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Bakgrunn og veiledning til utfylling

Bakgrunn
En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister bør utarbeides først og fremst for å
vise hvilken nytte helsetjenesten har hatt av resultatene fra registeret, og hvordan
registeret kan brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Årsrapporten bør
utformes slik at den også kan leses og forstås av personer utenfor det aktuelle
fagmiljø.
Malen for årsrapport er utarbeidet av Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre på
bestilling av interregional styringsgruppe, for bruk av alle nasjonale medisinske
kvalitetsregistre. Malen inneholder sentrale rapporteringselementer som blant
annet har sitt utgangspunkt i stadieinndelingssystemet for kvalitetsregistre, og en
resultatdel.
Mottaker for årsrapporten er det enkelte registers RHF. For å kunne gi en samlet
oversikt over nasjonale kvalitetsregistres årsrapporter, samt å være grunnlag for
publisering av resultater fra kvalitetsregistrene, ber vi om at kopi av rapporten også
sendes SKDE innen innleveringsfristen. Ekspertgruppen vil gjøre en gjennomgang av
alle årsrapportene for inneværende årsrapportperiode, og kategorisere de
nasjonale kvalitetsregistrene i henhold til stadieinndelingssystemet.

Veiledning til utfylling
Kapittel 4-8 i malen er beskrivende, og utfylles så langt det er mulig. Det vil være
mange registre som mangler informasjon for utfylling av ett eller flere
underkapitler. Ved manglende informasjon lar man det aktuelle underkapitlet stå
tomt. Det er laget en veiledende tekst til alle underkapitler som har som hensikt å
beskrive hvilken informasjon man ønsker fylt inn. I kapittel 5 og 7 er
begrepet ”institusjon” brukt. Her fyller registeret inn informasjon på foretaks-,
sykehus- eller avdelingsnivå avhengig av hvilken informasjon som er tilgjengelig i
hvert enkelt register.
Kapittel 3 er resultatdelen av årsrapporten, og her fyller det enkelte register inn de
resultater (tabeller, figurer og tekst) de ønsker å formidle. Det er et krav at man
viser resultater fra de viktigste kvalitetsindikatorer i registeret, og at resultatene
formidles på sykehusnivå.
I hver helseregion finnes det representanter for det nasjonale servicemiljøet for
medisinske kvalitetsregistre som kan svare på spørsmål angående årsrapporter.
Kontaktinformasjon til disse finnes på servicemiljøets nettsider.
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Del I

Årsrapport

1. Sammendrag
Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) driver fortløpende innsamling av data fra
alle sykehus i hele Norge om alle typer leddproteser. Faglig eier av registeret er
Norsk ortopedisk forening, og det er ortopediske kirurger i denne foreningen som
leverer data til registeret. Databehandlingsansvarlig instans er Helse Bergen HF.
Driften er tillagt Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen
og registrene finansieres av Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.
Leddproteseregisteret startet registrering av hofteproteseoperasjoner i 1987.
Registreringen ble utvidet til å omfatte alle typer leddproteser i 1994. Registeret er
en del av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, og det ble
godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.
Bakgrunnen for at registeret ble startet, var at det på 1980-tallet hadde vært flere
dårlige hofteproteser i bruk i Norge (og i andre land), og siden ingen hadde oversikt
over resultatene tok det lang tid før problemene ble avdekket. Mange tusen
pasienter var derfor blitt operert med dårlige proteser. Nye implantater er ikke
omfattet av samme sikkerhetskontroll som nye medikamenter, og hvert år
introduseres nye proteser på markedet uten forutgående kliniske studier.
Formålet med registeret er at pasientene skal få best mulig behandling ved
kvalitetssikring og forbedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene.
Med registeret studeres forskjeller i resultat for de mange ulike protesetypene og
operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge. Vi forsøker så tidlig som mulig å
identifisere dårlige proteser og operasjonsmetoder slik at disse raskt kan gå ut av
bruk.
Pasientgruppen som omfattes av Nasjonalt Register for Leddproteser er alle som
blir operert med protese (kunstig ledd) på sykehus i Norge. Også når pasienter blir
re-operert på grunn av problemer med protesen registreres data fra operasjonene.
Årlig opereres ca. 18000 pasienter i Norge med innsetting eller utskifting av et
kunstig ledd (leddprotese) på grunn av sykdom i leddet. Proteser i hofteleddet er
vanligst med ca. 10000 operasjoner per år i Norge. Det settes inn ca. 7000
kneproteser og 700 skulderproteser per år og kunstige ledd brukes også i albue,
håndledd, håndrot, fingerledd, ankel, tåledd og i ledd i ryggsøylen. Alle
proteseoperasjoner skal registreres i Nasjonalt Register for Leddproteser.
Resultater. Det viktigste kvalitetsmålet er risikoen for revisjon (reoperasjon) og
pasientens funksjon, smerte og livskvalitet etter operasjon (PROM). For forskjellige
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proteser og operasjonsteknikker sammenligner vi risiko for reoperasjon og dermed
holdbarheten av protesene. Til dette bruker vi vanligvis overlevelsesanalyser
(Kaplan-Meier analyser og Cox multippel regresjon). Vi kan også studere andre
komplikasjoner enn reoperasjon. Det er blitt påvist flere dårlige proteser som derfor
er tatt ut av bruk, dette bidrar til at reoperasjonsprosenten er gått ned i de senere
tidsperiodene for de fleste leddproteser. De siste årene har vi identifiserte to
hofteproteser (Titan og Spectron EF/Reflection all poly kopp) med dårlig resultat, og
disse har kirurgene derfor sluttet å bruke.
I 2016 ble særlig tilgang ved operasjon av hofteprotese et viktig tema. Det har blitt
skrevet to artikler fra Leddproteseregisteret hvor man i det ene studiet samlet inn
PROM data i tillegg til data om reoperasjon. Studiene viste at det går bedre med
pasientene om man bruker en bakre eller fremre tilgang ved operasjon
sammenliknet med den tilgangen som tidligere var den vanligste i landet (direkte
lateral tilgang). Dette er blitt grunnlaget til et viktig kvalitetsforbedringsarbeid og
bruken av lateral tilgang har gått sterkt tilbake (fra ca 70 % til 16 % av pasientene i
2016).
Vi har studert hva betydningen av operasjonsvolum har for resultatet av
operasjoner for kneprotese. Registerstudier har vist at sykehus som utfører mer enn
100 kneprotese-operasjoner per år har færre reoperasjoner enn sykehus med
lavere antall inngrep.
Sammenligningsstudier for periodene 1994-2004 og 2005-2015 viser at resultatene
for totalprotese i kne er bedre i siste periode. Men det er fortsatt stort rom for
forbedringer og for de unikondylære protesene (halvproteser) er resultatene ikke
bedre i den siste perioden. Vi anbefaler at disse protesene opereres på færre
sykehus.
Det er et tett samarbeid mellom de nordiske landene. Siden 2007 har dette
samarbeidet mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge vært organisert i The
Nordic Arthroplasty Register Association (NARA). Resultatene for Norge er fullt på
høyde med de andre nordiske landene.
Sykehusresultater. Det er generelt gode resultater for alle sykehusene både for
hofte og kneproteser med lite variasjon. Noen sykehus har lavere holdbarhet av
protesene etter 10 års oppfølging, men alle disse sykehusene hadde brukt de
dårlige protesene Titan og Spectron/Reflection som vi hadde identifisert gjennom
våre studier.
Dekningsgraden for registrene regnes ut ved å sammenligne antall pasienter som er
rapportert til Leddproteseregisteret med antall pasienter som er rapportert til
Norsk pasientregister (NPR) på individnivå. Dekningsgrad kan regnes ut for hele
landet, for regioner og på sykehusnivå. For førstegangsoperasjoner av
hofteproteser finner vi et samsvar med NPR på cirka 97 % og for kneprotese ca.
96 %. For reoperasjoner er samsvaret dårligere blant annet fordi det i NPR er
vanskelig å si med sikkerhet hvilke reoperasjoner som gjelder leddproteser.
Forskning: NRL har i en årrekke bidratt med å kvalitetssikre og forske på resultatene
i protesekirurgi for å forbedre behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene.
- Side 6 -

Forskningsresultatene publiseres nasjonalt og internasjonalt i vitenskapelige
tidsskrifter og på kongresser og møter for ortopediske kirurger.

Summary in English
The Norwegian Arthroplasty Register (NAR) collects data from all hospitals in
Norway on all joint arthroplasties. The NAR is owned by the Norwegian Orthopaedic
Association, and all orthopedic surgeons deliver data to the register. Helse Bergen
HF is the responsible data manager. Operations are run by The Department of
orthopaedic surgery, Haukeland University hospital and the NAR is financed by
Western Norway Regional Health Authority (Helse Vest RHF) and Bergen Health
Authority (Helse Bergen HF). The NAR started to register all data on hip
arthroplasties in 1987. The registration was expanded to include all types of joint
arthroplasties in 1994. The NAR is a part of Norwegian National Advisory Unit on
Arthroplasty and Hip Fractures and was approved a national medical quality register
in 2009.
The reason for founding the register was poor results for several types of hip
arthroplasties in Norway (and other countries), and since no one had been keeping
track of the results it took a long time before these inadequate results were
discovered. The poorly performing prostheses had by then been used in thousands
of patients. New implant designs are not covered by the same regulations as new
medicines and every year new implants are introduces without any clinical trials
proving the safety.
The overall aim of the register is that all patients shall receive the best possible
treatment, using results from the register to identify the performance of different
types of prostheses and surgical methods used in Norway. The goal is to identify
poorly performing implants and operation methods as early as possible, and to stop
the use of these.
The Norwegian Arthroplasty Register collects data on all patients operated with
joint replacements in a hospital in Norway. All reoperations of the prostheses are
also registered. More than 18000 patients are operated with artificial joints each
year in Norway, either for the first time or replacing the original prostheses.
Prostheses in the hip are the most common with more than 10000 operations done
annually. Each year 7000 knee prostheses and almost 700 shoulder prostheses are
operated, and artificial joints are also used in the elbow, ankle, fingers, wrist, spine
and toes. All operations are registered in the NAR.
Results
The most important measure of quality is the risk of reoperation and the patients
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function, pain and quality of life after surgery (PROM). Different types of prostheses
and surgical techniques are compared according to the risk of reoperation and
hence measure the durability of the prostheses. We use survival analyses (KaplanMeier method and Cox multiple regression). Other complications than reoperation
are also studied. Several poor performing prostheses have been identified and are
thus no longer in use. This contributes to a lower risk of revision in recent years
compared to earlier for most joint arthroplasties. Two poorly performing hip
arthroplasties (Titan and Spectron EF/Reflection all poly non crosslinked) have lately
been identified by the register and are no longer in use.
In 2016 the different surgical approaches used in hip arthroplasties became an
important subject. Two papers using data from the NAR have been published, one
of these included PROM in addition to data on reoperations. These studies showed
that patients operated with the anterior or posterior approaches performed better
than the patients operated with the direct lateral approach which used to be the
most common approach. These studies has been the basis for important quality
improving work done in many hospitals, and the use of the direct lateral approach
has decreased from 70 % to 16 % in 2016.
We have studied the impact of operation volume on the results for knee
arthroplasties. Register studies showed that hospitals performing more than 100
knee arthroplasty operations annually have better results than hospitals with fewer
operations.
Studies comparing the results for the periods 1994-2004 and 2005-2015 showed
that the results for total knee arthroplasties are better in the more recent period.
Still there is a potential for improvement since the results for the unicondylar
prostheses have not improved during these years. We recommend these latter
operations to be restricted to a few specialized hospitals.
The Nordic countries work together on research and quality improvement. Since
2007 this cooperation has been organized in The Nordic Arthroplasty Register
Association (NARA). The results from Norway are at the same level as the other
participating countries.
Hospital results
The results of hip and knee arthroplasty are generally good, and the variation
between hospitals is small. Some hospitals have a lower hip implant survival at 10
years of follow-up, but all these hospitals had used the poorly performing
prostheses Titan or Spectron EF/ Reflection all poly earlier.
The completeness of reporting to the register is calculated by comparing the
number of patients reported to the register with the number of patients reported to
the Norwegian Patient register (NPR) on an individual level. The completeness can
be calculated for the whole country, for regions or for a single hospital. For primary
operations the completeness of reporting compared to Norwegian Patient Register
(NPR) is 97 % for hip arthroplasties and 96 % for knee arthroplasties. For
reoperations the results are not as good, partly due to the difficulties to classify the
types of reoperations correctly in the NPR.
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Research
NAR has for years contributed in quality improvement and research to improve the
methods of treatment, with especially focus on the patients. The results from our
research are published in national and international scientific papers and are
presented at conferences and orthopaedic meetings.
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2. Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
Årsak til at registeret ble startet var ønsket om å gi pasienter best mulig behandling.
Registeret gir en unik mulighet til å studere forskjeller i resultat mellom de mange
protesemerker og operasjonsmetoder som er i bruk, og kan på den måten sikre at
produkter og prosedyrer med dårlig resultat ikke brukes.
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Registeret ble etablert i 1987 på bakgrunn av at det tidlig på 1980-tallet og før,
hadde vært flere dårlige hofteproteser i bruk i Norge (og i andre land), og siden
ingen hadde oversikt over resultatene tok det lang tid før problemene ble avdekket.
Mange pasienter var derfor blitt operert med dårlige proteser. Nye implantater er
ikke omfattet av samme sikkerhetskontroll som nye medikamenter, og hvert år
introduseres nye proteser på markedet uten forutgående kliniske studier. Norsk
ortopedisk forening ville lage et register der dårlige proteser, sementer og
operasjonsteknikker kunne oppdages tidligst mulig.
2.1.2 Registerets formål
Nasjonalt Register for Leddproteser skal avdekke dårlige resultater av proteser,
sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, før disse er blitt brukt i store
antall pasienter, og gi kunnskap om leddprotese-epidemiologi ved forskning.
Kvalitetssikring: Registeret skal registrere alle leddproteser, i hofte, kne, skulder,
albue, håndledd, fingre, ankel, tær og rygg, som blir operert inn i Norge, samt alle
reoperasjoner av disse. Innsamlede data skal brukes til å kvalitetssikre og forbedre
behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene ved å påvise dårlige implantater og
behandlinger så tidlig som mulig slik at disse kan gå ut av bruk.
Forskning: Registeret skal skaffe til veie kunnskap om forekomst og
årsakssammenhenger, og det skal forebygge sykdom og skade. Det skal legges vekt
på pasientenes livskvalitet og pasienttilfredshet. Data fra operasjoner og
reoperasjoner skal brukes til å fremme og gi grunnlag for forskning på resultater av
ulike leddproteser, implantater, fiksasjonsmåter og operasjonsteknikker for å
forbedre behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. Forskningsresultatene
skal publiseres nasjonalt og internasjonalt for å gjøre resultater av implantater og
behandlingsmetoder kjent både i fagmiljøet og i offentligheten.
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Målet er å kunne informere og veilede kirurger og offentlige instanser om beste
behandling for de ulike pasientkategoriene registrert i Nasjonalt Register for
Leddproteser.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Konsesjon fra Datatilsynet datert 24.5.2004 med endring av konsesjonsvilkår datert
19.4.2012. Samtykkeerklæring/informasjonsskriv datert 1.1.2011. Konsesjonen fra
Datatilsynet gikk ut 19.4.2014 og det ble søkt om videreføring av denne. 15.
september 2014 ble konsesjonen forlenget til 31. september 2024. Ny konsesjon fra
Datatilsynet ble gitt 24.1.2017 for registrering av Pasientrapporterte data i form av
leddspesifikk funksjonsskår og livskvalitet (PROM), utdanningsnivå, røykestatus,
alkoholbruk, vekt, høyde, boforhold, sivil status og fornøydhet med operasjonen.

