 
ses relativt store forskelle imellem afdelingerne, uden at der er større forskelle i datakvalitet. 

Genindlæggelser indenfor 30 dage efter AAA-operation - datakvalitet 2010 
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Figur 23 

Genindlæggelser indenfor 30 dage efter AAA-operation 

 
Figur 24 
Genindlæggelsesfrekvensen er steget markant fra ca. 2 % gennemsnitligt for datakørslen i april 2011 
til første version af årsrapporten, til gennemsnitligt ca. 9 % i den nye kørsel i oktober 2011 til denne 
årsrapport. Der er ingen god forklaring på dette umiddelbart, og der bør derfor laves en data-audit på 
denne forskel (audit 5).  

Postoperativ indlæggelsestid 

Postoperativ indlæggelsestid efter elektiv AAA-operation 2001 - 2010 

 
Figur 25 
 



 Karbase årsrapport 2010 version 3.1 Side 36 

 

Beregning af den postoperative indlæggelsestid er trukket fra LPR, og omfatter både indlæggelse på 
egen afdeling og overflytning til andre afdelinger. Grafisk præsenteres middelværdier, mens tabellen 
også for 2010 viser medianen. Medianværdier er mere retvisende til bedømmelse af hvilken praksis 
man har på afdelingen, da middelværdien bliver påvirket af ikke-planlagte meget langvarige 
indlæggelsesforløb. Det tyder således på at Skejby har haft nogle meget lange indlæggelsesforløb der 
har givet høj middel-indlæggelsestid selvom den mediane indlæggelsestid ligger på niveau med det 
øvrige land. Datakvaliteten er høj, som det ses af figur 26 nedenfor. 

Postoperativ indlæggelsestid efter elektiv AAA-operation - datakvalitet 2010 

 
Figur 26 

Udvikling i indlæggelsestid efter elektiv AAA-operation 2001 – 2010 

 
Figur 27 
Det ses at der er en let faldende tendens i indlæggelsestiden bedømt på den mediane, i 
overensstemmelse med at mange afdelinger prøver at introducere optimerede operationsforløb. 
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Carotis trombendarterektomi (TEA) 

Kombineret 30 dages mortalitet / stroke for carotiskirurgi 2006 - 2010 

 
For at leve op til de internationale studier, der har vist god effekt af carotiskirurgi som profylakse mod 
nye større apopleksier, bør man have en kombineret død- og apopleksi-rate på maksimalt 6 - 7 %. Det 
ses at gennemsnittet i perioden 2005 - 2009 ligger langt under dette niveau, og variationen mellem 
afdelingerne ligger indenfor acceptable grænser. Igen tyder det på at alle afdelinger leverer høj 
kvalitet, også ved international sammenligning. De 2 afdelinger med 0% har netop startet 
carotiskirurgi i 2010, og der indgår derfor meget få patienter for disse. 
 
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. Det kan medføre øget mortalitet og 
komplikationer. Se senere afsnit for uddybende diskussion. 

Kombineret 30 dages mortalitet / stroke for carotiskirurgi 2010 

 
  

Figur 28 

Figur 29 
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30 dages mortalitet/stroke for Carotis TEA 2001 - 2010 

 
 
Efter en faldende tendens ses nu en stigning i stroke/mortalitetsrate. Dette kan skyldes en mere 
aggressiv evidensbaseret holdning til tidlig kirurgi – der reddes mange flere fra stroke eller død, men 
det medfører flere komplikationer. Forholdet er, at hvis der har været symptomer fra en carotisstenose 
er risikoen for stroke/død størst i de første uger efter det stroke / mindre hjerneblodprop (TCI), men 
samtidig er gevinsten også størst ved kirurgi. På den anden side er risiko for komplikationer og død 
efter operationen også større hvis man opererer tidligt, men ikke i så høj grad som gevinsten ved tidlig 
kirurgi. Alle faglige anbefalinger er derfor også at fremskynde operationen, som det også ses at ske i 
figur 34 nedenfor, der viser den danske udvikling, selvom raten af perioperative strokes og død 
samtidig stiger, som der er en svag tendens til i figur 318. 

                                                 
8 Naylor R. J Vasc Surg 2008;48:1053-9. 

Figur 30 
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Udvikling i 30 dages mortalitet/stroke for Carotis TEA 2001 - 2010 

 
Figur 31 

Postoperativ indlæggelsestid efter carotis TEA 2001 - 2010 

 
Der ses at indlæggelsestiden er for nedadgående. Ligesom for AAA er der væsentlig forskel på 
middel-værdi og medianværdi for 2010, som vist i tabellen. Det skyldes at middelværdien påvirkes af 
langvarige forløb, fx efter peroperativt stroke, hvor også indlæggelsesforløbet på neurologisk afdeling 
medtælles. Medianværdien giver dermed et bedre billede af afdelingens standardforløb. 
Indlæggelsestiden virker højere end standardprogrammerne angiver på de forskellige afdelinger, 
derfor er besluttet en audit, som anført i boksen nedenfor. 

Audit 6: Den mediane indlæggelsestid virker meget høj for flere afdelinger.  Bestyrelsen 
laver en første audit, hvor indlæggelsestiderne tjekkes i Karbase (median-værdien). Hvis 
den afviger fra ovenstående figur laves yderligere audit af data fra statusrapporten. 

Figur 32 
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Udvikling i postoperativ indlæggelsestid efter carotis TEA 2001 - 2010 

 
Figur 33 
Indlæggelsestiden har vist faldende tendens gennem årene, men som anført, kunne den nok mediant 
være lavere end angivet her. Diskussionen af det optimale patientforløb vil fortsætte efter den udførte 
audit. 

Ventetid fra henvisning til carotisoperation 2001 – 2010 (dage) 
 

 
 
Ventetiden er defineret som tiden fra henvisningen er sendt til den karkirurgiske afdeling til patienten 
bliver opereret, og data trækkes fra LPR. Ventetiden omfatter således ikke tiden fra patienten får 
symptomer til patienten indlægges på neurologisk afdeling, og tiden fra indlæggelse med TCI/stroke 
til henvisning sendes. Vi har en målsætning i øjeblikket om at patienten bør være opereret indenfor 14 
dage efter kontakt til læge med stroke / TCI. Pragmatisk har vi sat en acceptabel ventetid på ca. en uge 
for den karkirurgiske afdeling, mediant. Der ses at flere afdelinger lever op til dette, mens andre stadig 

Figur 34 
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har nogle udfordringer i ændret operationsplanlægning. Udviklingen går dog den rigtige vej, noget vi 
vil holde øje med i årene fremover. 