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Leder og faglig ansvarlig for Nasjonalt Register for Leddproteser i 2016 var
seksjonsoverlege/professor Leif I. Havelin fram til 1.september 2016. Fra denne
dato overtok seksjonsoverlege/professor Ove Furnes den daglige ledelsen.
Seksjonsoverlege/professor Geir Hallan overtok det faglige ansvaret for
Hofteproteseregisteret fra 1.september og Ove Furnes er fortsatt faglig ansvarlig for
Kneproteseregisteret. Overlege Randi Hole er faglig ansvarlig for
Skulderproteseregisteret og overlege Yngvar Krukhaug er faglig ansvarlig for Albue,
hånd og finger registeret. Databehandlingsansvarlig er Helse Bergen HF ved
direktøren.
2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe
NRL har et fagråd som skal være registerets øverste faglige myndighet. Fagrådets
viktigste oppgave er å sikre høy faglig kvalitet og forankring.
I 2016 ble møtet i fagrådet (den gang het det styringsgruppen) holdt tirsdag 13. april
2016 kl. 10.00-14.00. Til stede var Otto Schnell Husby (leder), Helse Midt-Norge,
Stefan Röhrl, Helse Sør-Øst, Olav Asserson, Helse-Vest, Arvid Småbrekke, HelseNord, Lars B. Engesæter representant fra fagmiljøet, Helse-Vest/UIB og Oddveig
Birkeland, brukerrepresentant.
Fra registrene møtte: Leif I. Havelin (leder), Ove Furnes, Knut Fjeldsgaard, Trude
Gundersen, Ola Wiik.
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3. Resultater
Bakgrunn
Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) driver fortløpende innsamling av data fra
hele Norge om alle typer leddproteser. Registeret er faglig forankret i Norsk
ortopedisk forening, og det er ortopediske kirurger i denne foreningen som leverer
data til registeret. Alle norske sykehus som opererer leddproteser leverer data.
Databehandlingsansvarlig instans er Helse Bergen HF. Driften er tillagt Ortopedisk
klinikk, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen og registrene finansieres av
Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.
Leddproteseregisteret startet registrering av hofteproteseoperasjoner i 1987.
Registreringen ble utvidet til å omfatte innsetting av alle typer leddproteser i 1994.
Registeret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og
hoftebrudd, og det ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.
Bakgrunnen for at registeret ble startet, var at det på 1980-tallet hadde vært flere
dårlige hofteproteser i bruk i Norge (og i andre land), og siden ingen hadde oversikt
over resultatene tok det lang tid før problemene ble avdekket. Mange pasienter var
derfor blitt operert med dårlige proteser. Nye implantater er ikke omfattet av
samme sikkerhetskontroll som nye medikamenter, og hvert år introduseres nye
proteser på markedet uten forutgående kliniske studier.
Formål
Formålet med registeret er at pasientene skal få best mulig behandling ved
kvalitetssikring og forbedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene.
Med registeret studeres forskjeller i resultat for de mange ulike protesetypene og
operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge. Vi forsøker så tidlig som mulig å
identifisere dårlige proteser og operasjonsmetoder slik at disse raskt kan gå ut av
bruk. Dette gjør vi ved å publisere resultatene i vitenskapelige artikler. I denne
rapporten publiserer vi proteseresultater, det er viktig at resultatene her
sammenlignes med resultatene i våre publikasjoner der vi kan redegjøre for
materiale og metode og diskutere svakheter og styrke, samt betydningen av
funnene.
Pasienter
Årlig opereres ca. 18000 pasienter i Norge med innsetting eller utskifting av et
kunstig ledd (leddprotese) på grunn av sykdom i leddet. Proteser i hofteleddet er
vanligst med ca. 10000 operasjoner per år i Norge. Det settes inn ca. 7000
kneproteser og 700 skulderproteser per år og kunstige ledd brukes også i albue,
håndledd, håndrot, fingerledd, ankel, tå-ledd og i ledd i ryggsøylen. Alle
proteseoperasjoner skal registreres i Nasjonalt Register for Leddproteser.
Det er gjort flere studier når det gjelder forekomst av hofte- og kneproteser i Norge.
For hofteprotese ligger vi på samme nivå som sammenlignbare land, mens vi for
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kneproteser ligger noe under. Det er studert insidens hvor det er tatt hensyn til
kjønn og aldersfordeling. Det er også gjort en egen studie på geografisk variasjon
innen Norge. Se kapittel 5 om metodisk kvalitet samt 6.4 om sosiale og
demografiske ulikheter.
De fleste pasienter som får operert inn et kunstig ledd har slitasjegikt (artrose) i
leddet. Andre årsaker kan være leddgikt, følgetilstander etter leddsykdom i
barndommen, eller et brudd i eller nær leddet.



I 2016 er gjennomsnittsalderen ved primære hofteproteser for kvinner 70 år
og for menn 67 år, 67,3 % av operasjonene utføres på kvinner.



Gjennomsnittsalderen ved primære kneproteser for kvinner 69 år og for
menn 67 år, 64,1 % av operasjonene utføres på kvinner.
Gjennomsnittsalderen ved primære skulderproteser for kvinner 72 år og for
menn 67 år, 66,9 % av operasjonene utføres på kvinner.



I registeret måler vi levetiden til en protese. Endepunktet er reoperasjon av protese,
eller pasientens død. Alle reoperasjoner skal registreres; skifte/fjerning av
protesedeler, kantplastikk, bløtdelsprosedyrer og operasjoner for protesenært
brudd eller muskelsvikt for hofteprotese og tilsvarende for kneprotese eller protese
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i ander ledd.
I tillegg til hoved-endepunktet i registeret som er reoperasjon av protesen måler vi
emigrasjon og død samt PROM data (pasientrapporterte resultater). Data om
emigrasjon og død innhentes fra Statistisk sentralbyrå. For hofteprotese har vi
startet innsamling av PROM data på ett sykehus. Dette skal utvides til alle sykehus
og for alle leddproteser. Innsamlingen skjer elektronisk.
Vi oppfordrer alle som lurer på noe, enkeltpersoner eller institusjoner til å ta
kontakt med oss. Kontaktinformasjon finnes på nettsiden vår
http://nrlweb.ihelse.net/ og nettsiden til kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-leddproteser
3.1 Registerets kvalitetsmål
Det viktigste kvalitetsmålet er holdbarheten av protesene. Holdbarheten oppgis
som prosent proteser som ikke er reoperert etter et gitt antall år (for eksempel 10
år). Vi benytter overlevelsesanalyser for å finne holdbarhet av implantatene. På
denne måten brukes innsamlede data til å kvalitetssikre proteser og
behandlingsmetoder. Når dårlige resultater påvises gjøres resultatene kjent for
kirurgene slik at dårlige behandlingsmetoder og proteser kan gå ut av bruk.
3.2 Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?
Med registeret sammenligner vi resultat for de mange ulike protesetypene og
operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge. Registeret har påvist dårlige
resultater av mange forskjellige protesetyper og typer av beinsement
(flerkomponents plastmasse som brukes til å forankre for eksempel hofte- og
kneprotese til bein), og etter offentliggjøring av resultatene gikk disse ut av bruk,
både i Norge og internasjonalt.
Dekningsgradsanalyser for Hofteproteseregisteret og Kneproteseregisteret
(inkluderer protese i albue, ankel, finger, håndledd, leddprotese i rygg, skulder og
tåledd) er gjennomført ved sammenstilling med data fra Norsk pasientregister
(NPR) på individnivå for primæroperasjoner i 2013-2014. Rapport og analyser er
utarbeidet ved NPR i samarbeid med Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL).
Dette skal gjentas hvert annet år.
Registeret skal skaffe til veie kunnskap om forekomst og årsakssammenhenger, og
det skal forebygge sykdom og skade. Data fra operasjoner og reoperasjoner brukes
også til forskning og gir dermed grunnlag for forbedring av behandlingsmetodene
og tilbudet til pasientene.
Forskningsresultatene publiseres nasjonalt og internasjonalt for å gjøre resultater av
implantater og behandlingsmetoder kjent både i fagmiljøet og i offentligheten.
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For komplette resultater vises til årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste for
leddproteser og hoftebrudd, publisert i juni 2017
(http://nrlweb.ihelse.net/Rapporter/Rapport2017.pdf).

3.3 Resultater fra Nasjonalt Register for Leddproteser
I 2016 ble særlig tilgang ved operasjon av hofteprotese et viktig tema. Det har blitt
skrevet to artikler fra Leddproteseregisteret hvor man i det ene studiet samlet inn
PROM data i tillegg til data fra registeret. Studiene viste at det går bedre med
pasientene om man bruker en bakre eller fremre tilgang ved operasjon
sammenliknet med den tilgangen som tidligere var den vanligste i landet (direkte
lateral tilgang). Dette er blitt grunnlaget til et viktig kvalitetsforbedringsarbeid.
Vi har studert hva betydningen av operasjonsvolum har for resultatet av
operasjoner for kneprotese. Registerstudier har vist at sykehus som utfører mer enn
100 kneprotese-operasjoner per år har færre reoperasjoner enn sykehus med
lavere antall inngrep.
Sammenligningsstudier for periodene 1994-2004 og 2005-2015 viser at resultatene
for totalprotese i kne er bedre i siste periode. Men det er fortsatt stort rom for
forbedringer og for de unikondylære protesene (halvproteser) er resultatene ikke
bedre i den siste perioden.
To studier er gjort med kobling av registerdata og data fra Helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT). Her har man studert årsaker til hofte- og kneproteser. Data
fra Leddproteseregisteret er også blitt koblet med Tvillingregisteret og vi fant at
hofteprotese var sterkt påvirket av genetiske faktorer, mens risiko for kneprotese
var sterkere knyttet til BMI.
Det er et tett samarbeid mellom de nordiske landene. Siden 2007 har dette
samarbeidet mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge vært organisert i The
Nordic Arthroplasty Register Association (NARA). Se nærmere beskrivelse i
artikkelen: Robertsson et al Acta Orthop. 2010 Feb;81(1):82-9, Knee arthroplasty in
Denmark, Norway and Sweden. A pilot study from the Nordic Arthroplasty Register
Association og av Mäkelä et al BMJ 2014 Jan 13;348:f7592, Failure rate of cemented
and uncemented total hip replacements: register study of combined Nordic
database of four nations.
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Holdbarhet av hofteproteser – tidsperiode og festemetode
Holdbarheten av hofteproteser er god. Gjennomsnittspasienten (en 69 år gammel
kvinne) har ca. 95 % sjanse for at protesen varer i over 10 år uten behov for flere
operasjoner. Mange faktorer ved pasienten (alder, kjønn, aktivitet, type hoftelidelse
mm), ved kirurgen og ved selve protesen kan påvirke resultatet. Nedenfor (figur 1)
er eksempler på holdbarhetskurver for hofteproteser der vi sammenlikner
resultater for pasienter operert i forskjellige tidsperioder (a) og pasienter operert
med proteser som er festet til beinet med forskjellige metoder (b).
Figur1: Holdbarhetskurver for hofteproteser, 1987 – 2016: a) tidsperioder, b)
festemetode.
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a) Resultater for hofteproteser i Norge 1987-2016 med sammenligning av
tidsperioder. Resultatene i de tre siste periodene var bedre enn i de første
periodene.
b) Sammenligning av proteser med forskjellige innfestingsmetoder. Etter 10 års
oppfølging var resultatene best med sementerte proteser og dårligst med helt
usementerte. Forskjellen er ikke like stor for protesene som har vært operert inn i
de senere år, og pasientens alder og kjønn påvirker resultatene. Hybrid / omvendt
hybrid festemetode betyr at den ene delen av protesen er sementert og den andre
er usementert. På registerets hjemmeside kan man finne mer detaljert informasjon
om innfestingsmetoder i ulike aldersgrupper hos menn og kvinner.
I 2016 ble det gjort hofteproteseoperasjoner ved 56 norske sykehus/enheter.
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Antallet inngrep utført varierte fra 5 til 667.
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Figur2: Antall primæroperasjoner med hofteproteser i 2016
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Vestre Viken HF - Drammen sykehus
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik
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Sykehuset Østfold HF - Moss
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Akershus universitetssykehus HF
279
Sykehuset Innlandet HF - Elverum
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Sørlandet sykehus HF - Arendal
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Sykehuset Innlandet HF - Tynset
242
Diakonhjemmet sykehus
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Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus
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Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus
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Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus
29
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Nordlandssykehuset HF - Vesterålen
50
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest
46
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32
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik 14
Nordlandssykehuset HF - Lofoten 14
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159
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
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Norsk Idrettsmedisinsk Institutt 17
ALERIS Drammen 15
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Privatsykehuset i Haugesund 6
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Figuren illustrerer antallet primære hofteproteseoperasjoner som ble utført på de
opererende enhetene fordelt på helseregionene. De private aktørene (7 enheter) er
nederst i tabellen. 8 enheter opererte færre enn 20 proteser og 7 enheter flere enn
300 proteser i 2016.
Alle sykehus og alle kirurger leverer data til registeret. I dag skjer dette ved at
kirurgen sender inn et skjema for hver operasjon, men vi utvikler elektronisk
registrering som vi håper å ta i bruk inneværende år. Alle operasjoner skal
registreres, både primæroperasjoner og reoperasjoner. Dette er viktig for å få et
korrekt bilde av holdbarheten til protesene; dersom f.eks. et sykehus registrerer alle
primæroperasjonene og bare halvparten av reoperasjonene får de falskt gode
resultater i våre analyser. Operasjoner blir også registrert i Norsk Pasientregister
(NPR), og ved å sammenholde NRL sine tall med NPR sine kan vi måle hvor stor
andel av operasjonene som faktisk registreres. Denne andelen kalles
dekningsgraden. I figuren under ser vi dekningsgraden for primæroperasjoner og
reoperasjoner ved norske sykehus.
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Figur 3: Dekningsgrader for primær og reoperasjoner, hofteproteser, 2013 - 2014.
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Mørkeblå stolpe og første tall til høyre for stolpene gir prosent dekningsgrad for
primæroperasjon. Lyseblå stolpe og andre tall til høyre for stolpene gir prosent
dekningsgrad for reoperasjon. Tallene i parentes viser totalt antall beregnet
operasjoner i NPR og NRL. Generelt ser vi at kirurgene er flinkere til å registrere sine
primæroperasjoner og ikke fullt så flinke med reoperasjonene. Landsgjennomsnittet
er 97 % registrering av primærproteser og 89 % for reoperasjonene. Sammenliknet
med andre registre er dekningsgraden svært høy.
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* Har ingen registrerte reoperasjoner hos NPR eller Leddproteseregisteret.
** Rapporteringsenhet kan ikke gis mer detaljert i NPR.

Holdbarhet av hofteproteser for protesetype(merke)
Det finnes et stort antall protesemerker fra et stort antall leverandører. I 2016 var
29 forskjellige lårbensproteser (stammer) og 25 hofteskål-proteser (kopper) brukt i
Norge, og mange kombinasjoner av disse. Registeret har siden starten i 1987 hatt
stort fokus på å luke ut proteser og sementer som fungerer dårligere enn andre, og i
dag er det relativt små forskjeller mellom de forskjellige protesemerkene. Imidlertid
må vi følge nøye med ettersom det dukker opp nye proteser stadig vekk. I figur 4
vises resultater for de vanligst brukte protesemerkene de siste 10 årene.
Figur 4: Holdbarhet for hofteprotese 2005-2016
År:
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MARATHON-EXETER sementert ( N = 212 )
ELITE-CHARNLEY MODULAR sementert ( N = 256 )
KRONOS-CORAIL omvendt hybrid ( N = 302 )
CONTEMPORARY-CORAIL omvendt hybrid ( N = 347 )
REFLECTION UNCEMENTED-CORAIL usementert ( N = 2735 )
EXETER X3 RIMFIT-EXETER sementert ( N = 3959 )
TRILOGY-EXETER hybrid ( N = 468 )
MARATHON-CORAIL omvendt hybrid ( N = 10200 )
REFLECTION CEM. ALL POLY-CORAIL omvendt hybrid ( N = 578 )
MARATHON-CHARNLEY MODULAR sementert ( N = 852 )
PINNACLE-CORAIL usementert ( N = 1457 )
TRILOGY-CORAIL usementert ( N = 998 )
DURALOC-CORAIL usementert ( N = 451 )
TITAN-CORAIL omvendt hybrid ( N = 376 )
CHARNLEY-CHARNLEY MODULAR sementert ( N = 410 )
REFLECTION UNCEMENTED-SECURFIT usementert ( N = 265 )
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Andel ikke-reopererte proteser etter 3 og 10 år

I figur 4 ser vi beregnet holdbarhetsprosent ved ulike tidspunkt (3 år og 10 år) for
forskjellige hofteprotesekombinasjoner. De røde prikkene angir andelen pasienter
uten reoperasjon ved 3 år, og den blå tilsvarende tall ved 10 år. Alle prikkene har en
strek til begge sider. Denne streken angir 95 % konfidensintervall og er et uttrykk for
usikkerheten knyttet til tallene. Det er 95 % sjanse for at prikken skal ligge et sted
på linjen.
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Holdbarhet på 95 % ved et gitt tidspunkt betyr altså at 5 % av pasientene har vært
operert på nytt med skifte eller fjerning av protesen på dette tidspunktet. Vi har kun
inkludert protesekombinasjoner som har blitt brukt i 500 eller flere operasjoner fra
og med 2006 til og med 2016. Det er i tillegg et krav om at protesekombinasjonen
må ha minst 50 proteser igjen ved henholdsvis 3 og 10 år for å bli inkludert i figuren.
Mange av protesekombinasjonene mangler resultat ved 10 år, og det skyldes da at
for få pasienter (<50) har mer enn 10 års oppfølging etter operasjonen. Kun
standardpasienter i perioden fra og med 2006 til og med 2016 er inkludert, slik at
antallet proteser i noen tilfeller vil være under 500. En standardpasient er i alderen
55 til 85 år, har ikke alvorlige sykdommer (ASA-klasse 1 eller 2) og har diagnosen
hofteleddsartrose ved proteseoperasjonen. Ved bruk av standardpasienter ser vi på
en mer homogen pasientgruppe. Vi mener derfor at dette kan gjøre resultatene mer
sammenlignbare.
Endepunktet i analysene er reoperasjon med fjerning eller skifte av protesen. Etter
anbefaling fra SMM rapport 6/2002; «Valg av implantater ved innsetting av primær
totalprotese i Norge» vil de fleste helseforetak kreve 10 års dokumentasjon av
protesene som tas i bruk. Protesekombinasjonene Reflection all poly /Spectron EF
sementert og Titan/Titan sementert er ikke i bruk lenger. Dette er basert på
resultater fra studier publisert fra registeret (Espehaug B 2009, Hallan G 2007,
Hallan G 2010, Hallan G 2012 og Kadar T 2011) (se vår publikasjonsliste i
årsrapporten: http://nrlweb.ihelse.net/). Dette viser at kirurgene ved de norske
sykehusene bruker resultatene fra registerets studier til å endre sin praksis. Ikke
alle protesene som er i bruk i Norge har 10 års oppfølging i Norge, men de aller
fleste har 10 års oppfølging i andre land. Dette betyr at helseforetakenes
anbudsprosesser og kirurgenes valg av proteser i Norge generelt er innenfor god
medisinsk praksis.
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Sykehusvise resultater for hofteproteser
For tredje gang viser vi holdbarhetsprosent etter 10 år for proteser operert på
sykehus i Norge. I år har vi inkludert figur med holdbarhetsprosent etter 2 år, i
tillegg har vi holdbarhetsprosent etter 10 år der kun standardpasienter (se
forklaring under figur 4) er inkludert. Det er brukt Kaplan-Meier metode med 95 %
konfidensintervall (angir feilmargin av en måling eller beregning).
Dårlige sykehusresultater har tidligere ofte hatt sin årsak i uheldig valg av
protesetype. Kirurg og risikofaktorer hos pasient betyr stadig mer for resultatet
etter hvert som alle proteser som er i bruk er gode. Resultatene bør studeres og
tolkes sammen med resultatet fra de sykehusvise dekningsgradsanalysene: Sykehus
med dårlig rapportering av reoperasjoner vil komme falskt godt ut i
rangeringslisten. Sykehus med dekningsgrad på under 80 % for reoperasjonene i
perioden 2013 – 2014 er ekskludert fra analysene, se liste under. Se videre
diskusjon under avsnittet til slutt om «Hvordan tolke de sykehusvise resultatene».
Generelt vil vi si at det er liten variasjon mellom sykehusene og langt de fleste
sykehus har over 90 % holdbarhet av protesene etter 10 år.

Sykehus som er ekskludert pga. for lav dekningsgrad er:
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus
Sørlandet sykehus HF – Arendal
Vestre Viken HF - Bærum sykehus
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Figur 5: Andel uten reoperasjon etter to år, alle pasienter operert 2011-2016
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N = 102 )
ALERIS Drammen (N = 323 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 1062 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 937 )
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (N = 77 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 2448 )
Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N = 140 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N = 304 )
Martina Hansens Hospital (N = 3316 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N = 307 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 1484 )
Volvat medisinske senter (N = 108 )
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 634 )
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N = 267 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 3649 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 1378 )
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N = 168 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 2038 )
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N = 226 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 2008 )
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N = 1240 )
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N = 613 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 1987 )

97.2 %

Hele landet (N = 43570 )
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 664 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 762 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 1520 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 668 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 770 )
Aleris Frogner (N = 646 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 1278 )
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N = 682 )
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N = 592 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 861 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 1552 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 787 )
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N = 762 )
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N = 76 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 906 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N = 703 )
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N = 477 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 671 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 1991 )
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N = 406 )
Betanien hospital - Skien (N = 199 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 375 )
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N = 309 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 763 )
70 %

80 %

90 %

Andel ikke-reopererte hofteproteser
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Resultatene i figur 5 er beregnet med Kaplan-Meier metode, endepunktet er
reoperasjon av protesen. Streken som strekker seg ut på hver side av prikken angir
95 % konfidensintervallet. Altså; det er 95 % sjanse for at sykehusets resultat ligger
innenfor streken, og prikken er snittverdien. Sykehusene øverst i tabellen har best
resultater, men for sykehus med overlappende konfidensintervall (linjen) er det
ingen sikker forskjell.
Alle pasienter som er operert i perioden fra og med 2011 og til og med 2016 er
inkludert. Noen sykehus (se liste under) er ikke med i figuren. Dette kan skyldes at
sykehuset har rapportert færre enn 80 % av reoperasjonene (2013-2014), at det har
operert færre enn 50 hofteproteser i 5-årsperioden, at sykehuset ikke har operert
hofteproteser i 2016, eller at færre enn 30 pasienter fra sykehuset har mer enn 2
års oppfølging.
Landsgjennomsnittet er farget rødt, og 97,2 % av pasientene har ikke blitt reoperert
de første 2 årene etter hofteprotese-operasjonen. Forskjellene mellom sykehusene
er små.
Forskjeller i andel reoperasjoner så tidlig som 2 år etter operasjonen skyldes oftest
kirurgien og medisinske risikofaktorer hos pasientene og ikke selve protesen. Med
få unntak vil reoperasjoner som skyldes dårlige egenskaper ved selve protesen
komme etter lengre tids oppfølging.
Se videre diskusjon under avsnittet til slutt om «Hvordan tolke de sykehusvise
resultatene».

Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Ort. senter,
Privatsykehuset i Haugesund
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 6: Andel ikke reviderte etter to år, standardpasienter operert 2011-2016
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N = 66 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 661 )
ALERIS Drammen (N = 207 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 403 )
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N = 178 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 315 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N = 153 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 1443 )
Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N = 85 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 1301 )
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 268 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 1059 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 774 )
Martina Hansens Hospital (N = 1978 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 424 )
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 397 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 584 )
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N = 887 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N = 157 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 1332 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 2402 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 418 )

97.5 %

Hele landet (N = 24440 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 178 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 867 )
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N = 378 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 325 )
Aleris Frogner (N = 405 )
Volvat medisinske senter (N = 69 )
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N = 187 )
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N = 312 )
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N = 457 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 449 )
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N = 120 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 905 )
Betanien hospital - Skien (N = 122 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 939 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 860 )
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N = 99 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N = 409 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 390 )
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N = 290 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 456 )
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N = 274 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 247 )
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N = 54 )
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Andel ikke-reopererte hofteproteser
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I figur 6 ser vi andelen pasienter som ikke har gjennomgått reoperasjon de første 2
årene etter primæroperasjonen. 97,5 % av pasientene har unngått reoperasjoner. I
klinisk praksis vil det være sånn at noen sykehus opererer de friskeste pasientene
(som har lavest risiko for komplikasjoner og reoperasjoner) mens andre sykehus (de
med best kompetanse til å håndtere problemer) opererer pasientene med høyere
risiko for komplikasjoner. Da vil det være en sjanse for at sistnevnte sykehus
kommer dårligere ut ved forsøk på å sammenlikne sykehusresultater. I denne
analysen er det delvis kompensert for dette ved å benytte standardpasienten som vi
har definert tidligere. Det er svært små forskjeller mellom sykehusene.
Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Privatsykehuset i Haugesund
Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 7: Andel ikke reviderte etter ti år, alle pasienter operert 2006-2016

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 1585 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 1842 )
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 1127 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 3236 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 2362 )
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N = 796 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 1337 )
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N = 903 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 1363 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 1332 )
Privatsykehuset i Haugesund (N = 106 )
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 1551 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 2070 )
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N = 1026 )
Martina Hansens Hospital (N = 5499 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 1380 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 3139 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 4031 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N = 1123 )
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N = 929 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 6000 )
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N = 1382 )

93.1 %

Hele landet (N = 74516 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 2344 )
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N = 1307 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 1513 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 2712 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 1290 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 1169 )
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N = 790 )
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N = 636 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 1816 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 676 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 1483 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 2628 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 2902 )
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N = 2051 )
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Andel ikke-reopererte hofteproteser
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Figur 7 er den samme som figur 5 bortsett fra at her er pasientene fulgt i 10 år, og
ikke i 2 år som i figur 5. Sykehusene med best resultater er øverst i figuren, men for
sykehus med overlappende konfidensintervall (linjen som strekker seg til begge
sider fra prikken) er det ingen sikker forskjell.
Også i figur 7 er en del sykehus ikke tatt med, og årsakene til dette er de samme
som i figur 5, se listen nedenfor.
Landsgjennomsnittet for protesens holdbarhet etter 10 års oppfølging er 93,1 %.
Spredningen mellom sykehusene er relativt liten. Når pasientene følges såpass
lenge som i 10 år gir valget av protese og metode for innfesting av protesen utslag.
Hvis man har benyttet en protese som har vist seg å ha dårlige resultater vil dette
påvirke sykehusresultatene mange år etter at sykehuset sluttet med denne
protesen. I motsetning til figur 5 er det her i større grad protesen enn kirurgen og
risikofaktorer hos pasienten som gir utslag (i motsetning til i figur 5).
Se videre diskusjon under avsnittet til slutt om «Hvordan tolke de sykehusvise
resultatene».

Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
Akershus Universitetssykehus HF - Stensby Sykehus
ALERIS Drammen
Aleris Frogner
Betanien hospital – Skien
Helgelandssykehuset HF - Mosjøen
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest
Helse Fonna HF - Odda sjukehus
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus
Nordlandssykehuset HF – Lofoten
Nordlandssykehuset HF – Vesterålen
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Omnia Sykehuset A/S – Oslo
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Oslo universitetssykehus HF Ullevål, Ort. senter,
Ringvoll Klinikken – Askim
Ringvoll Klinikken – Hobøl
St. Olavs Hospital HF - Røros sjukehus
Sykehuset Telemark HF – Notodden
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik
Volvat medisinske senter
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 8: Andel ikke reviderte etter ti år, standardpasienter operert 2006-2016
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N = 294 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 1183 )
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N = 294 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 1155 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 684 )
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N = 433 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 1743 )
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N = 256 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 470 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 736 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 814 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 811 )
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N = 216 )
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N = 603 )
Privatsykehuset i Haugesund (N = 81 )
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 692 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 2000 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 3879 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 702 )
Martina Hansens Hospital (N = 3275 )
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 725 )
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N = 805 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 2286 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 849 )

93.7 %

Hele landet (N = 41459 )
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N = 118 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N = 631 )
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N = 483 )
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N = 718 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 1451 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 645 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 1655 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 426 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 686 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 1065 )
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N = 443 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N = 323 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 447 )
Aleris Frogner (N = 465 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 1187 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 1880 )
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N = 1436 )
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N = 152 )
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Figur 8 er den samme som figur 7, men med standardpasienter (se forklaring under
figur 4). Sykehusene som ligger nederst i tabellen har alle brukt proteser som har
vist seg å være dårlige, men disse protesene er ikke lenger i bruk. Uheldig
protesevalg mange år tilbake påvirker disse resultatene selv om sykehuset kan ha
hatt gode resultater de seneste årene. Se figurene med 2 års oppfølging (figur 5 og
6). Se også kapitlet om tolkning av resultater.
Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
Akershus Universitetssykehus HF - Stensby Sykehus
ALERIS Drammen
Betanien hospital – Skien
Helgelandssykehuset HF – Mosjøen
Helse Fonna HF - Odda sjukehus
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Nordlandssykehuset HF – Lofoten
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Omnia Sykehuset A/S – Oslo
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Ringvoll Klinikken – Askim
St. Olavs Hospital HF - Røros sjukehus
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik
Volvat medisinske senter
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 9: Traktplott, andel pasienter uten reoperasjon etter ti år, standardpasienter
operert 2006-2016
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Hver prikk viser andel proteser uten reoperasjon etter 10 år hos standardpasienter
operert i perioden 2006-2016 ved ett sykehus i Norge. Noen sykehus (se liste under)
er ikke med i figuren. Dette kan skyldes at sykehuset har rapportert færre enn 80 %
av reoperasjonene (2013-2014), at det har operert færre enn 50 hofteproteser i 10årsperioden, at sykehuset ikke har operert hofteproteser i 2016, eller at færre enn
10 pasienter fra sykehuset har mer enn 10 års oppfølging. De blå heltrukne linjene
viser intervallet der 95 % av pasientene i landet befinner seg. De blå stiplede linjene
viser intervallet der 99,8 % av pasientene befinner seg. Prikkene lenger til høyre i
figuren representerer sykehus med mange operasjoner (se x-aksen). Prikker over
eller under de blå stiplede linjene betegnes som uteliggere, og har henholdsvis
meget gode eller meget dårlige resultater.
Alle prikkene i traktplottet tilhører et sykehus i figur 8. Hvis man f.eks. velger en
prikk i traktplottet og leser av tilhørende verdier for «Antall» og «Andel ikke
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reviderte» på hhv. den vannrette og loddrette aksen, kan man finne ut hvilket
sykehus som har den aktuelle prikken ved hjelp av «Antall» og «Andel ikke
reviderte»-verdiene i figur 8. De tre sykehusene med prikker på eller under den
stiplede linjen har brukt proteser som har vist seg å ha dårlige resultater
(Titan/Titan sementert eller Reflection all poly/Spectron EF sementert). Disse
protesene har sykehusene sluttet med.
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OPERASJONSMETODE; beste faglige praksis
Nytt av året fra registerets side er at vi vurderer hvorvidt det enkelte sykehus driver
hofteprotese-behandlingen etter ‘beste faglige praksis’. Vi har definert noen punkter som i
fagmiljøet er dokumentert som gode rutiner. Punktene er diskutert i registerets
styringsgruppe og har vært til høring i Norsk Forening for Hofte- og Knekirurgi samt til
registerets kontaktpersoner ved alle sykehusene. Sykehusene har ikke vært målt på disse
punktene før i 2016:
1. Pasientene skal få forebyggende antibiotika operasjonsdagen, og dette skal gis i hht
nasjonale retningslinjer
2. Pasientene skal ha forebyggende behandling mot blodpropp etter nasjonale
retningslinjer
3. For å redusere blødningen ved inngrepet bør tranexamsyre benyttes, enten
intravenøst eller i såret under operasjonen
4. Kvinner over 75 år bør ha en sementert lårbensprotese pga. økt risiko for brudd i
lårbenet rundt en usementert protese
5. Det bør brukes slitesterke leddflater laget av kryssbundet polyetylen eller keramikk
Det kan være gode grunner til at man fraviker punktene hos den enkelte pasient. Nedenfor
kommer noen figurer som illustrerer i hvilken grad det enkelte sykehuset følger disse
rådene
I figurene kan ofte pasienttallet stemme dårlig overens med tallene fra de samme
sykehusene fra tidligere figurer. Dette skyldes oftest at dataene på de aktuelle temaene
(særlig antibiotika og blodpropp-forebygging) er mangelfullt utfylt på en betydelig andel
av skjemaene fra enkelte sykehus.