Ventetid fra henvisning til carotisoperation – datakvalitet 2010 

 
Figur 35 
Datakvaliteten er høj, og bør også være det, da data alene er hentet fra LPR. De manglende patienter 
er derfor et mysterium, et forhold der gælder flere LPR-indikatorer. Vi vil gå dybere ned i disse 
beregninger fremover, for at få en fortolkning af forklaringen. 

Udvikling i ventetid til Carotisoperation 2001 – 2010 

 
Figur 36 
Der er sket et meget markant fald over årene, i ventetiden fra henvisningen sendes til operationen er 
udført. Anbefalingerne i dag er da også at operation bør foregå indenfor 2 uger fra event, I England 
har man endda en ambition om at senere skærpe anbefalingen til 48 timer9. 
  

                                                 
9 Naylor R. J Vasc Surg 2008;48:1053-9. 
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Infrainguinale bypass (IIB) 

Sårkomplikationer efter operation med perifer bypass 2006 - 2010 

 
Sårkomplikationer efter perifer bypass udgør et hyppigt problem. Årsagen er ofte en kombination af 
dårlig helingsevne pga. den tidligere dårlige blodforsyning, men kirurgisk teknik spiller formentlig 
også ind. Vi har derfor valgt at sætte fokus på dette problem og vil, så snart standardrapporten er 
valideret, begynde at opsætte kvalitetsmål og ledsagende monitorering. Efter validering af 
registreringspraksis sidste år ses at RH har skiftet resultater i 2009 og 2010. Århus lå højt i første 
udgave af 2010-rapporten og har lavet en audit, der har vist at der et væsentligt problem med 
registrering af komplikationen. Reglen er, som for alle komplikationer i Karbase, at komplikationen 
skal have behandlingsmæssige konsekvenser. Hvis der fx er sivning fra såret et par dage, uden at 
indlæggelsestiden forlænges, der reopereres eller at det har andre konsekvenser, skal det ikke 
registreres som en komplikation. Se audit 8 for nærmere redegørelse. 
  

Audit 7: Der skal laves flere ændringer og en audit på denne indikator: 
 
A. Odense mener ikke den høje ventetid er korrekt.  Afdelingen tjekker en stikprøve af sine 
patienter, for at afgøre om opgørelsen ovenfor er retvisende (mediant 14 dages ventetid i 2010). 
 
B. Herunder skal vi have afklaret betydning af intern flytning af patienter i en region, fra afdeling 
til afdeling: Helt konkret, hvis Kolding modtager en henvisning, og sender den videre til Odense, 
hvordan opgøres ventetiden så i Odense – medregnes Koldingtiden? 
 
C. Der mangler ganske mange patienter i opgørelsen, som ved tjek af datavalideringen i 
statusrapporten har vist sig at være betinget af at et stort antal patienter er ekskluderede fordi de 
tidligere har været i kontakt med den karkirurgiske afdeling. Det giver ikke mening for en 
procesindikator, ventetiden er ikke afhængig af tidligere kontakter, resultatindikatorer kan være 
det. Vi skal have ændret indikatoren, så der ikke sker eksklusion af patienter, med tidligere 
karkirurgiske kontakter. 
 
D. Der er enighed om at vi bør have samme målsætning som i Storbritannien, at patienter skal 
være opererede senest 14 dage efter første kontakt til læge, der som regel er indlæggelse på en 
neurologisk afdeling. For at leve op til dette krav, sætter vi som mål, at den karkirurgiske ventetid 
bør være 7 dage eller kortere for 90 % af patienterne inden for de næste 3 år. I 2010 blev 90 % af 
patienterne opereret indenfor 15 dage, så målet er godt en halvering af dette resultat. 

Figur 37 
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Sårkomplikationer efter operation med perifer bypass 2010 

Figur 38 
Der ses større forskelle i komplikationsfrekvensen mellem afdelingerne, men som redegjort for i den 
udførte audit nedenfor, er der formentlig tale om et væsentligt bidrag af ikke-korrekt registrering. Vi 
vil følge op på dette spørgsmål fremadrettet, og fastholder en målsætning om at reducere 
komplikationsfrekvensen til 15 % i 2013. 

 

Sårkomplikationer efter infrainguinal bypass - datakvalitet 2010 

 
Figur 39 
 
Der ses store variationer i fejl og mangler mellem afdelingerne. Vi har imidlertid svært ved at 
gennemskue denne beregning og vil derfor tage forbehold for resultatet. Vi må have en dialog med 
Enhed for Klinisk Kvalitet om beregningen og fortolkningen. 

Audit 8: I første version af denne årsrapport lå Skejby med en komplikationsfrekvens på 
48 %, hvilket nu er blevet auditeret. Data er korrigeret, og Skejby nu ligger på 
gennemsnitlig værdi. Se auditresultat i audit-afsnittet bagerst i rapporten. 
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Sårkomplikationer efter infrainguinal bypass 2001 - 2010 

 
Figur 40 
 
Denne figur viser som de ovenstående at der er en høj frekvens af sårkomplikationer, om end 
faldende. Se bemærkninger ovenfor. 

Udviklingen i sårkomplikationer 2001 – 2010 

 
Figur 41 
Efter en initialt stigende frekvens har der de senere år været en faldende tendens. Se i øvrigt 
kommentarer ovenfor om samme spørgsmål. 
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Sårinfektioner efter infrainguinal bypass - datakvalitet 2010 

 
Figur 42 
Igen ses større variationer mellem afdelingerne i datakvalitet, som vi ikke helt kan forklare, men vil 
søge yderligere dokumentation for. Internt vil vi undersøge om der er afdelinger, der har 
utilstrækkelig registrering af udskrivningsoplysninger i KMS/Karbase, som en mulig delforklaring. 
 

Sårinfektioner efter operation med perifer bypass 2006 - 2010 

 
Sårinfektioner har traditionelt haft stor opmærksom i alle former for kirurgi. Sårinfektioner er da også 
behæftet med alvorlige konsekvenser for de ramte. Desværre er den uhyre svær at registrere, der er 
vide grænser for fortolkninger i dagligdagen. Vi har derfor valgt at bruge indikatoren, men med meget 
snævre kriterier for registrering, nemlig at infektionen har ført til kirurgiske konsekvenser 
(sårspaltning spontant/kirurgisk). Vi vil i de kommende år vurdere egnetheden af indikatoren. De 
afvigende resultater for RH i femårs perioden blev allerede udsat for en audit sidste år, hvor den 
væsentligste forklaring viste sig at være forkert registreringspraksis, der da også ses at være rettet op 
på i 2010. Sårinfektioner er traditionelt vanskelige at registrere korrekt. Efter definitionen i Karbase 
registrerer vi sårinfektioner, der har haft behandlingsmæssige konsekvenser, dvs. fysiologisk 
sårrødme kvalificerer ikke til at stille diagnosen. Vi arbejder fortsat på at opnå så præcis registrering 
som muligt, for derefter at kunne bruge indikatoren til kvalitetsformål. 