Bruk av sementerte lårbensproteser på kvinner eldre enn 75 år
Protesen kan festes med bensement eller den kan kiles fast i benet uten bruk av sement.
Knokkelen gror da etter noen uker fast i den mer eller mindre ruglete overflaten på
protesen. Dersom lårbensprotesen (stammen) er sementert og hofteskålprotesen (koppen)
usementert kalles dette hybrid fiksasjon, og når stammen er usementert og koppen
sementert omvendt hybrid fiksasjon.
Sementert fiksasjon har tradisjonelt vært det vanligste i Norge, men i løpet av de siste 15
årene er det blitt vanlig med usementerte proteser. Dette skjer i tråd med utviklingen ellers
i verden. Imidlertid har vårt register, og proteseregistre fra andre land, vist at resultatene
med sementerte proteser er bedre i enkelte pasientkategorier. Spesielt gjelder dette
kvinner eldre enn 75 år. Dette illustreres i figur 10 som er hentet fra registerets Årsrapport.
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Kvinner over 75 år har ca. 50 % høyere risiko for reoperasjon dersom man bruker en
usementert protese.

Figur 10: Fiksering for kvinner over 75 år.
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Mer informasjon om dette kan finnes gjennom artikkelen som er referert her:
(Mäkelä KT, Matilainen M, Pulkkinen P, Fenstad AM, Havelin L, Engesæter LB, Furnes O,
Pedersen AB, Overgaard S, Kärrholm J, Malchau H, Garellick G, Ranstam J, Eskelinen A.
Failure rate of cemented and uncemented total hip replacements: register study of
combined Nordic database of four nations. BMJ 2014;348:f7592.)
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Figur 11: Andel kvinner over 75 år med sementert stamme i 2016
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=3)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=30)
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=12)
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=2)
Privatsykehuset i Haugesund (N=1)
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=7)
Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=5)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=27)
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=6)
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus (N=4)
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=19)
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=9)
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=24)
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=36)
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=57)
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N=60)
Akershus universitetssykehus HF (N=67)
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=31)
Martina Hansens Hospital (N=108)
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=24)
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=23)
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N=14)
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N=27)
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=16)
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=42)
Betanien hospital - Skien (N=25)
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N=66)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=24)
Sykehuset Telemark HF - Skien (N=26)
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N=137)
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=72)
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N=50)
Sykehuset Østfold Kalnes (N=3)
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=98)
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N=36)
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=41)
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=26)
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=39)
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=35)
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=48)
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=16)
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=38)
Sykehuset Østfold HF - Moss (N=60)
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=44)
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=36)
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=46)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=17)
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=31)
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=25)
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=56)
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N=1)
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (N=1)
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=10)
Diakonhjemmet sykehus (N=51)
Aleris Frogner (N=6)
0%

25%

50%

75%

100%

Andel sementerte

I figuren ser vi at en del sykehus bruker sementerte lårbensproteser på alle kvinner
over 75 år, andre differensierer og noen velger usementerte lårbensproteser til alle
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disse pasientene. Det anbefales altså fra registeret å bruke sementert protese på
disse.

Slitasje av leddflate
En av de viktige årsakene til reoperasjoner av leddproteser er slitasje av leddflatene. Særlig
har bruk av alminnelig polyetylen i hofteskålprotesen vært årsak til mange reoperasjoner
som da typisk skjer 8 eller flere år etter proteseoperasjonen. Det er nå dokumentert gode
resultater med slitesterke materialer som kryssbundet polyetylen (som slites 1/10 av
alminnelig polyetylen) og keramikk. Vi anbefaler at slike leddflater benyttes til alle
pasienter.
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Figur 12: Andel pasienter som fikk slitesterke leddflater (kryssbundet
polyetylen/keramikk) i 2016.
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad (N=6)
Volvat medisinske senter (N=4)
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=88)
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=200)
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=463)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=14)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=64)
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=151)
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=93)
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=259)
Sykehuset Østfold Kalnes (N=20)
Sykehuset Østfold HF - Moss (N=292)
Sykehuset Telemark HF - Skien (N=109)
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=48)
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=241)
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=149)
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=129)
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=249)
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=7)
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N=303)
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=152)
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N=25)
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (N=17)
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=50)
Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=12)
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=97)
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N=663)
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=112)
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=137)
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=29)
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus (N=25)
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=107)
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=31)
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=126)
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N=43)
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=182)
Diakonhjemmet sykehus (N=222)
Betanien hospital - Skien (N=90)
Aleris Frogner (N=152)
ALERIS Drammen (N=15)
Akershus universitetssykehus HF (N=255)
Martina Hansens Hospital (N=602)
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=327)
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=198)
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N=146)
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=136)
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N=134)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=115)
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N=318)
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=105)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=99)
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N=450)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=169)
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=69)
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=129)
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=59)
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=42)
Privatsykehuset i Haugesund (N=6)
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Andel slitesterke leddflater på koppsiden

Av figur 12 ser vi at langt de fleste pasienter ved nesten alle sykehusene får slitesterke
leddflater i sine hofteproteser. Sykehuset nederst i figuren har svært få operasjoner, og én
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av pasientene har fått en kopp med alminnelig polyetylen. Bruk av alminnelig polyetylen
kan forsvares på enkeltpasienter ettersom ikke alle trenger en protese som varer lengre
enn 10-15 år.

Forebygging av blodpropp
Man har ansett at stor kirurgi i underekstremitetene, f.eks. protesekirurgi i hofte og kne, gir
høy risiko for blodpropp i beinet og lungene. Derfor har det vært standard å gi
blodfortynnende medikamenter til alle protesepasienter. Tidligere var liggetiden for denne
gruppen pasienter gjerne 10-14 dager. Nå er man mye mer opptatt av å få pasientene raskt
mobilisert etter operasjonen, og pasientene ligger oftest ikke i sykehus lengre enn 1-5
dager etter operasjonen. Rask mobilisering er en effektiv måte å unngå blodpropp, og
derfor har man moderert intensiteten og varigheten av den forebyggende behandlingen av
blodpropp. Dette er beskrevet i detalj i nasjonale retningslinjer, og vi har målt hvor stor
andel av pasientene som behandles innenfor disse retningslinjene ved de enkelte sykehus.

- Side 38 -

Figur 13: Andelen pasienter som fikk tromboseprofylakse etter retningslinjene i 2016.
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad (N=6)
Volvat medisinske senter (N=5)
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=147)
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=201)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=177)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=14)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=63)
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=156)
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=97)
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=259)
Sykehuset Østfold Kalnes (N=23)
Sykehuset Telemark HF - Skien (N=112)
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=48)
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=242)
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=156)
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=128)
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=7)
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N=325)
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N=329)
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=154)
Privatsykehuset i Haugesund (N=6)
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N=150)
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (N=17)
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=50)
Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=14)
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=99)
Martina Hansens Hospital (N=611)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=100)
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=113)
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=138)
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=29)
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N=146)
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus (N=25)
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=199)
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=60)
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=32)
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=46)
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=73)
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N=460)
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=114)
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=123)
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N=43)
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=185)
Diakonhjemmet sykehus (N=235)
Betanien hospital - Skien (N=90)
ALERIS Drammen (N=15)
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=478)
Sykehuset Østfold HF - Moss (N=296)
Aleris Frogner (N=159)
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=152)
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=131)
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=260)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=115)
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=111)
Akershus universitetssykehus HF (N=277)
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=340)
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N=26)
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N=653)
0%

25%

50%

75%

Andel med tromboseprofylakse
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100%

Som vi ser får langt de fleste pasienter behandling etter retningslinjene. Det kan være gode
grunner til å avvike retningslinjene hos enkeltpasienter. F.eks. bør pasienter som bruker
blodplatehemmere (acetylsalisylsyre) og har lavt antall blodplater ikke få ytterligere
profylakse. For sykehusene nederst i figurene er det et antall pasienter som bare får slike
blodplatehemmere.

Antibiotika
0,5-2 % får dyp infeksjon etter hofteproteseoperasjoner. Antibiotika gitt rett før og etter
proteseoperasjoner er vist å redusere sjansen for å få infeksjon etter inngrepet med inntil
75 %. Derfor er det bred enighet om at alle som får leddproteser skal ha antibiotika. Det har
vært litt forskjellige rutiner ved sykehusene, men for noen år siden kom det nasjonale
retningslinjer på området. Vi har målt i hvor stor andel av pasientene disse retningslinjene
er fulgt på de forskjellige behandlingsstedene.
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Figur 14: Andelen pasienter som fikk forebyggende antibiotika etter retningslinjene ved
sykehus i Norge i 2016.
Volvat medisinske senter (N=5)
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N=150)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N=64)
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N=154)
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N=97)
Sykehuset Østfold Kalnes (N=23)
Sykehuset Østfold HF - Moss (N=296)
Sykehuset i Vestfold HF - Tønsberg (N=7)
Privatsykehuset i Haugesund (N=6)
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N=25)
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (N=17)
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N=50)
Nordlandssykehuset HF - Lofoten (N=13)
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N=138)
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N=60)
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N=108)
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N=32)
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N=43)
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N=180)
Betanien hospital - Skien (N=91)
Aleris Frogner (N=158)
ALERIS Drammen (N=15)
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N=461)
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N=257)
Sykehuset Innlandet HF - Tynset (N=239)
Martina Hansens Hospital (N=610)
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N=200)
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus (N=154)
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N=143)
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N=664)
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N=126)
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N=476)
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N=113)
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N=323)
Nordlandssykehuset HF - Bodø (N=99)
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N=256)
Diakonhjemmet sykehus (N=236)
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N=148)
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N=72)
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N=328)
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer (N=129)
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N=153)
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N=45)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos (N=114)
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N=339)
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus (N=187)
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N=149)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N=177)
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N=131)
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N=110)
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N=101)
Sykehuset Telemark HF - Skien (N=108)
Sykehuset Telemark HF - Notodden (N=48)
Akershus universitetssykehus HF (N=273)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik (N=14)
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus (N=28)
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad (N=6)
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus (N=23)
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Andel med forebyggende antibiotika etter retningslinjene

Dersom man scorer lavt (ligger lengst ned i figuren) betyr ikke dette at pasientene ikke har
fått antibiotika, men oftest at de har fått det på en måte som ikke er i tråd med
retningslinjene. Et eksempel er sykehuset helt nederst i figuren; der har man valgt å gi et
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ekstra bredspekter antibiotikum i tillegg til det som anbefales hos de fleste pasientene.
Dette går ikke utover den enkelte pasient. Men dersom denne praksisen var utbredt ville
det ha en uheldig økologisk effekt og være uheldig med tanke på utvikling av resistente
bakterier. Det anbefales derfor ikke.
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Resultater for kneprotese
Årlig opereres ca. 18000 pasienter i Norge med innsetting eller utskifting av et
kunstig ledd (leddprotese) på grunn av sykdom i leddet. Etter hofteproteser er
protese i kneleddet hyppigst, og det gjøres ca. 7000 kneproteseoperasjoner per år.
Av disse er nesten 600 reoperasjoner. Tallet er økende, og det har vært en dobling
av antall kneproteseoperasjoner fra 2005 til 2016. Alle proteseoperasjoner skal
registreres i Nasjonalt Register for Leddproteser. De fleste pasientene som opereres
har diagnosen artrose (slitasjegikt). Pasienter i alle aldre opereres, men
gjennomsnittsalderen ved kneproteseoperasjon er 69 år for kvinner og 67 år for
menn. 64 % av pasientene er kvinner.
Ved en proteseoperasjon har kirurgen noen valg; det finnes forskjellige veier
(tilganger) inn til leddet, det finnes forskjellige måter å feste protesen til beinet
(med eller uten bein-sement) og det finnes forskjellige proteser som er dels ulike i
form og i materiale (titan, stål, kobolt-krom, keramikk…). Videre kan enkelte
pasienter med begrenset sykdom i leddet opereres med halvproteser
(unikondylære proteser) der bare deler av leddet erstattes. Kneproteser innsatt i
Norge har vært fulgt siden 1994, og totalt har vi per 1. januar 2017 registrert drøyt
82 000 kneproteseoperasjoner. Med disse dataene har vi studert våre nasjonale
resultater nøye. Noe av dette presenteres her. Dersom man vil gjøre dypdykk i
temaet finnes våre årsrapporter, vitenskapelige artikler og doktorgrader tilgjengelig
på registerets hjemmeside.

Holdbarhet av kneproteser – tidsperiode og festemetode
Holdbarheten av kneproteser er god. Gjennomsnittspasienten (en 69 år gammel
kvinne, totalprotese) har ca. 95 % sjanse for at protesen varer i over 10 år uten
behov for flere operasjoner. Mange faktorer ved pasienten (alder, kjønn, aktivitet,
type knelidelse mm), ved kirurgien og ved selve protesen kan påvirke resultatet.
Nedenfor (figur 15) er eksempler på holdbarhetskurver for kneproteser der vi
sammenlikner resultater for pasienter operert i forskjellige tidsperioder med
totalproteser (a) og halvproteser (unikondylære) (b), og vi ser på innvirkningen av
festemetoden (c) og pasientens alder for totalproteser (d) og for unikondylære
proteser (e).
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Figur 15: Holdbarhetsskurver for kneproteser, 1994 - 2016.
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a) Resultater for totale kneproteser i Norge 1994-2016 med sammenligning av
tidsperioder. Resultatene er blitt bedre med tiden, holdbarheten av protesene er
bedre for pasienter operert de siste 10-15 årene enn tidligere.
b) Halvproteser har dårligere holdbarhet enn totalproteser, og resultatene har ikke
endret seg vesentlig over tid. På tross av dette kan man argumentere for å bruke
slike proteser på utvalgte pasienter; det er et mindre inngrep, man har større sjanse
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for å få god bevegelighet og funksjon, og det er mindre sjanse for infeksjon
sammenliknet med totalproteser.
c) Protesen kan festes med eller uten beinsement. Proteser som ikke sementeres
fast har en ruglete/porøs overflate mot bein slik at den etter noen uker gror fast i
knokkelen. En hybrid protese er en kneprotese der den ene delen er festet med
sement og den andre (lårbensdelen) uten sement. Forskjellene her er små, men
eldre usementerte proteser ser ut til å være dårligere enn de andre, og hybride
proteser er hårfint bedre enn de sementerte protesene. Hybride proteser er
benyttet på sykehus som gjør mye kneprotesekirurgi, og dette kan virke inn på
resultatene. På registerets hjemmeside kan man finne mer detaljert informasjon om
innfestingsmetoder.
d) Her sammenliknes totalprotese-pasienter under 60 år med de over 60 år, og
holdbarheten av protesen er bedre i de eldre pasientene. Kanskje skyldes dette et
lavere aktivitetsnivå hos de eldre. De stiplede linjene viser resultater fra perioden
2006-16 og de heltrukne fra perioden 1994-2005. Igjen ser vi at resultatene er
bedret med tiden, og det gjelder begge aldersgruppene.
e) Samme som d) men pasienter med halvproteser. Unikondylære proteser har også
best holdbarhet i de eldre pasientene.
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Figur 16: Antall primæropererte med kneproteser i 2016.
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68
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer
65
Vestre Viken HF - Bærum sykehus
57
Sykehuset Telemark HF - Notodden
26
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet 15
Sykehuset Østfold Kalnes 1
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus
367
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik
270
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus
226
Haraldsplass Diakonale Sykehus
140
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus
87
Helse Bergen HF - Voss sjukehus
66
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus
41
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus
28
Helse Fonna HF - Stord sjukehus 17
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Trondheim
194
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus
153
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus
111
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus
106
St. Olavs Hospital HF - Røros sjukehus
82
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos
78
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus
78
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger
76
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad
96
Nordlandssykehuset HF - Bodø
67
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana
66
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø
58
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen
52
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest
31
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik 14
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes 12
Aleris Frogner
72
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
36
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt 19
Privatsykehuset i Haugesund 14
Ringvoll Klinikken - Oslo 9
ALERIS Drammen 8
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad 3
Volvat medisinske senter 3
0
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Figur 17: Dekningsgrader for primær og reoperasjoner, kneproteser, 2013 - 2014.
Primær

Reoperasjoner

89,0 95,3

Privatsykehuset i Haugesund
Volvat Medisinske Senter
St. Olavs hospital HF - Røros
Sykehuset i Vestfold HF
Vestre Viken HF - Ringerike
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus
Helse Bergen HF - Hagevik
Martina Hansens hospital
Vestre Viken HF - Kongsberg
Helse Fonna HF - Haugesund
Helse Fonna HF - Stord
Haraldsplass diakonale sykehus
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Harstad
Betanien hospital Telemark
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssykehus
Haugesund san.for. revmatismesykehus
Lovisenberg diakonale sykehus
Sykehuset Østfold HF
Diakonhjemmet
Vestre Viken HF - Drammen
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund sjukehus
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger
Sørlandet sykehus HF - Arendal
St. Olavs hospital HF - Trondheim
Akershus universitetssykehus HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Tromsø
Helse Bergen HF - Voss sjukehus
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord
Vestre Viken HF - Bærum
Sykehuset Telemark HF - Skien
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik
Sykehuset Innlandet HF - Elverum
Oslo universitetssykehus HF
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus
Sykehuset Innlandet HF - Lillehammer
Sykehuset Innlandet HF - Tynset
Nordlandssykehuset HF - Bodø
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos
St. Olavs hospital HF - Orkdal
Helse Førde HF - Førde
Helse Førde HF - Lærdal
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen
Helgelandssykehuset, Rana
Norsk idrettsmedisinsk institutt*
Ringvollklinikken*
Nordlandssykehuset HF - Lofoten*
Sykehuset Telemark HF - Rjukan*
Teres Drammen*
Aleris Helse - Oslo*
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest*
Sykehuset Telemark HF - Notodden*
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Narvik*
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Mørkeblå stolpe og første tall til høyre for stolpene gir prosent dekningsgrad for
primæroperasjon. Lyseblå stolpe og andre tall til høyre for stolpene gir prosent
dekningsgrad for reoperasjon.
Tallene i parentes viser totalt antall beregnet operasjoner i NPR og NRL. Generelt
ser vi at kirurgene er flinkere til å registrere sine primæroperasjoner og ikke fullt så
flinke med reoperasjonene. Landsgjennomsnittet er 96 % registrering av
primærproteser og 89 % for reoperasjonene. Sammenliknet med andre registre er
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dekningsgraden svært høy.
* Har ingen registrerte reoperasjoner hos NPR eller Leddproteseregisteret.
** Rapporteringsenhet kan ikke gis mer detaljert i NPR.
Holdbarhet av kneproteser for protesetype(merke)
Det finnes et stort antall protesemerker fra et stort antall leverandører. I 2016 var
13 forskjellige hovedmerker av totale kneproteser brukt i Norge. Registeret har
siden starten i 1994 hatt stort fokus på å luke ut proteser og sementer som fungerer
dårligere enn andre, og i dag er det relativt små forskjeller mellom de forskjellige
protesemerkene. Imidlertid må vi stadig følge nøye med ettersom det dukker opp
nye proteser stadig vekk. I Figur 18 vises resultater for de vanligst brukte
protesemerkene de siste 10 årene.
Figur 18: Holdbarhet for totale kneproteser operert 2006-2016.

År:

3

10

Femur - tibia
PROFIX - CR porous usementert - Non porous sementert hybrid ( N = 1745 )

97,8 %

98,7 %

PROFIX - CR non-porous sementert - Non porous sementert sementert ( N = 3127 )

96,8 %

98 %

LCS Complete sementert ( N = 6331 )

95,5 %

97,7 %

94 %

97,9 %

AGC sementert ( N = 1384 )

PFC Sigma - CR sementert - With keel MBT sementert sementert ( N = 1074 )

99,5 %

NexGen - CR-flex Option - Option Precoat PMMA stemmed sementert sementert ( N = 593 )

99,3 %

PFC Sigma - CR usementert - With keel MBT usementert usementert ( N = 519 )

98,6 %

NexGen - CR Option - Precoat PMMA stemmed sementert sementert ( N = 1271 )

98,6 %

Legion CR - usementert hybrid ( N = 971 )

98,2 %

Vanguard TM sementert ( N = 455 )

97,8 %

NexGen - CR Option - Option sementert sementert ( N = 3000 )

97,2 %

Triathlon sementert ( N = 1299 )

96,9 %

Duracon sementert ( N = 1223 )

95,1 %
70 %

80 %

90 %

100 %

Andel ikke-reopererte proteser etter 3 og 10 år

I figur 18 ser vi beregnet holdbarhetsprosent ved ulike tidspunkt (3 år og 10 år) for
forskjellige kneprotesekombinasjoner. De røde prikkene angir andelen pasienter
uten reoperasjon ved 3 år, og den blå tilsvarende tall ved 10 år. Alle prikkene har en
- Side 48 -

strek til begge sider. Denne streken angir 95 % konfidensintervall og er et uttrykk for
usikkerheten knyttet til tallene.
Holdbarhet på 95 % ved et gitt tidspunkt betyr altså at 5 % av pasientene har vært
operert på nytt med skifte eller fjerning av protesen på dette tidspunktet. Vi har kun
inkludert protesekombinasjoner som har blitt brukt i 500 eller flere operasjoner fra
og med 2013 til og med 2016. Det er i tillegg et krav om at protesekombinasjonen
må ha minst 50 proteser igjen ved henholdsvis 3 og 10 år for å bli inkludert i figuren.
Mange av protesekombinasjonene mangler resultat ved 10 år, og det skyldes da at
for få pasienter (<50) har mer enn 10 års oppfølging etter operasjonen. Kun
standardpasienter i perioden fra og med 2006 til og med 2016 er inkludert, slik at
antallet proteser i noen tilfeller vil være under 500. En standardpasient er i alderen
55 til 85 år, har ikke alvorlige sykdommer (ASA-klasse 1 eller 2) og har diagnosen
kneleddsartrose ved proteseoperasjonen. Ved bruk av standardpasienter ser vi på
en mer homogen pasientgruppe. Vi mener derfor at dette kan gjøre resultatene mer
sammenlignbare.
Endepunktet i analysene er reoperasjon med fjerning eller skifte av protesen. Ved
valg av protese vil helseforetakene i regelen kreve 10 års dokumentasjon av
protesene som tas i bruk. Proteser velges gjennom offentlige anbudsprosesser, og
NRL har laget forslag til hvordan protesene skal vurderes (link). Ikke alle protesene
som er i bruk i Norge har 10 års oppfølging i Norge, men de aller fleste som
benyttes har 10 års oppfølging i andre land. Dette betyr at helseforetakenes
anbudsprosesser og kirurgenes valg av proteser i Norge generelt er innenfor god
medisinsk praksis.
Sykehusvise resultater for kneproteser
For tredje gang viser vi holdbarhetsprosent etter 10 år for proteser operert på
sykehus i Norge. I år har vi inkludert figur med holdbarhetsprosent etter 2 år, i
tillegg har vi holdbarhetsprosent etter 10 år der kun standardpasienter (se
forklaring under figur 4) er inkludert. Det er brukt Kaplan-Meier metode med 95 %
konfidensintervall (angir feilmargin av en måling eller beregning).
Dårlige sykehusresultater har tidligere ofte hatt sin årsak i uheldig valg av
protesetype. Kirurg og risikofaktorer hos pasient betyr stadig mer for resultatet
etter hvert som de dårlige protesene er luket ut. Resultatene bør studeres og tolkes
sammen med resultatet fra de sykehusvise dekningsgradsanalysene: Sykehus med
dårlig rapportering av reoperasjoner vil komme falskt godt ut i rangeringslisten.
Sykehus med dekningsgrad på under 80 % for reoperasjonene i perioden 2013 –
2014 er ekskludert fra analysene, se liste under. Se videre diskusjon under avsnittet
til slutt om «Hvordan tolke de sykehusvise resultatene». Generelt vil vi si at det er
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liten variasjon mellom sykehusene og langt de fleste sykehus har over 90 %
holdbarhet av protesene etter 10 år.
Sykehus som er ekskludert pga. for lav dekningsgrad er:
Sykehuset Innlandet HF – Tynset
Sykehuset Innlandet HF – Lillehammer
Helse Førde HF - Førde sentralsjukehus
Helse Førde HF - Lærdal sjukehus
St. Olavs Hospital HF - Orkdal sjukehus
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Namsos
Nordlandssykehuset HF – Bodø
Nordlandssykehuset HF – Vesterålen
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes
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Figur 19: Andel ikke reviderte etter to år, alle pasienter operert 2011-2016.
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 408 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 1493 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N = 425 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N = 105 )
Martina Hansens Hospital (N = 2335 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 1094 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 558 )
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 441 )
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N = 122 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 791 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 590 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 717 )
Betanien hospital - Skien (N = 380 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 2880 )
Aleris Frogner (N = 366 )
ALERIS Drammen (N = 217 )
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N = 192 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 935 )
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N = 242 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 1049 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 730 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 453 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 1001 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N = 155 )

97.2 %

Hele landet (N = 27914 )
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N = 309 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 441 )
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N = 832 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 581 )
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N = 372 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 636 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 753 )
Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet (N = 145 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 593 )
St. Olavs Hospital HF - Røros sjukehus (N = 274 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 1149 )
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (N = 81 )
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N = 298 )
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N = 302 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 360 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 1211 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 373 )
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N = 312 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 837 )
Volvat medisinske senter (N = 53 )
70 %

80 %

90 %

Andel ikke-reopererte kneproteser
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Resultatene i figur 19 er beregnet med Kaplan-Meier metode, endepunktet er
reoperasjon av protesen. Streken som strekker seg ut på hver side av prikken angir
95 % konfidensintervallet. Altså; det er 95 % sjanse for at sykehusets resultat ligger
innenfor streken, og prikken er snittverdien. Sykehusene øverst i tabellen har best
resultater, men for sykehus med overlappende konfidensintervall (linjen) er det
ingen sikker forskjell.
Alle pasienter som er operert i perioden fra og med 2011 og til og med 2016 er
inkludert. Noen sykehus (se liste under) er ikke med i figuren. Dette kan skyldes at
sykehuset har rapportert færre enn 80 % av reoperasjonene (2013-2014), at det har
operert færre enn 50 proteser i 5-årsperioden, at sykehuset ikke har operert
proteser i 2016, eller at færre enn 30 pasienter fra sykehuset har mer enn 2 års
oppfølging.
Landsgjennomsnittet er farget rødt, og 97,2 % av pasientene har ikke blitt reoperert
de første 2 årene etter kneprotese-operasjonen. Forskjellene mellom sykehusene er
små.
Forskjeller i andel reoperasjoner så tidlig som 2 år etter operasjonen skyldes oftest
kirurgien og medisinske risikofaktorer hos pasientene og ikke selve protesen. Med
få unntak vil reoperasjoner som skyldes dårlige egenskaper ved selve protesen
komme etter lengre tids oppfølging.
Se videre diskusjon under avsnittet til slutt om «Hvordan tolke de sykehusvise
resultatene».
Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Nordlandssykehuset HF – Lofoten
Oslo universitetssykehus HF - Aker
Privatsykehuset i Haugesund
Ringvoll Klinikken – Hobøl
Ringvoll Klinikken – Oslo
Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Sykehuset Telemark HF – Notodden
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad

- Side 52 -

Figur 20: Andel ikke reviderte etter to år, standardpasienter operert 2011-2016.
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 191 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes (N = 67 )
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N = 79 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 798 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad (N = 229 )
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 262 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 384 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 497 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 281 )
Helse Fonna HF - Stord sjukehus (N = 92 )
Martina Hansens Hospital (N = 1513 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 367 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N = 111 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 309 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 528 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 515 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 582 )
ALERIS Drammen (N = 101 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 370 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 1734 )

97.8 %

Hele landet (N = 15099 )
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N = 220 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 338 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 282 )
Aleris Frogner (N = 241 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 410 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 454 )
Betanien hospital - Skien (N = 124 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 305 )
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N = 169 )
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N = 441 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 358 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 552 )
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus (N = 170 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 186 )
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N = 196 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 521 )
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus (N = 137 )
Sørlandet sykehus HF - Flekkefjord (N = 220 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 347 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 281 )
70 %

80 %

90 %

Andel ikke-reopererte kneproteser
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I figur 20 ser vi andelen pasienter som ikke har gjennomgått reoperasjon de første 2
årene etter primæroperasjonen. 97,8 % av pasientene har unngått reoperasjoner. I
klinisk praksis vil det være sånn at noen sykehus opererer de friskeste pasientene
med lavest risiko for komplikasjoner og reoperasjoner, mens andre sykehus med
best kompetanse til å håndtere problemer opererer pasientene med høyere risiko
for komplikasjoner. Da vil det være en sjanse for at sistnevnte sykehus kommer
dårligere ut ved forsøk på å sammenlikne sykehusresultater. I denne analysen er det
delvis kompensert for dette ved å benytte standardpasienten som vi har definert
tidligere. Det er svært små forskjeller mellom sykehusene.

Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Nordlandssykehuset HF – Lofoten
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet
Privatsykehuset i Haugesund
Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Sykehuset Telemark HF – Notodden
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik
Volvat medisinske senter
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 21: Andel ikke reviderte etter ti år, alle pasienter operert 2006-2016.

Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 757 )

Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 4497 )

Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 1839 )

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 817 )

Martina Hansens Hospital (N = 3795 )

Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 902 )

Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 1553 )

Sørlandet sykehus HF - Arendal (N = 1285 )

Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 1496 )

Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 1090 )

Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 1012 )

92.8 %

Hele landet (N = 44509 )

Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 891 )

Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 1260 )

Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 931 )

Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 1279 )

Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N = 887 )

Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 943 )

Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 1197 )

Akershus universitetssykehus HF (N = 1249 )

St. Olavs Hospital HF - Røros sjukehus (N = 726 )

Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 628 )

St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 1458 )

Diakonhjemmet sykehus (N = 1837 )
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Figur 21 er den samme som figur 19 bortsett fra at her er pasientene fulgt i 10 år, og
ikke i 2 år som i figur 19. Sykehusene med best resultater er øverst i figuren, men
for sykehus med overlappende konfidensintervall (linjen som strekker seg til begge
sider fra prikken) er det ingen sikker forskjell.
Også i figur 21 er en del sykehus utelatt, og årsakene til dette er de samme som i
Figur 19, se listen nedenfor.
Landsgjennomsnittet for protesens holdbarhet etter 10 års oppfølging er 92,8 %.
Spredningen mellom sykehusene er relativt liten. Når pasientene følges såpass
lenge som i 10 år gir valget av protese og metode for innfesting av protesen utslag.
Hvis man har benyttet en protese som har vist seg å ha dårlige resultater vil dette
påvirke sykehusresultatene mange år etter at sykehuset sluttet med denne
protesen. Her er det altså i større grad protesen enn kirurgen og risikofaktorer hos
pasienten som gir utslag (i motsetning til i figur 19).
Se videre diskusjon under avsnittet til slutt om «Hvordan tolke de sykehusvise
resultatene».
Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
ALERIS Drammen
Aleris Frogner
Betanien hospital – Skien
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana
Helgelandssykehuset HF – Mosjøen
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus
Helse Bergen HF - Voss sjukehus
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes
Helse Fonna HF - Odda sjukehus
Helse Fonna HF - Stord sjukehus
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus
Idrettsklinikken AS - Private sykehus
Nordlandssykehuset HF – Lofoten
Nordlandssykehuset HF – Vesterålen
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet
Privatsykehuset i Haugesund
Ringvoll Klinikken – Askim
Ringvoll Klinikken – Hobøl
Ringvoll Klinikken – Oslo
Sykehuset i Vestfold HF – Sandefjord
Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Sykehuset Innlandet HF – Gjøvik
Sykehuset Innlandet HF – Kongsvinger
Sykehuset Telemark HF – Notodden
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Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Moss
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Sørlandet sykehus HF – Flekkefjord
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus
Volvat medisinske senter
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 22: Andel ikke reviderte etter ti år, standardpasienter operert 2006-2016.
Helse Fonna HF - Haugesund sjukehus (N = 459 )
Sykehuset Innlandet HF - Kongsvinger (N = 502 )
Lovisenberg Diakonale Sykehus (N = 2675 )
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Tromsø (N = 410 )
Haraldsplass Diakonale Sykehus (N = 578 )
Helse Bergen HF - Kysthospitalet i Hagevik (N = 760 )
Helse Møre og Romsdal HF - Ålesund sjukehus (N = 429 )
Sykehuset Telemark HF - Skien (N = 469 )
Sykehuset i Vestfold HF - Larvik (N = 1037 )
Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssykehus (N = 875 )
Martina Hansens Hospital (N = 2441 )
Sørlandet sykehus HF - Arendal (N = 710 )
Helse Finnmark HF - Klinikk Hammerfest (N = 245 )
Akershus universitetssykehus HF (N = 633 )
Sørlandet sykehus HF - Kristiansand (N = 576 )
Sykehuset Østfold HF - Moss (N = 800 )

94.8 %

Hele landet (N = 24273 )
Nordlandssykehuset HF - Vesterålen (N = 273 )
Vestre Viken HF - Bærum sykehus (N = 491 )
Sykehuset Innlandet HF - Elverum (N = 741 )
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (N = 162 )
Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus (N = 537 )
Vestre Viken HF - Drammen sykehus (N = 561 )
Volvat medisinske senter (N = 141 )
Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana (N = 308 )
Helse Nord-Trøndelag HF - Sykehuset Levanger (N = 620 )
Sykehuset Innlandet HF - Gjøvik (N = 485 )
Vestre Viken HF - Ringerike sykehus (N = 546 )
St. Olavs Hospital HF - universitetssykehuset i Tr (N = 678 )
Diakonhjemmet sykehus (N = 780 )
Helse Møre og Romsdal HF - Kristiansund Sjukehus (N = 586 )
Helse Bergen HF - Voss sjukehus (N = 421 )
Oslo universitetssykehus HF Ullevål - Ort. senter (N = 337 )
70 %

80 %

90 %

Andel ikke-reopererte kneproteser
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Figur 22 er den samme som figur 21, men med standardpasienter (se forklaring
under figur 4). Uheldig protesevalg mange år tilbake påvirker disse resultatene selv
om sykehuset kan ha hatt gode resultater de seneste årene. Se figurene med 2 års
oppfølging (figur 19 og 20). Se også kapitlet om tolkning av resultater.

Sykehus som er ekskludert pga. for få opererte, ingen opererte i 2016 eller for få med
lang nok oppfølging:
ALERIS Drammen
Aleris Frogner
Betanien hospital – Skien
Helgelandssykehuset HF – Mosjøen
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssjukehus
Helse Finnmark HF - Klinikk Kirkenes
Helse Fonna HF - Odda sjukehus
Helse Fonna HF - Stord sjukehus
Helse Førde HF - Nordfjord sykehus
Helse Møre og Romsdal HF - Molde Sjukehus
Helse Møre og Romsdal HF - Volda sjukehus
Nordlandssykehuset HF – Lofoten
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt
Oslo universitetssykehus HF – Aker
Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet
Privatsykehuset i Haugesund
Ringvoll Klinikken – Askim
Ringvoll Klinikken – Hobøl
St. Olavs Hospital HF - Røros sjukehus
Sykehuset i Vestfold HF – Sandefjord
Sykehuset i Vestfold HF – Tønsberg
Sykehuset Telemark HF – Notodden
Sykehuset Telemark HF – Rjukan
Sykehuset Østfold HF – Fredrikstad
Sykehuset Østfold HF – Kalnes
Sørlandet sykehus HF – Flekkefjord
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Harstad
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Avd. Narvik
Volvat Medisinske Senter avd. Fredrikstad
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Figur 23: Traktplott, andel ikke reviderte etter ti år, standardpasienter operert
2006-2016.

Andel ikke-reopererte kneproteser

100

90

80

70
0

1000

2000

3000

4000

5000

Antall operert ved sykehuset

Hver prikk viser andel proteser uten reoperasjon etter 10 år hos standardpasienter
operert i perioden 2006-2016 ved ett sykehus i Norge. Noen sykehus (se liste under)
er ikke med i figuren. Dette kan skyldes at sykehuset har rapportert færre enn 80 %
av reoperasjonene (2013-2014), at det har operert færre enn 50 kneproteser i 10årsperioden, at sykehuset ikke har operert kneproteser i 2016, eller at færre enn 10
pasienter fra sykehuset har mer enn 10 års oppfølging. De blå heltrukne linjene
viser intervallet der 95 % av pasientene i landet befinner seg. De blå stiplede linjene
viser intervallet der 99,8 % av pasientene befinner seg. Prikkene lenger til høyre i
figuren representerer sykehus med mange operasjoner (se x-aksen). Prikker over
eller under de blå stiplede linjene betegnes som uteliggere, og har henholdsvis
meget gode eller meget dårlige resultater.
Alle prikkene i traktplottet tilhører et sykehus i figur 22. Hvis man f.eks. velger en
prikk i traktplottet og leser av tilhørende verdier for «Antall» og «Andel ikke
reviderte» på hhv. den vannrette og loddrette aksen, kan man finne ut hvilket
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sykehus som har den aktuelle prikken ved hjelp av «Antall» og «Andel ikke
reviderte»-verdiene i figur 22. Dette sykehuset har satt inn mange komponenter i
kneskjellet (patella) ved reoperasjon for smerte. Denne reoperasjonen regnes som
en liten reoperasjon, men kan hos noen pasienter med mye smerte ha effekt.
Terskelen for å sette inn patellakomponent vil således påvirke antall reoperasjoner
ved sykehuset.

Resultater for skulderprotese
Årlig opereres ca. 18000 pasienter i Norge med innsetting eller utskifting av et
kunstig ledd (leddprotese) på grunn av sykdom i leddet. Etter hofte- og kneproteser
er protese i skulderleddet hyppigst, og det gjøres ca. 700 skulderproteseoperasjoner
per år. Tallet er økende, og det har vært mer enn en dobling av antall
skulderproteser fra 2008 til 2016. Alle proteseoperasjoner skal registreres i
Nasjonalt Register for Leddproteser. Den vanligste diagnosen som ligger til grunn
for en skulderprotese er artrose (slitasjegikt) etterfulgt av brudd i øvre ende av
overarmsbeinet og leddgikt. Voksne pasienter i alle aldre opereres, men
gjennomsnittsalderen ved skulderproteseoperasjon er 70 år og 72 % av pasientene
er kvinner (2016).
Formålet med Nasjonalt Register for Leddproteser er at pasientene skal få best
mulig behandling ved kvalitetssikring og forbedring av behandlingsmetodene og
tilbudet til pasientene. Med registeret studeres forskjeller i resultat for de mange
ulike protesetypene og operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge. Vi publiserer
resultatene i årsrapporter og i vitenskapelige artikler som finnes på registerets
hjemmeside.
Ved en proteseoperasjon har kirurgen noen valg; det finnes forskjellige veier
(tilganger) inn til leddet, det finnes forskjellige måter å feste protesen til beinet
(med eller uten bein-sement) og det finnes forskjellige proteser som er dels ulike i
form og i materiale (titan, stål, kobolt-krom, keramikk…). Skulderproteser innsatt i
Norge har vært fulgt siden 1994, og totalt har vi per 1. januar 2017 registrert drøyt
7 600 skulderproteseoperasjoner. Med disse dataene har vi studert våre nasjonale
resultater nøye. Noe av dette presenteres her. Dersom man vil gjøre dypdykk i
temaet finnes våre årsrapporter, vitenskapelige artikler og doktorgrader tilgjengelig
på registerets hjemmeside.
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Holdbarhet av skulderprotese – protesetype, pasientalder og tidsperiode

Holdbarheten av skulderproteser er god, men ikke riktig så god som for hofte- og
kneproteser. Gjennomsnittspasienten (en 70 år gammel kvinne) har ca. 90 % sjanse
for at protesen varer i over 10 år uten behov for flere operasjoner. Mange faktorer
ved pasienten (alder, kjønn, aktivitet, type skulderlidelse mm), ved kirurgien og ved
selve protesen kan påvirke resultatet. Nedenfor (figur 24) er eksempler på
holdbarhetskurver for skulderproteser av forskjellige typer hos pasienter over og
under 60 år (a, b og c) og resultater for de samme protesetypene i forskjellige
tidsperioder (c, d og e).
Figur 24: Holdbarhetsskurver for skulderproteser, 1994 - 2016.
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a) Hemiproteser er halvproteser der man skifter ut leddhodet, men ikke gjør noe
med leddskålen. Dette var den vanligste metoden på de fleste pasienter tidligere,
men benyttes i dag hovedsakelig på pasienter med skuldernære brudd i
overarmsbeinet. Holdbarheten er betydelig bedre hos eldre pasienter. Det er vist i
studier at det funksjonelle resultatet ved hemiproteser er dårligere enn for
totalproteser (Fevang BT 2013)
b) Anatomiske totalproteser innebærer at man i tillegg til å skifte ut leddhodet også
fester en protesedel som erstatter leddflaten i leddskålen. Denne varianten
benyttes i økende grad, og spesielt hos pasienter med artrose.
c) Reverserte (omvendte) proteser innebærer at man setter et protesehode i den
originale leddskålen og en skål der leddhodet var. Denne varianten benyttes i
økende grad, og spesielt hos pasienter der den indre skuldermuskulaturen ikke
fungerer, hos leddgiktpasienter og dels også hos pasienter med brudd. De fleste
kirurger er noe tilbakeholdne med å bruke denne på yngre pasienter da man ikke
helt kjenner langtidsresultatene hos denne gruppen. Resultatene på de eldre er
gode, også funksjonelt sett.
d), e) og f) På disse figurene ser vi holdbarheten til proteser som er satt inn i
forskjellige tidsperioder. Holdbarheten for totalprotesene bedres med tiden.
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Figur 25: Antall primæropererte med skulderproteser i 2016.
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Figur 26: Dekningsgrader for primær og reoperasjoner, skulderproteser, 2008 2014.
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Mørkeblå stolpe og første tall til høyre for stolpene gir prosent dekningsgrad for
primæroperasjon. Lyseblå stolpe og andre tall til høyre for stolpene gir prosent
dekningsgrad for reoperasjon. Tallene i parentes viser totalt antall beregnet
operasjoner i NPR og NRL.
* Har ingen registrerte reoperasjoner hos NPR eller Leddproteseregisteret.
** Rapporteringsenhet kan ikke gis mer detaljert i NPR.
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Hvordan tolke proteseresultatene
Når en rangerer proteser etter reoperasjonsprosent må resultatene tolkes med
forsiktighet fordi forskjeller i reoperasjonsprosent kan ha mange årsaker.
Proteseresultater offentliggjør vi hovedsakelig i vitenskapelige artikler og foredrag
hvor vi redegjør for materiale og metode og diskuterer svakhet og styrke ved
metoden, samt betydningen av funnene (se referanselisten i registerets årsrapport
for 2017).
Generelt kan vi si at:
1. Dårlig resultat for en protese kan skyldes at protesen nylig er tatt i bruk og at
det derfor er en lærekurve for bruken som gjør at flere proteser må
revideres.
2. I vitenskapelige artikler justerer vi for forskjeller i pasientgruppene som
alder, kjønn, diagnose, leddflate materiale og fiksasjon. Noen proteser og
materialer brukes gjerne i yngre og mer aktive pasienter. Slike pasienter vil
kunne slite ut protesen fortere. Er en protese brukt på mange slike pasienter
kan resultatene bli dårligere enn for en protese som er brukt mye på eldre
og mindre aktive pasienter. Grad av aktivitet måles ikke i registrene.
3. Protesen kan være brukt ved få sykehus og i få antall slik at
reoperasjonsprosenten kan være et uttrykk for kirurgens ferdigheter eller
terskel for å revidere, mer enn egenskaper ved protesen.
4. Er protesen brukt i et stort antall pasienter (>3000) og ved flere sykehus (>5)
stoler vi gjerne mer på resultatene.
5. I de vitenskapelige publikasjonene studerer vi også årsaken til at protesene
er revidert. Dersom reoperasjonsårsaken har en kjent biologisk eller
mekanisk årsak stoler vi mer på resultatene, dvs. at vi tillegger den høye
reoperasjonsraten egenskaper ved protesen og ikke kirurgisk teknikk.
6. Nasjonale registre gjør observasjonsstudier og kan normalt ikke gi en
årsaksforklaring på resultatene for en protesegruppe. Resultatene må
sammenlignes med eksperimentelle studier og kontrollerte randomiserte
studier. I tillegg må resultatene reproduseres i andre studier og registre før
resultatene kan anses som gyldige.
Resultatene for hofte og kneproteser i Norge er generelt gode og sammenlignbare
med resultatene i de andre nordiske landene (Mäkelä K 2014, Junnila M 2016 og
Robertsson O 2010), se referanselisten i vår årsrapport. De to hofteprotesene som i
moderne tid har dårligst resultat etter 10 år (Titan/Titan og Reflection
sementert/Spectron EF) er tatt ut av bruk i Norge som følge av resultatene av våre
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tidligere publikasjoner (Espehaug B 2010, Hallan 2012 og Kadar T 2011). Det samme
gjelder Duracon kneprotese (Gøthesen 2013).