Figur 43 
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Sårinfektioner efter operation med perifer bypass 2010 

 

Sammenligningsdiagram sårinfektioner 2001 - 2010 

 
Figur 45 
Det ses af figur 45 fra standardrapporterne at der er større forskelle til figur 44. Figur 45 er baseret på 
LPR, men det er bemærkelsesværdigt at der er så dårlig overensstemmelse med Karbase. Vi har i år 
besluttet så mange audits, at det ikke har været overkommeligt at prioritere dette spørgsmål i denne 
omgang, men ved fortsat store forskelle vil det formentlig blive auditeret i næste årsrapport. 
 

Figur 44 
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Udvikling i sårinfektioner efter perifer bypass 2001 – 2010 

 
Figur 46 
Udviklingen i sårinfektionsfrekvensen viser faldende tendens, formentlig mest betinget af en mere 
korrekt registrering i de senere år. Udviklingstendensen vil blive anvendt fremadrettet til at bedømme 
både registreringspraksis og anvendeligheden af sårinfektioner som kvalitetsindikator, hvor andre 
komplikationer formentlig kan registreres med højere præcision. Vi vil næppe fjerne denne indikator, 
usikkerhederne til trods, da denne indikator har stor opmærksomhed fra centrale 
sundhedsmyndigheder, og har stået centralt i udviklingen af kliniske kvalitetsdatabaser siden starten i 
1980’erne. 
 
Nedenfor er en grafisk fremstilling af en meget interessant indikator, hentet fra Landspatientregistret, 
nemlig amputationsraten 1 år efter karkirurgisk kredsløbsforbedrende operation for at afværge 
amputation ved kritisk iskæmi. Dette er en kerneopgave i karkirurgisk praksis, og disse patienter er i 
umiddelbar fare for at få foretaget en ben-amputation. Denne indikator har kun kunnet indføres som 
led i indhentning af data fra landspatientregistret, hvor der søges efter amputationskoder 
(crusamputation eller højere) på patienter tidligere karkirurgisk opereret. 
 
Der ses meget store forskelle i amputationsfrekvensen mellem afdelingerne i figur 47, og nogenlunde 
stabilt gennem årene for de fleste afdelinger. Igen er der behov for en datamæssig auditering af disse 
resultater i første omgang, for at være sikker på at vi kan anvende indikatoren til kvalitetsformål. 
Første skridt vil være en validering af de underliggende data, noget vi ikke har besluttet i første 
omgang, alene af ressourcemæssige hensyn. Vi har udviklet indikatorerne, men ikke modtaget 
økonomi til større validering, hvorfor vi må sprede den over flere år. Vi bringer alligevel resultater af 
indikatoren, men understreger at den skal fortolkes med stor varsomhed i øjeblikket. 



 Karbase årsrapport 2010 version 3.1 Side 48 

 

Amputationsrate indenfor 1 år efter perifer bypass for kritisk iskæmi 
2001-2010 

 
 

Udvikling i amputationsrate efter perifer bypass for kritisk iskæmi 2001-
2010 

 
Figur 48 
Udviklingstendensen er nogenlunde stabil, men da vi stadig er usikre på validiteten af data må en 
nærmere fortolkning afvente at vi kommer dybere i data. 
  

Figur 47 
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Reoperation indenfor 30 dage efter perifer bypass 

 
Reoperationsfrekvensen efter perifer bypass er igen en vanskeligt fortolkelig indikator, der vil kræve 
en nøjere audit i de kommende år. Nogle indgreb er forbundet med høj risiko for mindre reoperation 
til at sikre et varigt godt resultat, fx fistellukning ved in situ bypass. Andre indgreb er fx trombektomi, 
som nogle gange er udtryk for tekniske problemer. Foreløbig offentliggør vi den nye indikator for at 
danne basis for de kommende årsrapporter, hvor indikatoren skal analyseres i større grundighed, og 
hvor anvendeligheden til kvalitetsformål skal evalueres. 

Reoperation indenfor 30 dage efter perifer bypass – datakvalitet 2010 
 

 
Figur 50 
Datakvaliteten ses at være høj for alle afdelinger.  

Figur 49 
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Udvikling i reoperation indenfor 30 dage efter perifer bypass 
 

 
Figur 51 
Udviklingen er nogenlunde stabil over årene. Fortolkningen er vanskelig, se kommentarer til figur 49. 

Genindlæggelse indenfor 30 dage efter perifer bypass 2001 - 2010 

 
Genindlæggelsesfrekvensen er igen en indikator der måske kan vise sig værdifuld, men hvor vi i dag 
ved for lidt om hvad den dækker over – noget vi vil undersøge i de kommende år og tage stilling til 
anvendeligheden. 

  

Audit 9: I første udgave af årsrapporten var der flere afdelinger med 0 genindlæggelser, 
heriblandt Aalborg, der har auditeret dette, og fundet 5,8 % genindlæggelser på egen 
afdeling indenfor 30 dage. Siden synes indikatoren at være mere retvisende, som vist 
ovenfor. Se i øvrigt auditresultatet i audit-afsnittet bagerst. 

Figur 52 
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Genindlæggelser indenfor 30 dage efter perifer bypass - datakvalitet 2010 

 
Figur 53 
Datakvaliteten ses også at være høj for denne indikator, uanset at vi ikke har helt overblik over 
betydningen af resultaterne. 
 

Postoperativ indlæggelsestid efter perifer bypass 
 

 
Figur 54 
Indlæggelsestiden ses at være nogenlunde ens afdelingerne imellem. Patienterne har dårlig sårheling 
pga. vævsiskæmien, og det er derfor forventeligt at den postoperative indlæggelsestid er relativt høj, 
mediant 8 dage. Der ses større afdelingsforskelle, der vil blive udsat for fokuseret audit i de 
kommende år, vi fandt ikke plads til det i år. 
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Udvikling i indlæggelsestid efter perifer bypass 2001 - 2010 

 
Figur 55 
Selvom indlæggelsestiden i årene har ligget relativt højt, ses en svagt faldende tendens i den mediane 
indlæggelsestid. Betydningen af dette er uforklaret, og som anført noget vi vil undersøge nærmere i de 
kommende år. 
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Audits 

Audit 1: Mortalitet efter åben operation for elektivt aortaaneurisme på 
Rigshospitalet 
Resultatet afventes stadig. 

Audit 2: Sammenligning af Karbase med LPR for elektive aortaaneurismer 
Resultatet afventes stadig. 

Audit 3: Reoperationsrate efter AAA-operation – forskel på rumperede og 
elektive? 
Resultatet afventes stadig. 

Audit 4: Reoperationsrate efter AAA-operation 
Der ses en høj frekvens, og den er steget i indikatorværdi siden kørsel april 2011, hvorfor? 
Resultatet afventes stadig. 

Audit 5: Genindlæggelsesfrekvens efter AAA-operation 
hvorfor er der sket en stor stigning fra første version af årsrapporten (ca. 2%) til denne version (ca. 
9%) ? 
Resultatet afventes stadig. 

Audit 6: Indlæggelsestid efter CEA-kirurgi. 
Resultatet afventes stadig. 

Audit 7: Ventetid fra henvisning til operation for carotisstenose 2010, 
Odense Universitetshospital 
Baggrund 
Jvnf. referat fra repræsentantskabsmøde den 7.4.2011 i Landsregisteret Karbase, er der i den 
foreløbige udgave af årsrapporten registreret en betydeligt længere ventetid for ovenstående end 
landsgennemsnittet, på baggrund af data for 85 patienter ud af de 107 opererede. 
Ventetiden viser godt nok en faldende tendens i forhold til de foregående år, (over 20 dage i årene 
2001-2008, ca 16 dage i 2009 og 12,4 dage i 2010), men fortsat væsentligt længere end i de øvrige 
karkirurgiske afdelinger. 
 
Da vi allerede for nogen tid siden blev opmærksomme på den uhensigtsmæssigt lange ventetid, har vi 
i forbindelse med LEAN-projekt i afdelingen forsøgt at omstrukturere patientforløb for carotis-
patienter fra henvisning til operation. I stedet for, som tidligere, at blive henvist til arteriografi (med 
deraf følgende ventetid) og først derefter stillingtagen til operation og evt booking af operationstid, fik 
vi etableret et såkaldt carotis-for-ambulatorium, hvor patienten indenfor maksimalt 2-3 hverdage efter 
modtagelse af henvisning kunne blive set af specialuddannet personale til bl.a. UL-scanning, 
vurdering, information, anæstesivurdering mm. Samtidig var der forhåndsreserveret operationstider,  
så patienten efter endt udredning kunne få tildelt operationstid en af de nærmest følgende hverdage. 
I de få tilfælde, hvor der i forambulatoriet var tvivl om operabilitet og comorbiditet, blev patienten 
henvist til arteriografi, ekkokardiografi, lungefunktionsundersøgelse el.lign., inden fastsættelse af 
operationsdato. 
Dette ambulatorium startede i løbet af marts 2010, med forskellige ”indkørings-problemer” både mht 
henvisningsregistrering, booking, undersøgelser m.v., tre dage ugentligt (let reduceret i ferieperioder) 
med et team bestående af carotis-kirurg, sygeplejerske, sekretær og anæstesiolog til rådighed. 
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Metode 
Journalmateriale på alle de 107 patienter, der fik foretaget carotis-trombendarterektomi i 2010 er 
gennemgået mht den henvisningsdato, der er registreret i det patientadministrative system, det 
primære journalnotat gennemlæst mhp en registrering af evt. visitation til yderligere undersøgelser  
eller anden forklaring på uforholdsmæssig lang ventetid, (fx en patient, der  havde udbedt sig 
betænkningstid, men så bliver indlagt med recidiverende symptomer og derfor beslutter sig for 
operation), nedenfor i tabellen samlet under ”viderevisiterede”. Herefter er ventetiden gjort op for alle 
patienter, både med og uden grund til udsættelse af operation, og inddelt efter akut/subakut eller 
elektiv operation og desuden opdelt efter, hvilket kvartal, de var blevet opereret: 1. kvartal uden for-
ambulatorium, 2. kvartal med indkøring af dette og 3.-4. kvartal med stort set normal drift. Ventetiden 
er udtrykt som middelværdi af de resp. patientgruppers ventetider. 
 
Resultater 
18 patienter af de 107 havde en eller anden grund til at operationstidspunktet blev udsat, nedenfor 
samlet i gruppen viderevisiterede 
 
Gennemsnitlig ventetid for akut eller elektiv operation, efter operationsdato i de 4 kvartaler 2010 : 
 
 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Hele året 
 
Akut/subakut 
Ekskl.omvisiterede 

 
10,4 dage 

 
7,4 dage 

 
5 dage 

 
5,7 dage 

 

 
Elektive 
ekskl.omvisiterede 

 
12,9 dage 
 

 
12,2 dage 

 
7,8 dage 

 
5,4 dage 

 

 
Viderevisiterede 
 

 
21,3 dage 

 
13,8 dage 

 
12 dage 

 
6,7 dage 

 

 
Brutto for alle i  
dette kvartal 

 
12,8 dage 

 
10,5 dage 

 
7,1 dage 

 
5,7 dage 

 
10,0 dage 

    
Konklusion 
Der er tilsyneladende diskrepans imellem den reelle ventetid fra henvisning til operation 
gennemsnitlig 10 dage, og den i karbase beregnede (12,4 dage). 
  
Det kan måske skyldes et inkomplet data-grundlag (kun 85 af de 107 patienter er medtaget i 
årsrapportens beregning). Om det kan kompletteres , enten retrospektivt, men i hvert fald fremadrettet, 
skal først nærmere undersøges. 
 
Der er et problem med korrekt kodning af ”passiv ventetid” for de patienter, der først skal til 
yderligere undersøgelser. Dette drøftes med registreringsansvarlig sekretær. 
 
Men tallene for de enkelte kvartaler tyder på, at ventetiden er faldet markant siden etablering af det 
såkaldte forambulatorium. 
 
Der udarbejdes derfor ikke for nuværende yderligere handleplan, men der vil fortsat i afdelingen være 
fokus på at holde ventetiden på et acceptabelt niveau. 
 