Hvordan tolke de sykehusvise resultatene
Når en rangerer sykehus etter reoperasjonsprosent må resultatene tolkes med
forsiktighet fordi forskjeller i reoperasjonsprosent kan ha mange årsaker:
1. Sykehus som er mer nøyaktige med å rapportere sine komplikasjoner og
reoperasjoner til registeret enn andre, vil feilaktig kunne få dårlige resultater
i analysene.
2. Hvis kirurgene på et sykehus er mer påpasselige med å ta pasienten inn til
kontroll enn på andre sykehus, og dermed oppdager flere komplikasjoner, vil
dette kunne slå uheldig ut på kurvene til tross for at dette sykehuset da i
virkeligheten gjør en bedre jobb enn andre sykehus.
3. Dersom ventetiden før reoperasjoner er lengre på noen sykehus enn på
andre sykehus, vil den lange ventetiden kunne gi falskt gode resultater
sammenlignet med sykehus med kort ventetid.
4. Dersom kirurgene på et sykehus har høyere terskel for å tilråde reoperasjon
enn på andre sykehus og lar pasientene gå lengre med problemer og plager
enn på andre sykehus, vil dette også gi falskt gode resultater i statistikken.
5. Dårlige sykehusresultater fra tidligere tider vil henge ved sykehuset
for ettertiden selv om sykehuset kan ha tatt konsekvensen av tidligere
problemer ved å skifte til gode proteser og har forbedret rutiner og
operasjonsteknisk kompetanse.
Det er også en statistisk usikkerhet ved rangeringslister fordi
Leddproteseregisterets data egner seg dårlig for slike beregninger. Registeret ble
laget for å sammenligne resultater av implantater og operasjonsteknikker på
landsbasis. Sammenligning av kvalitet på sykehus er komplekst pga. at noen
sykehus opererer flere pasienter med dårlig prognose enn andre sykehus, og
fordi mange sykehus, særlig de små, har så få reoperasjoner at styrken i
statistikken uansett blir for liten. Statistikken svekkes ytterligere av at
sykehusenes dekningsgrad (rapporteringsgrad) på reoperasjonsoperasjoner
varierer fra 16,7 % til 100 %. Problematikken er nøye forklart i artiklene: Ranstam
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J, Wagner P, Robertsson O, Lidgren L. Health-care quality register outcomeorientated ranking of hospitals is unreliable. J Bone Joint Surg Br. 2008 og i:
Ranstam J, Wagner P, Robertsson O, Lidgren L. [Ranking in health care results in
wrong conclusions].Läkartidningen. 2008 Aug 27-Sep 2;105(35):2313-4.
Det er dessuten et kjent fenomen i kvalitetssikringsarbeid at hvis de som er mest
nøyaktige i rapporteringen av sine komplikasjoner og feil kommer lavere rangert
på grunn av dette, vil rapporteringen på sikt kunne bli dårligere.

4. Metoder for fangst av data
Opererende kirurg fyller ut et papirskjema like etter hver operasjon og sender
skjemaet til registeret. På skjemaet gis pasientidentifikasjon, informasjon om
operasjonsårsak og operasjonsmetode. Implantatene som er operert inn i pasienten
rapporterer kirurgen med klistrelapper som limes på skjemaet. Klistrelappene er
levert av proteseprodusentene og på lappene står protesenavn og katalognummer
for hver enkel implantatdel.
Opplysninger om død og emigrasjon innhentes fra Statistisk Sentralbyrå.
Et system for elektronisk rapportering, MRS (medisinsk web-basert
registreringssystem), er utarbeidet for pasientrapporterte data (PROM) ved HEMIT
og Helse Vest IKT. Dette er foreløpig tatt i bruk ved Haukeland universitetssjukehus
og vil bli tatt i bruk ved andre sykehus i løpet av 2017. Korsbåndregisteret har tatt i
bruk kirurgrapporteringen med tilsvarende elektronisk løsning ved samme sykehus.
Implantatene identifiseres med katalognummer (referansekode) med
strekkodeleser. Tilsvarende system skal nå lages for leddproteser.

5. Metodisk kvalitet
Årets rapport inneholder data fra 200 796 hofteproteseoperasjoner, 75 012
kneproteseoperasjoner og 16 170 proteser i andre ledd enn hofte og kne.
Se figur i kapittel 3 Resultater.
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5.1 Antall registreringer
Figur 2, 16 og 25 i kapittel 3 viser antall primæroperasjoner pr institusjon for 2016
for hhv. hofte-, kne- og skulderproteser. Hofteprotese ligger på ca. 10 000
registreringer årlig på landsbasis, mens kneproteser har ca. 7 000 registreringer
årlig. Dette har vært økende de siste årene.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Dekningsgradsanalyser for Hofteproteseregisteret, Kneproteseregisteret og
Skulderproteseregisteret er gjennomført ved sammenstilling med data fra Norsk
pasientregister (NPR) på individnivå. Rapport og analyser er utarbeidet ved NPR i
samarbeid med Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL). Rapport om
gjennomføringen og resultater for 2008-2012 er publisert på
www.helsedirektoratet.no. Det er beregnet dekningsgrad (DG) for
primæroperasjoner og reoperasjoner hver for seg for årene 2008-2012 og for årene
2013 og 2014. Resultatene for 2008-2012 ble publisert i fjorårets rapport. I denne
rapporten presenteres resultatene for årene 2013 og 2014 samlet. Enkelte sykehus
har et lite volum av kneproteseoperasjoner og DG prosenten må sees i lys av det.

NCSP- koder for sammenstilling av NPR sykehusopphold og Hofteproteseregisteret
Type
Primæroperasjon

Koder
NFB 20
NFB 30
NFB 40
NFB 99

Tekst
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd uten sement
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med hybrid teknikk
Implantasjon av primær totalprotese i hofteledd med sement
Annen implantasjon av primær protese i hofteledd

NFC 2*
Implantasjon av sekundær totalprotese i hofteledd uten sement
NFC 3*
Implantasjon av sekundær totalprotese i hofteledd med hybrid teknikk
NFC 4*
Implantasjon av sekundær totalprotese i hofteledd med sement
NFC 99
Annen implantasjon av sekundær protese i hofteledd
NFU 1*
Fjerning av totalprotese fra hofteledd
* Alle tillatte verdier i femte tegn i NCSP
Reoperasjon

NCSP- koder for sammenstilling av NPR sykehusopphold og Kneproteseregisteret
Type
Primæroperasjon

Koder
Tekst
NGB 0*
Implantasjon av primær delprotese i kneledd uten sement
NGB 1*
Implantasjon av primær delprotese i kneledd med sement
NGB 20
Implantasjon av primær totalprotese i kneledd uten sement
NGB 30
Implantasjon av primær totalprotese i kneledd med hybrid teknikk
NGB 40
Implantasjon av primær totalprotese i kneledd med sement
NGB 99
Annen implantasjon av primær protese i kneledd
NGC 0*
Reoperasjon
Implantasjon av sekundær delprotese i kneledd uten sement
NGC 1*
Implantasjon av sekundær delprotese i kneledd med sement
NGC 2*
Implantasjon av sekundær totalprotese i kneledd uten sement
NGC 3*
Implantasjon av sekundær totalprotese i kneledd med hybrid teknikk
NGC 4*
Implantasjon av sekundær totalprotese i kneledd med sement
NGC 99
Annen implantasjon av sekundær protese i kneledd
NGU 0*
Fjerning av delprotese fra kneledd
NGU 1*
Fjerning av totalprotese fra kneledd
* Alle tillatte verdier i femte tegn i NCSP

Tilsvarende oppsett ble benyttet for Skulderproteseregisteret.
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Dekningsgraden for Hofteproteseregisteret, Kneproteseregisteret og
Skulderproteseregisteret ble beregnet ut i fra:
(𝐾𝑢𝑛 𝑁𝑅𝐿 + 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑏𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒)
(𝐾𝑢𝑛 𝑁𝑃𝑅 + 𝐾𝑢𝑛 𝑁𝑅𝐿 + 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑏𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒)

I 2016 ble det utført dekningsgradsanalyse i samarbeid med NPR for alle typer
leddproteser både primær og reoperasjoner for primæroperasjonsårene 2013-14.
Tallene presenteres for hofte, kne og skulderproteser. Fullstendig rapport finnes i
registerets egen årsrapport.
Dekningsgradanalyse viser prosentandelen av operasjoner som er rapportert til
Leddproteseregisteret (NRL) av de som er rapportert til Norsk pasientregister (NPR)
+ de som er rapportert til NRL. Analysene er utarbeidet ved NPR i samarbeid med
Leddproteseregisteret, og fullstendige rapporter, med beskrivelse av metoden,
finnes på http://www.kvalitetsregistre.no og http://www.helsedirektoratet.no
Se figur i kapittel 3 hvor vi viser dekningsgradanalyser for operasjoner utført i Norge
i årene 2013-2014 for de forskjellige sykehusene i Norge. Dekningsgraden gis
separat for førstegangsoperasjoner og reoperasjoner (revisjoner).

5.3 Tilslutning
Alle 58 sykehus (2016) i Norge som utfører proteseoperasjoner rapporterer til
registeret. Dekningsgrad på institusjonsnivå («coverage») er dermed 100 %.

5.4 Dekningsgrad (DG)
Det er beregnet dekningsgrad på individnivå. Resultatene gis for alle sykehus som
utfører proteseoperasjoner. I kapittel 3 presenteres resultatene med nærmere
beskrivelse. Disse er også gitt i vår årsrapport for primæroperasjoner og
reoperasjoner i 2013-14.
Primæroperasjoner. Opplysninger i Nasjonalt Register for Leddproteser hadde høy
grad av samsvar med opplysninger i NPR. DG for hofteproteser var 96,7 %, DG for
kneproteser var 95,3 % og DG for skulderproteser var 90,4 %. Det er imidlertid store
variasjoner i DG for de ulike sykehusene.
Reoperasjoner. Opplysninger i Nasjonalt Register for Leddproteser hadde mindre
grad av samsvar med opplysninger i NPR enn for primæroperasjoner. DG for
reoperasjon etter hofteprotese var 89,4 %, DG for reoperasjon etter kneprotese var
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89,0 % og DG for reoperasjon etter skulderproteser var 78,7 %.

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktiviteten
utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De
systematiske tiltakene er beskrevet i registerprotokollen.
Registrerte data blir oppbevart på sentral dataserver i tråd med gjeldende krav til
sikker oppbevaring av personsensitive data. Dataserveren administreres av Helse
Vest IKT.
Helse Vest IKT er databehandler for NRL. Helse Bergen HF ved administrerende
direktør er databehandlingsansvarlig. Dataene skal oppbevares i henhold til
konsesjon og gjeldende lovverk. Dataserveren administreres av Helse Vest IKT som
sørger for nødvendig vedlikehold, backup-lagring, regelmessig systemsjekk og
teknisk drift.
NRL skal registrere personidentifiserbare opplysninger. I henhold til
personopplysningsloven og konsesjonen fra Datatilsynet gjøres denne
registreringen med den registrertes personlige samtykke. Det er utarbeidet en egen
samtykkeerklæring som pasienten signerer. Opplysningene er avidentifisert i filer
som brukes til forskning. En kode knytter pasienten til dens opplysninger gjennom
en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til registeret som har adgang
til navnelisten og som kan finne tilbake enkeltpasienter. Koblingsnøkkel lagres på et
annet sted enn registerdataene. Alle som etter avtale og protokoll får tilgang til
dataene må underskrive taushetserklæring.
Utlevering av data er regulert av pasientens samtykkeerklæring, konsesjonsvilkår og
etter retningslinjer nedfelt i NRL sine vedtekter § 4, § 6 og § 7. Vedtektene er
oppdatert etter nye anbefalinger i 2017. (Vedlegg: Vedtekter for NRL).
Ved utlevering av data til institusjoner utenfor databehandlingsansvarlige
institusjon (Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus) skrives det en
Samarbeidsavtale og en Databehandler avtale som regulerer samarbeid og påser at
databehandling skjer innenfor gjeldende lov-, regelverk og rutiner.
All tilgang til og utlevering av data loggføres.
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5.6 Metode for validering av data i registeret
Data i NRL skal være gjenstand for kontinuerlig kvalitetskontroll. Dette skjer ved
registrering av hvert enkelt skjema, data kontrolleres opp mot Folkeregisteret, ved
årlig gjennomgang av analysefilene, ved dekningsgradsanalyser i samarbeid med
Norsk Pasientregister, ved bruk i forskning, utarbeiding av egen deskriptiv
årsrapport med rutinekontroll av data, og ved tilbake rapportering til og kontakt
med det enkelte rapporterende sykehus. Det enkelte sykehus får hvert år en
rapport med tabell og figurer over sine innrapporterte data slik at dette kan
kontrolleres mot de enkelte sykehusene sine tall.
Det er og kommet i stand rutiner for regelmessige dekningsgradanalyser på
individnivå mot Norsk Pasientregister (NPR).

5.7 Vurdering av datakvalitet
Datakvaliteten studeres kontinuerlig i pågående prosjekter. Dette gjelder både
interne prosjekter og samarbeidsprosjekter hvor data fra registeret benyttes. Dette
skjer for eksempel i forbindelse med datauttak eller i analysesituasjoner.
Datakvalitet er studert i publikasjon av Arthursson et al. Acta Orthop 2005; 76: 823828, Hulleberg et al. Acta Orthop 2008;79:609-617, Frøen JF and Lund-Larsen F.
Tidskrift for den Norske Lægeforening 1998;118 (18):2767-2771 og validering av
diagnosen ved hofteproteseoperasjon ble gjort av Engesæter IØ et al i Acta Orthop
2011;83:149-54, og i publikasjon av Lehmann TG et al. i Acta Orthop 2011;82:15964.

6. Fagutvikling og klinisk
kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Registeret omfatter alle som er blitt operert med en intern leddprotese. Unntaket
er de som er blitt operert med en halvprotese i hoften på grunn av lårhalsbrudd
(disse registreres i Hoftebruddregisteret). Også reoperasjoner skal rapporteres og
registreres.
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6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Det viktigste kvalitetsmålet er holdbarheten av protesene. Holdbarheten oppgis
som prosent proteser som ikke er reoperert etter et gitt antall år (for eksempel 10
år). Det utføres overlevelsesanalyser etter Kaplan-Meier metoden for å finne
holdbarhet av implantatene. Vi justerer for blant annet alder og kjønn ved hjelp av
Cox multippel regresjon.
Med disse metodene sammenligner vi risiko for reoperasjon ved bruk av forskjellige
operasjonsmetoder, sementtyper og protesetyper. Den viktigste parameteren som
måles er reoperasjonsrisiko ved forskjellige implantater og operasjonsmetoder.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål
(PROM og PREM)
Leddproteseregisteret har utviklet og tatt i bruk ved Haukeland universitetssykehus
elektronisk rapportering av pasientrapporterte data (PROM) fra 2017 på MRS
plattformen (Medisinsk registreringssystem) for hofteprotesepasienter. Dette skal
fases ut videre til alle sykehus og til å gjelde for alle leddproteser.
Leddproteseregisteret har mange publikasjoner basert på PROM fra flere
tverrsnittsundersøkelser på hofte-, kne- og skulderprotese pasienter, se liste
nedenfor.
1. Espehaug B, Havelin LI, Engesaeter LB, Langeland N, Vollset SE. Patient
satisfaction and function after primary and revision total hip replacement.
Clin Orthop Relat Res. 1998 Jun;(351):135-48.
2. Lygre SH, Espehaug B, Havelin LI, Furnes O, Vollset SE. Pain and function in
patients after primary unicompartmental and total knee arthroplasty. J Bone
Joint Surg Am. 2010 Dec 15;92(18):2890-7.
3. Gøthesen O, Espehaug B, Havelin LI, Petursson G, Hallan G, Strøm E,
Dyrhovden, G, Furnes O. Functional outcome and alignment in computerassisted and conventionally operated total knee replacements: a multicentre
parallel-group randomised controlled trial. Bone Joint J. 2014 May;96B(5):609-18.
4. Lygre SH Espehaug B, Havelin LI, Vollset SE, Furnes O. Does patella
resurfacing really matter? Pain and function in 972 patients after primary
total knee arthroplasty. An observational study from the Norwegian
Arthroplasty Register. Acta Orthop 2010;81(1).
5. Fevang BT, Lygre SH, Bertelsen G, Skredderstuen A, Havelin LI, Furnes O.
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6.

7.

8.

9.