Odense den 12.6.2011 
 
Birgit Wolff, Overlæge, Afd. T, OUH 



 Karbase årsrapport 2010 version 3.1 Side 55 

 

Audit 8: Høj andel med sårkomplikationer efter perifer bypass for kritisk 
iskæmi på Skejby 
I 2010 var der 33 ptt. med sårkompl. efter perifer by-pass. 
29 var anført som sivning mere end 2 dage. 
5 viste sig ved journalgennemgang at have sivning der forlængede indl. eller blev beh. med 
kompression eller kirurgi. 
De resterende synes det at dreje sig om alm. sårsivning, der var tilstede 2. postoperative dag. 
2 læger var ansvarlige for > 2/3 af registreringerne af alm. sårsivning som en sårkomplikation. 
 
Korrekt registrering er blevet indskærpet og data for 2010 er blevet korrekt registreret. 
 
Jesper Laustsen 
Overlæge 
 
Tilføjelse: Bestyrelsen blev opmærksom på at især registrering af komplikationer kan være udsat for 
store variationer mellem afdelingerne, først og fremmest betinget af ukendskab til definitioner af 
hvilke, der skal registreres og hvilke ikke. Vi har derfor skærpet hjælpefunktionen i KMS, således at 
alle registreringspunkter nu har fået en on-line hjælpetekst, der helt klart definerer punkterne. Vi 
håber derved yderligere at understøtte korrekt registrering. 
 
Leif Panduro Jensen 
 

Audit 9: Genindlæggelse på Karkirurgisk afd. V, Aalborg Sygehus, 
indenfor 30 dage efter operation med perifer by-pass, 2010. 
Baggrund: 
Ifølge samkøring mellem LPR og Karbase er ingen patienter, som har fået udført perifer by-pass på 
Karkirurgisk afd. V, Aalborg Sygehus i 2010 blevet genindlagt indenfor 30 dage efter operationen. 
Man har udbedt sig en audit med henblik på, om det er korrekt registreret. 
 
Metode: 
Alle patienter, med operationskoder indeholdende PEH eller PFH i Karbase blev gennemgået i det 
administrative system, og evt. genindlæggelser blev noteret. 
 
Resultater: 
86 patienter blev opereret med perifer by-pass. 8 patienter (9,3 %) har været indlagt på karkirurgisk 
afdeling efter den primære operation. Af disse har 5 (5,8 %) patienter været indlagt inden for 30 dage 
efter operationen. Af disse 5 patienter havde én infektion i cicatricen, én mistanke om infektion, 
hvilket afkræftedes, én indlagdes på mistanke om forværring af i forvejen eksisterende fodsår, hvilket 
afkræftedes, da sårene var i opheling og to blev indlagt til fistellukning pga. ødem af UE. 
De tre patienter, som blev indlagt senere end 30 dage postoperativt blev indlagt på grund af hhv. 
graftokklusion, infektion i cicatricen samt problemer med det modsidige ben. 
 
Konklusion: 
Samkøringen mellem LPR og Karbase fungerer endnu ikke optimalt, hvilket der bør arbejdes med, 
evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 
 
Med venlig hilsen 
 
Allan K. Hansen 
Overlæge, Karkirurgisk afd. V, Aalborg Sygehus  
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Statistik 
De anvendte statistiske metoder er forskellige i de forskellige tabeller og figurer.  
 
Simple frekvenstabeller 
En række tabeller indeholder alene den relative frekvens (hyppighed) af forskellige værdier som den 
procentvise andel af det samlede antal. Det kan fx være frekvensen af kvinder eller en given 
komplikation ved en given operationstype. Den relative frekvens er udregnet ved formlen: 
 	 	 
 
hvor f(x) er den relative frekvens, x er antallet af de observationer med den egenskab frekvensen skal 
beregnes for (fx antal kvinder) og n er det samlede antal observationer. Se fx tabel 3 – 7 for eksempel. 
 
Frekvenser og tilhørende konfidensintervaller 
En række sammenligningsdiagrammer indeholder den relative frekvens af en observation (typisk antal 
døde ≤ 30 dage) med tilhørende konfidensintervaller. Disse er beregnet på to forskellige måder, 
afhængig af om beregningen metodemæssigt stammer fra de gamle årsrapporter eller fra den nye 
standard årsrapport i analyseportalen. 
 
Den gamle beregning af 95 % konfidensintervallet på den observerede frekvens er lavet ved den 
simple formel for binomial standarddeviation10: 
 2 1,96	 1

 

 
hvor 2σ er 95% konfidensintervallet, p frekvensen af observationen og n er antal patienter under 
observation. Dette er anvendt i alle sammenligningsdiagrammer hvor afdelingernes frekvens er 
markeret med gul vandret barre og tilhørende konfidensinterval som blå lodret streg, fx figur 9. 
 
I Analyseportalen foregår al statistisk behandling i SAS med anvendelse af standardfunktioner. Til 
beregning af frekvens og tilhørende konfidensinterval i sammenligningsdiagrammer er brugt formlen 
PROC SUMMARY, hvor der forud er sket en censurering af afdelinger med mindre end 5 
observationer. Denne beregningsmåde er anvendt i SAS sammenligningsdiagrammer, fx figur 11. 
 
 
  

                                                 
10 Per Winkel, Nien Fan Zhang. Statistical Development of Quality in Medicine. John Wiley & Sons ltd. 2007, ISBN-13: 
978-0-470-02777-6 (HB). Appendix A.3.3.1 s. 230 ff. 
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Beskrivelse af Karbase datasæt 

Indtastningsvariable i Karbase / KMS 
Nedenfor er en liste over samtlige indtastningsfelter i Karbase, med tilhørende definition og 
hjælpetekst, hvor det er skønnet nødvendigt. Den samme tekst kan kaldes frem i de elektroniske 
KMS-indtastningsskemaer ved at klikke på markeringen (?) ved siden af feltoverskriften. Derudover 
har vi nogle beregnede variabler og LPR-baserede variabler i Analyseportalen, der omtales særskilt 
nedenfor. 
Hovedreglerne for registrering i Karbase er: 

• Der skal kun udfyldes ét indlæggelsesskema pr. kontakt/indlæggelse 

• Der skal udfyldes et indgreb-skema for hvert indgreb, hvor der kan laves selvstændig follow-
up. Fx en bukseprotese og in situ bypass i samme anæstesi skal kodes hver for sig i 2 skemaer. 
Man kan knytte et vilkårligt antal indgrebsskemaer til et indlæggelsesskema. 

• Komplikationer skal kun kodes, hvis de har haft behandlingsmæssige konsekvenser, dvs. ført 
til reoperation, forlænget indlæggelse eller lign. Se de konkrete punkter i tabellen nedenfor, 
hvor der kan findes detaljeret vejledning til hvert punkt. 

NR Karbasefelt/tekst Definition / Hjælpetekst 
01 Navn  
02 CPR  
03 Kommunenr/postnr.  
04 Indlæggelsesdato Den dato pt. blev indlagt, uanset om pt. har været på orlov, 

weekend osv. 
05 Indlæggelsestidspunkt Tidspunktet hvor pt. ankommer på afdelingen, evt. skønnet. Punktet 

bliver bl.a. brugt til at beregne hverdags- og vagtbelastning. 
 ANAMNESE  
06 Indlagt 

1 akut 
2 subakut (indlæggelse inden for 

få dage) 
3 planlagt 

Ingen forklaring nødvendig 

07 Tobak   
0 ikke ryger  
1 tidligere ryger (> 3mdrs. 
ophør) 
2 ryger 

Ingen forklaring nødvendig 

08 Plejebehov  

1 selvhjulpen  
2 klarer sig med  hjemmehjælp 
/beskyttet bolig 
3 plejehjem/hospital 

Ingen forklaring nødvendig 

09 Diabetes   
0 nej 
1 type 1 
2 type 2 

Ingen forklaring nødvendig 

10 Cerebrovaskulært 
0 nej 
1 TIA/amaurosis fugax 
2 stroke 

Pareser, afasi mv. af under 24 timers varighed defineres som TCI, 
mere end 24 timer som stroke.  
Anamnestisk stroke, uden sequelae, skal stadig kodes med 2. 

11 Hypertension 
0 nej 
1 velbehandlet 
2 dårligt reguleret/nyopdaget 

Velbehandlet hypertension baseres på anamnestiske oplysninger, 
uanset der måske er målt forhøjede værdier under indlæggelsen 
 
Dårligt reguleret blodtryk betyder at man normalt vil intervenere før 
planlagt kirurgi. 
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Nyopdaget betyder at blodtryksforhøjelsen er opdaget under 
indlæggelsen. 

12 Kardielt   
0 ingen symptomer 
1 asympt. arrytmi, AMI > 6 uger 
siden 
2 Stabil AP og/eller 
hjertemedicin. 
3 ustabil AP, inkomp. Mb cordis, 
AMI <6 uger 
4 tidl hjerteopereret incl. PCI 
ingen aktuelle sympt. 

2: Omfatter stabil hjertesygdom, fx også velkompenseret 
hjerteinsufficiens 
 
3: Omfatter også alvorlig arrytmi (ventrikulær tachyarytmi, 
dysreguleret afli, bradycardi med Pacemaker/ICD-indikation) og 
symptomatisk klapsygdom 

13 Pulmonalt 
0 ingen 
1 behandlingskrævende 
lungesygdom 
2 svær dyspnoe (hvile/tale) 

Ingen forklaring nødvendig 

14 Andet 
0 intet 
1 alkoholforbrug >5 gst. dgl. 
2 aktuel cancersygdom 
3 dialyse 
4 svær demens 
5 immunosuppressiv behandling 
8 andet:................ 

Ingen forklaring nødvendig 

15 BT- målested 
    1 ankel, 2 tå, 3 arm 

 

16 Sgmt. syst. blodtryk 
(mmHg) 
angives P for puls bliver index 
100 

Det distale blodtryk (og IKKE det systemiske arterielle) anføres, 
hvis det er målt. Er der god kraftig puls distalt angives blot ”P”. 
Hvis det ikke er målt, eller benet er amputeret, angives ”I”. Hvis det 
er forsøgt målt, men er umåleligt, angives ”U”. 

17 - Index  Det distale tryk i procent af det højest målte systoliske systemiske 
blodtryk. 

18 Tidl karkirurgi(incl. PTA) 
0 nej 
1 supraaorticalt 
2 visceralt/renalt 
3 aorto-iliaco-femoralt 
4 hø. infraingvinalt 
5 ve. infraingvinalt 
6 embolektomi 
8 anden karrelateret kirurgi 

Hvis tidligere karkirurgi, så udfyld follow-up skema for hvert af 
disse indgreb. 
Anden karrelateret kirurgi omfatter fx varicer og dialysefistler, men 
ikke kirurgi foretaget i andre specialer. 

19 Aktionsdiagnose: Den vigtigste ICD-10 diagnosekode under nuværende indlæggelse, 
se evt. http://www.medinfo.dk/sks/brows.php.  

 Indikationsstilling  
20 Hæmoglobin: 

Hgb  anføres i mmol/l 
 

21 Creatinin: 
se-creatinin i mmol/l 

 

22 Total-kolesterol: 
anføres i mmol/l 

 

23 HDL-kolesterol: 
anføres i mmol/l 

 

24 Vægt: 
anføres i kg 

 

25 Højde: 
anføres i cm 

 

26 Behandlingsside: Her angives den symptomgivende side. Dvs. fx for cross-over 
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1 højre side; 2 venstre side; 4 alt 
andet 

bypass markeres recipientsiden, og for kissing stents markeres den 
symptomgivende side. 

27 Behandlingsdiagnose ICD-10 diagnosekoden for det aktuelle indgreb. Den kan være den 
samme som indlæggelseskoden, men kan også afvige, fx ved 
behandling af en komplikation. 

28 Behandlingsindikation  
(vælg 1-3 alternativer) 
01 akut ekstremitets iskæmi 
02 amaurosis fugax 
03 aneurysme - asymptomatisk 
04 aneurysme - 
symptomgivende  
05 aneurysme - rumperet 
06 aneurysme - tromboseret 
07 aneurysme - pseudo- 
08 aneurysme - mykotisk 
09 aneurysme - dissektion 
13 blødning, hæmatom 
14 infektion 
15 kronisk intestinal iskæmi, 
angina abdominalis 
16 funktionsbetinget iskæmi 
17 kronisk iskæmi  - 
hvilesmerter 
18 kronisk iskæmi - sår 
19 kronisk iskæmi - gangræn 
20 renovaskulær hypertension 
21 stroke 
22 thoracic outlet syndrome 
23 transitorisk iskæmisk attak 
(TIA) 
24 traume 
25 trombose af 
karrekonstruktion 
26 uræmi 
27 varicer 
28 vasospasme (Raynaud) 
29 venetrombose 
30 truende rekonstruktions svigt 
31 permanent central venøs 
adgang 
50 sårkomplikation 
51 fascieruptur 
52 ileus 
53 akut tarmiskæmi 
54 aorto-intestinal fistel 
55 protese infektion 
56 kompartment syndrom 
57 langvarig intubation 
58 retroperitoneal fibrose 
88 andet: (skriv hvad) 

Den vigtigste behandlingsindikation skal anføres først, fx 
indikationen 16 claudicatio hos en pt. der også får reseceret sit 
AAA, skal kodes efter hvad der har udløst behandling. 
 
Ved iskæmi kodes kun det alvorligste symptom, fx er det 
tilstrækkeligt at kode 19 Gangræn uden også at kode claudicatio og 
hvilesmerter. 

 Ikke 
opereret/endovask. 
behandlet 

 

29 HVORFOR 
1 teknisk inoperabel; 2 dårlig AT 
3 teknisk op., men ikke 
indikation 
4 obs pro - ej befundet; 5 
arteriografi 
6 operation aflyst pga. 
manglende kapacitet 
8 anden årsag - skriv hvilken! 
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30 HVILKEN 
0 ingen  
1 medicinsk behandling 
2 formaliseret gangtræning 
8 andet - skriv! 

 

31 Dødsårsag Se udskrivning 
32 Aktionsdiagnose Se indlæggelse 
 Operation  
33 Opkode 1 Det vigtigste indgreb, hvor der kan laves selvstændigt follow-up. 

Hvis der fx er lavet bukseprotese og samtidig TEA i lysken kan man 
undlade TEA-koden, eller placere den under Opkode 2/3. 
 
Hvis der derimod er foretaget in situ bypass samtidig med 
bukseprotese skal der oprettes 2 indgrebsskemaer, hvor de to 
operationer kodes hver for sig. 
 
Grundreglen er, at der skal oprettes et indgrebsskema for alle 
indgreb, hvor der kan laves selvstændigt follow-up. 

34 Matr.kode 1 Materialekoden hentes fra SKS-systemet, de hyppigst brugte er: 
ZPD30 = stent 
ZPD40 = emboliseringsmateriale (herunder thrombininjektion) 
ZPD50 = trombolyse 
ZPM10 = vendt vene /venepatch 
ZPM20 = in situ 
ZPM40 = Dacron (protese eller patch) 
ZPM70 = PTFE (protese eller patch) 

35 Opkode 2 / 3 Se under Opkode 1 
36 

Protese navn og type:  
(for kunststof) 

Producentnavn og type 

37 

Akut/elektiv: 
1 Akut operation 
2 Subakut operation 
3 Elektiv 

1: Indeholder patienter hvor behandlingen skal ske umiddelbart, 
også fx på den næste ledige operationsstue med lidt ventetid. 
2: indeholder patienter der bliver akut indlagt men ikke 
nødvendigvis opereret umiddelbart, fx hvis de skal præoperativt 
optimeres. 

38 

ASA-score:  
1. normalt helbred 
2. mild systemsygdom (SS) 
3. svær SS, 
funktionsbegrænsende 
4. Konstant og livstruende SS 
5. forventet død uden 
intervention. 

Rumperet AAA, og svær iskæmi, der ubehandlet vil lede til døden, 
kodes som 5. 

39 

Assistanceoperation: 
0 Nej 
1 Ja 

Assistanceoperation foregår på andre afdelingers / hospitalers 
operationsstuer, som hjælp til en igangværende operation der. Hvis 
man fx har laparotomeret på en gastroenterologisk afd. og finder 
RAAA og tilkalder karkirurg er det en assistanceoperation. 

40 Operationstype:  
1 primær karkirurgisk 
rekonstruktion 
2 primær kar operation, hvor der 
tidligere er opereret proximalt 
eller distalt for aktuelle 

1 – 3: Omfatter både åbne og endovaskulære indgreb. 
Ved 3 -5: Husk at opdatere primæroperationen med et follow-up 
skema. 
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3 sekundær rekonstruktion 
(redo) dvs. patienten er tidligere 
opereret i samme segment 
4 trombektomi/revision af 
bestående rekonstrukt. 
5 operation for komplikation til 
karkirurgi 
8 alle andre operationer 

41 Hvis op-type er  3,4 el 5,  

Primære 
operationsdato:   

 

Dato for den operation der er udført ReDo/revision af. 

42 og kode 
Ikke materialekode 

Kode for den operation der er udført ReDo/revision af. 

43 Aktuelle 
operationsdato: 

Datoen for operationens påbegyndelse (knivtid). 

44 Operations start og slut: Hvis behandlingen strækker sig over flere dage, fx arteriel 
trombolyse, markeres ca. starttidspunktet, mens sluttidspunktet 
skrives som 23:59. 

45 Kirurger: 
 initialer på operatør og 
assistenter. 

 

46 Superviseret operation: Hvis primærkirurgen (fx en uddannelsessøgende) bliver assisteret af 
en kirurg med højere charge (fx en overlæge) er operationen per 
definition superviseret, uanset hvor dygtig primærkirurgen måtte 
anse sig selv som. 
 
Hvis man assisteres af en med samme charge kommer det an på en 
konkret vurdering om indgrebet er superviseret.  

47 Blodtab:  
skønnet blodtab i ml 

 

48 Perop 
blodtransfusioner: 
Antal SAGM port./ antal 
autotransf. 

 

49 Anæstesi:  
0 ingen 
1 generel anæstesi alene 
2 Regional anæstesi alene 
3 generel + epidural/spinal i 
kombination 
4 lokal analgesi 
8 andet 

Anlæggelse af blokade kodes som 2 

 Incision:  
0 ingen abdominal/ 
    thorakal operation 
1 midtlinie laparotomi 
2 tvær laparotomi 
3 retroperitoneal adgang 
4 thoraco-abdominal adgang 
5 thoracotomi 

 

50 Sårets renhedsgrad:   
1 rent 
2 potentielt kontamineret 
3 kontamineret 
4 pus 

Potentielt kontamineret omfatter alle rene operationssår, der 
genåbnes. 
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 POSTOP. FORLØB 
TIL 
UDSKRIVELSEN 

 

51 Dato for udskrivelse Hvis pt. er død under indlæggelsen skrives dødsdatoen 
52 Udskrevet hvortil  

1 hjemmet 
2 plejehjem 
3 hospital  
4 død 

8, andet kan f. eks. være midlertidig genoptræning, rekreation el. 
lign. 
 

53 Rekonstruktionens 
åbenhed/patency  
ved udskrivelsen 
0 lukket 
1 åben 
8 ej rekonstr. 

8 angives, hvis man har forsøgt rekonstruktion, men dette ikke er 
lykkedes f. eks. en PTA, hvor man ikke har kunnet komme igennem 
stenosen eller et eksplorativt indgreb, hvor pt. har vist sig inoperabel
 
Operationer uden rekonstruktion (fx embolisering af 
pseudoaneurisme) kodes også som 8 

54 Antal okklusioner 
postoperativt 

 

55 Hvis rekonstruktionen er lukket 
eller har været trombektomeret 
angives  

Dato for okklusion første  

 

Dato for hvornår rekonstruktionen er lukket første gang. 

56 Har rekonstruktionen været 
lukket mere end én gang:  

Dato for okklusion (sidste) 

Hvis rekonstruktionen har været lukket mere end to gange anføres 
her blot den seneste okklusionsdato. 

57 -  Behandling: 
    0 ingen; 1 trombektomi;  
    2 trombektomi samt revision;  
    3 ny rekonstruktion = redo 
NYT SKEMA 
    7 rekanalisering mislykket 

0 angives, hvis man har konstateret rekonstruktionen okkluderet 
uden mulighed for yderligere forsøg på genåbning. 
1 angives hvis man har trombektomeret uden i øvrigt at ændre på 
rekonstruktionen. 
2 angives hvis man i forbindelse med trombektomi har udført et 
indgreb på den foretagne rekonstruktion, f. eks. en plastik. 
3 angives, hvis man har udført en anden rekonstruktion end den der 
var udført primært. Husk at registrere et nyt skema med et 
selvstændigt indgreb, som registreres som en redo-operation. den 
primære operation registreres på selvstændigt udskrivningsskema 
eller follow-up skema som okkluderet. 
7 angives, hvis man har forsøgt at genåbne rekonstruktionen uden 
held. 
 

 BT- målested 
    1 ankel, 2 tå, 3 arm 

Se indlæggelse 

 Sgmt. syst. blodtryk 
(mmHg) 
angives P for puls bliver index 
100 

Se indlæggelse 

 - Index Se indlæggelse 
58 Hvis amputation 

 -  Niveau: 
0 ingen;1 tå el forfod;  2 crus;  
3 knæeks.; 4 femur; 5 arm.

Hvis pt. fx overflyttes til amputation, hvor niveauet endnu ikke 
kendes, anføres blot det estimerede niveau. 

59      Dato: Hvis pt. fx overflyttes til amputation, hvor datoen ikke kendes 
endnu, anføres den formodede dato. 

60      Side: 
       H højre;  V venstre 
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61 Operationssår 
komplikationer: 
0 ingen; 1 hæmatom;  
2 lymfesiven>2dg eller 
lymfocele;  
3 randnekrose 

0 angives, hvis der ikke er komplikationer. Dette angives også, hvis 
der blot er almindelig postoperativ sårsekretion, også hvis dette 
strækker sig ud over 2-3 dage. 
1 angives hvis der er behandlingskrævende hæmatom. Der skal altså 
have været udført operation for blødning, eller hæmatomet skal 
have været så stort, at det har medført kredsløbspåvirkning og 
blodtransfusion. 
2 angives hvis der er udtalt, kraftig lymfesiven over flere dage eller 
behandlingskrævende lymfocele. Sivningen/lymfocelet skal have 
medført reoperation eller have forlænget indlæggelsen væsentligt. 
Almindelig postoperativ sårsekretion falder ikke ind under dette 
punkt. 
3 angives hvis der er behandlingskrævende randnekrose, dvs. der 
skal være foretaget sårrevision. Profylaktisk antibiotikabehandling 
medfører ikke automatisk, at dette punkt skal angives. 
 

62 Infektion i 
operationssår: 
0 ingen; 
1 overfladisk el subcutan 
infektion;  
2 dyb infektion incl. 
proteseinfektion 

1 angives når der har været behandlingskrævende infektion i hud 
eller i subcutis. Behandlingskrævende betyder at der er opereret, 
eller såret er spaltet. Antibiotikabehandling / positiv podning er ikke 
tilstrækkeligt til at kode for infektion. 
2 angives når infektionen er beliggende under fascieniveau, eller 
omkring protese (dvs. også subcutant ved en in-situ graft), og hvor 
det er behandlingskrævende. 
 
Hvis en patient forbliver indlagt alene til antibiotisk behandling, 
eller genindlægges til samme, og med mistanke om sårinfektion, 
kodes det også som 1 eller 2. 

63 -  Bakterietype: 
      0 steril; 1 Staph aureus; 2 
Staph epidermidis;  
      3 gramneg. stave; 4 
anaerob; 5 blandingsflora 
      8 andet; 9 ikke podet 

 

64 -  Dato for infektion: Dato for hvornår infektionen først blev konstateret, kan evt. 
skønnes. 

65 Andre kirurgiske 
komplikationer:  
0 ingen;1 beh. krv. blødning; 2 
fascieruptur; 3 ileus; 4 beh. krv. 
tarmiskæmi;  5 perifer 
embolisering; 
7 perifer nervelæsion 

1: behandlingskrævende blødning medfører reoperation for 
hæmostase. 
2: Forudsætter operation eller forlænget indlæggelse med 
konservativ behandling. 
3-5: Forudsætter operation 
7: Motoriske eller sensoriske forstyrrelser i relation til operationen, 
men ikke hypoæstesi omkring cikatricen. 

66 Almene komplikationer:  
0 ingen; 
1 kardielle (AMI/ 
pumpesvigt/arytmi);   
2 beh. krv. pulmonal 
komplikation;  
3 Postop. ATIN; 
4 dialyse postoperativt, 
nyopstået behov 
5 intensiv afd>3dgn;  
6 TCI 
7 stroke. 
10 DVT;  
11 lungeemboli; 
12 kompart. syndr. med 
fasciotomi; 
13 MOF 

Det gælder for alle, at de skal være behandlingskrævende og have 
betydning for indlæggelsesforløbet, og at behandlingen er 
dokumenteret i journalen. 
3: Kræver væsentlig creatininforhøjelse og 
tilsyn/udredning/behandling ved nefrologisk afd. 
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67 Blodtransfusioner i alt: 
Antal SAGM port./ antal 
autotransf. under hele indl.

 

68 AK behandling efter 
udskrivelsen: 
0 ingen; 1 ASA eller anden 
aggr.hæmmer;  2 
kumarinderivater 

 

70 Levende eller 
dødsårsag:  
0 levende;1 cardiel; 2 
cerebrovaskulær;  
3 uræmi; 4 blødning 
5 MOF; 6 tarmgangræn 
7 neoplasme; 8 andet; 9 ukendt 
årsag 

 

 Aktionsdiagnose:  Se indlæggelse 
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Variable i Analyseportalen (Datasæt: S011_alle_data_ny) 
Navne og definitioner er nævnt i hjælpeteksten på Analyseportalen. De fleste KMS-variable er 
importerede, suppleret med variable, der er beregnede eller hentet fra Landspatientregistret. 
 