Pain and function in eight hundred and fifty nine patients comparing
shoulder hemiprostheses, resurfacing prostheses, reversed total and
conventional total prostheses. Int Orthop. 2013 Jan;37(1):59-66.
Fevang BT, Lygre SH, Bertelsen G, Skredderstuen A, Havelin LI, Furnes O.
Good function after shoulder arthroplasty. Acta Orthop. 2012 Oct;83(5):46773.
Amlie E, Havelin LI, Furnes O, Baste V, Nordsletten L, Høvik Ø, Dimmen S.
Worse patient-reported outcome after lateral approach than after anterior
and posterolateral approach in primary hip arthroplasty. A cross-sectional
questionnaire study of 1,476 patients 1-3 years after surgery. Acta Orthop
2014;85(5).
Leta TH, Lygre SHL, Skredderstuen A, Hallan G, Gjertsen JE, Rokne B, Furnes
O. Secondary patella resurfacing in painful non-resurfaced total knee
arthroplasties. A study of survival and clinical outcome from the Norwegian
Arthroplasty Register (1994-2011). International Orthopaedics 2016
Apr;40(4). (Epub 2015 Oct).
Leta TH, Lygre SH, Skredderstuen A, Hallan G, Gjertsen JE, Rokne B, Furnes
O. Outcomes of unicompartmental knee arthroplasty after aseptic revision
to total knee arthroplasty: A comparative study of 768 TKAs and 578 UKAs
revised to TKAs from the Norwegian arthroplasty register (1994 to 2011).
JBJS. 2016 Mar 16;98(6):431-40

Studiene har ført til endring i klinisk praksis. Bruk av kneskjellskomponent er
redusert ved kneprotese, bruk av lateral tilgang til hofteleddet redusert og økt bruk
av totalproteser i skulder ved artrose.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Vi har data om kjønn, alder og bosted (kommune) til pasientene. Disse data brukes
til justeringer i vitenskapelige analyser.
I en artikkel av Espehaug et al. har vi studert og beskrevet forskjeller i protesekirurgi
mellom helseregionene i Norge for perioden 1989-2008.
Vi har studert den innflytelsen pasientenes sosioøkonomiske status og avstand til
sykehus har på ventetiden før operasjon med totale hofteproteser i en artikkel av
Monstad et al.
I rapporten «Indikatorer for måling av uberettiget variasjon» utarbeidet av SKDE for
de regionale helseforetakene leverte vi data på forbruksrater av hofteproteser og
kneproteser (Indikatorer for måling av uberettiget variasjon) på helseforetaksnivå
og pasientens bosted for årene 2013-2015. Generelt er det lite variasjon mellom
helseforetakene noe som tyder på at tilbudet er godt og likeverdig over hele landet.
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Ratene for hofteproteser har vært stabile siden tidlig 1990 (Espehaug B et al 2011)
og i en internasjonal sammenligning har ikke livstidsrisiko for å få hofteprotese for
artrose økt i Norge siden 2003 (Ackerman I et al 2017). Sammenlignet med de andre
landene i Norden og Australia har vi noe høyere rate for kvinner og noe lavere for
menn, men godt innenfor tilfeldig variasjon. Vi mener derfor at tilbudet for
hofteprotesekirurgi er godt og veltilpasset behovet i Norge i dag. For kneproteser
har vi lavere insidens (og livstidsrisiko) enn de andre nordiske landene og Australia.
Dette kan tyde på et lite underforbruk av kneproteser i Norge. Økningen av
kneproteser har vært meget stor de siste årene og det ble operert inn 6400
primære kneproteser i 2016.
Helseforetakene Finnmark og UNN har lavere forbruksrater av hofteproteser og
Finnmark for kneproteser enn landsgjennomsnittet.
Niemelälnen MJ, Mäkelä KT, Robertsson O, W-Dahl A, Furnes O, Fenstad AM,
Pedersen AB, Schrøder HM, Huhtala H, Eskelinen A. Different incidences of knee
arthroplasty in the Nordic countries. Acta Orthop. 2017 Apr;88(2):173-178
Ackerman IN, Bohensky MA, deSteiger R, Brand CA, Eskelinen A, Fenstad AM,
Furnes O, Graves SE, Haapokoski J, Mäkelä K, Mehnert F, Nemes S, Overgaard S,
Pedersen AB, Garellick G. Lifetime risk of primary total hip replacement surgery for
osteoarthritis from 2003-2013: A multinational analysis using national registry data.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Feb (epub).
Ackerman IN, Bohensky MA, de Steiger R, Brand CA, Eskelinen A, Fenstad AM,
Furnes O, Garellick G, Graves SE, Haapakoski J, Havelin LI, Mäkelä K, Mehnert F,
Becic Pedersen A, Robertsson O. Substantial rise in the lifetime risk of primary total
knee replacement surgery for osteoarthritis from 2003 to 2013: an international,
population-level analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Nov 14;25(4):455-461
Espehaug B, Furnes O, Engesæter LB, Havelin LI. Hip arthroplasty in Norway
1989-2008. Tidsskr Nor Legeforen. 2011 131(16):1543-6.
Monstad K, Engesaeter LB, Espehaug B. Waiting time and socioeconomic status--an
individual-level analysis. Health Econ 2014 Apr;23(4):446-61).

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
En representant fra Leddproteseregisteret bidrog i utarbeidelse av SMM rapporten:
Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese i Norge: SMMrapport nr. 6/2002.
Prinsipper for valg av proteser og krav til klinisk dokumentasjon fra den rapporten
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benyttes i de regionale helseforetakenes anbudsprosesser for innkjøp av
leddproteser. Registeret utarbeidet i 2010: «Nasjonalt Register for Leddproteser sin
holdning til anbudsprosesser på hofteproteser» som finnes på nettsiden under
Anbefalinger.
Videre har registeret publisert en vitenskapelig artikkel basert på denne SMMrapporten: Aamodt A, Nordsletten L, Havelin LI, Indrekvam K, Utvåg SE, Hviding K.
“Documentation of hip prostheses used in Norway. A critical review of the literature
from 1996-2000”. Acta Orthop Scand 2004; 75:663-76.
I 2012 utarbeidet Leddproteseregisteret i samarbeid med Helsedirektoratet en
anbefaling for oppfølging av pasienter med metall på metall hofteproteser.
Anbefalingen er publisert på vår nettside under Anbefalinger.

Overleger ved NRL Ove Furnes og Geir Hallan, underviser og er medlemmer i
kurskomiteen på det obligatoriske kurset for spesialistkandidater i ortopedisk kirurgi
som holdes hvert år. Havelin, Furnes og Hallan er forfattere av flere kapitler i
Læreboken Hofte og kneprotesekirurgi som er trykket for dette kurset. Ny utgave er
utgitt i 2015: Implantatlære og protesekirurgi. Ortopediske infeksjoner.
Ved det ortopediske høstmøtet i 2016 var temaet for Leddproteseregisterets
symposium; «Barnehofteregisteret og status for pasientrapporterte data og
elektronisk rapportering». Det er nå utviklet og tatt i bruk elektronisk rapportering
for pasientrapporterte data (Leddproteseregisteret) og for elektronisk rapportering
fra kirurgene (Korsbåndregisteret) som kan overføres og tas i bruk av de andre
registrene.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Det er utarbeidet et forslag til måling av om sykehusene følger beste faglige praksis
også kalt «Current professional knowledge». Fem prosessindikatorer og tre
resultatindikatorer er valgt for å måle resultatene. Referansegruppen har godkjent
forslaget og det har vært til høring i hofte og kneforeningen i Norsk Ortopedisk
Forening. Forslaget har vært til høring hos kontaktpersonene ved landets sykehus.
Indikatorene er følgende:
1. Pasientene skal få forebyggende antibiotika operasjonsdagen, og dette skal
gis i henhold til nasjonale retningslinjer
2. Pasientene skal ha forebyggende behandling mot blodpropp etter nasjonale
retningslinjer
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3. For å redusere blødningen ved inngrepet bør tranexamsyre benyttes, enten
intravenøst eller i såret under operasjonen
4. Kvinner over 75 år bør i regelen ha en sementert lårbensprotese på grunn
av økt risiko for brudd i lårbenet rundt en usementert protese
5. Det bør brukes slitesterke leddflater laget av kryssbundet polyetylen eller
keramikk

Det kan være gode grunner til at man fraviker punktene hos den enkelte pasient.
Resultatene fra målingen presenteres i Resultatdelen kapittel 3.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Proteser i hofteledd
Totalt sett har det vært en positiv utvikling med bedring av resultatene over tid.
Imidlertid har risikoen for tidlig reoperasjon økt de senere år, i samme tidsperiode
som vi har sett til dels store endringer i kirurgenes valg av fiksasjonsmetoder og
operasjonsteknikker.
Usementerte proteser har de senere år vært brukt i langt flere gamle pasienter enn
tidligere. Denne endringen i praksis støttes ikke av litteraturen, siden registrenes
årsrapporter og multiple publikasjoner viser at usementerte proteser i gamle
pasienter, spesielt kvinner kan være ugunstig (Gjertsen et al 2012, Dale at al.2012,
Mäkelä et al. 2014, Jämsen et al. 2014, Thien et al. 2014, Årsrapporten 2017).
Bruken av usementerte femurproteser i eldre pasienter har ikke økt de siste 2
årene, men bruken av denne fiksasjonsmetoden i eldre pasienter har heller ikke
avtatt. Se avsnittet over 6.6 om beste faglige praksis «Current professional
knowledge».
Bruken av 32mm hoder øker stadig (2016: ca. 73 %), og det har vært en lett økning i
bruken av 36mm hoder gjennom de siste 10 årene (2016 ca. 10 %). Hoder >36mm
brukes ikke lenger, og det mener vi er bra ettersom det fra andre registre kan se ut
til at de største hodene gir dårligere proteseoverlevelse. Metall mot metall
artikulasjon brukes nå ikke og har vært svært lite brukt i Norge (under 1 %) i
motsetning til flere andre land. Anbudsprosessen med bruk av anbefalingene fra
SMM rapporten 6/2002 og betydningen av å ha et landsdekkende register siden
1987 har vært avgjørende for norske ortopediske kirurgers prinsipp om å innføre ny
teknologi i protesekirurgien på en trinnvis og forskningsbaserte måte. Kryssbundet
polyetylen mot hoder av metall eller keramikk dominerer stort i artikulasjonene
(>90 %), og det mener vi det er god støtte for i litteraturen.
Kirurgisk tilgang er endret de siste 5 årene. De fremre tilgangene har nå en andel på
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cirka 20 % av primæroperasjonene og brukes på mindre enn 5 % av reoperasjonene.
Direkte lateral tilgang brukes i stadig mindre grad, og er redusert fra mer enn 70 %
for 10 år siden til 16 % i 2016. Ved reoperasjoner brukes tilgangen også mindre enn
tidligere, men har fortsatt en andel på nær 40 %. Bakre tilgang blir stadig mer
populært, og ble registrert brukt på 58 % av primæroperasjonene i 2016. Denne
endringen er gunstig siden Amlie et al. (2014) viste at med direkte lateral tilgang
opplevde ca. 25 % av pasientene halting og smerter etter operasjonen, omtrent
dobbelt så mange som blant pasientene operert med andre operasjonstilganger.
Også ved reoperasjoner øker bruken (48 %) av bakre tilgang. På pasienter operert
etter 2008 finner vi ingen forskjell i proteseoverlevelse mellom tilgangene.
Mjaaland publiserte resultater på tilgang og viste at målt etter reoperasjonsrate var
det ikke forskjell på tilgangene, men det var færre luksasjoner ved fremre og lateral
tilgang og mindre infeksjoner ved bakre og fremre tilgang. Hans funn støtter bruk av
enten fremre eller anterolateral mini invasiv teknikk eller bakre tilgang til
hofteleddet. For å få bedre oversikt over problemet halting og postoperativ
muskelruptur ber vi alle kirurger om å rapportere alle reoperasjoner med
muskeltransposisjon eller påsying av gluteus medius/minimus svikt til
hofteproteseregisteret. Se for øvrig eget avsnitt om kvalitetsforbedringsprosjekt
om tilgang. (Mjaaland KE et al 2017).
Modulære halsproteser: Fretting-problemer i protesens tappledd er et aktuelt tema
spesielt på proteser med flere tappledd og proteser med store hoder (>32mm), og
det finnes mange publikasjoner i PubMed om dette problemet. Mange firma
produserer slike proteser, og i Norge har det vært brukt ca. 200 proteser med
modulære (separate) halskomponenter i perioden 2010-2016. Av disse er ca. 10 %
blitt revidert. Det Australske registeret advarer mot å bruke proteser med separate
halskomponenter, men har også vist at resultatene for de forskjellige typene
varierer.
Metall-på-metall proteser med leddhoder større enn 32mm brukes ikke i Norge
lengre. Overlevelsesresultatene på de 485 pasientene som ble operert med slike
proteser i Norge er noe dårligere enn med konvensjonelle proteser.
Hovedproblemet med disse protesene er imidlertid fare for utvikling av
pseudotumor som kan være en svært alvorlig komplikasjon. Vi minner derfor om at
sykehusene har plikt til å følge opp pasientene de har operert med slike proteser
livet ut. Anbefalinger for oppfølgingen kan finnes på vår hjemmeside under
Anbefalinger.
Fiksasjon: Gjentatte ganger har registeret vårt, og alle andre registre, vist dårligere
resultater med usementerte stammer enn med sementerte i de eldste pasientene,
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spesielt i kvinner. Det er en antydning til økt bruk av sementerte femurstammer de
siste par årene, særlig i form av klassisk hybrid fiksasjon. Ca. 60 % av pasienter over
75 år får nå sementert stamme, og vi mener denne andelen bør økes ytterligere.
Ved reoperasjoner har det siden rundt 2003 vært en gradvis økning i bruk av
usementert fiksasjon. Både i acetabulum og i femur er 3 av 4 reoperasjoner
usementerte. Sementert beinpakking i femur har vært avtagende brukt gjennom 10
år, og i 2016 var det ikke registrert et eneste tilfelle med denne teknikken. Også i
acetabulum gjøres det mindre sementert beinpakking enn tidligere.

Oversikt over vitenskapelige funn i 2016 for hofteprotese:
Johanson PE et al (NARA-studie) sammenliknet risiko for kopp- eller linerreoperasjon i koppdesigner som var brukt med konvensjonell og kryssbundet plast.
For noen kopper (Reflection, ZCA) var det bedre resultater med kryssbundet plast,
for andre var det ingen forskjell med 10 års oppfølging.
Wangen H et al studerte omvendt hybride hofteproteser og sammenliknet med
sementerte (NARA). Det var 40 % større reoperasjonsrisk med omvendt hybrid
protese, og særlig periprostetiske frakturer var mer hyppig reoperasjonsårsak enn
ved sementerte proteser.
Johnsen MB et al viste i en genstudie at hos røykere er det en invers sammenheng
mellom hvor mye man røyker og risken for å få protese i hofte eller kne, og de
argumenterer for at denne sammenhengen er kausal.
Magnusson K et al koblet proteseregisteret og tvillingregisteret, og fant at risken
for å få hofteprotese var sterkt påvirket av genetiske faktorer mens risken for
kneprotese var sterkere knyttet til BMI.
Junnila M et al studerte de vanligste sementerte hofteprotesene i et NARAmateriale og fant forskjeller i resultatene. Spectron EF / Reflection og Elite THA
hadde dårligst resultater.
Tsukanaka M et al studerte resultater med hofteproteser hos de aller yngste
pasientene (<20 år), og fant at 30% var revidert ved 10 år, og at beinkvaliteten rundt
protesene hos mange var dårlig. Resultatene var bedre de siste 10 årene.
Mjaaland KE et al. har sammenlignet implantatoverlevelse etter mini invasiv kirurgi
med anterior eller anterolateral tilgang med bakre eller direkte lateral tilgang.
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Resultater fra registeret viser at den totale proteseoverlevelsen er lik ved de ulike
tilgangene, men det er flere luksasjoner ved bakre tilgang, og flere infeksjoner ved
lateral tilgang.
Hellevik AI et al. har sett på insidens av total hofte- og kneprotese på grunn av
artrose og sammenheng med thyroid funksjon i en prospektiv kohort studie med
data fra NRL og HUNT. Studien viser ingen assosiasjon mellom thyroideafunksjon og
risk for å få hofte eller kneprotese pga. artrose.
Johnsen MB et al. påviste i en studie Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT) at økt fritidsaktivitet var assosiert med økt risiko for å få
hofteprotese hos kvinner og menn i 45-59 års alder. Risikoen for å få kneprotese var
økt for unge kvinner med stor fritidsaktivitet, men ikke for menn.

Proteser i kne- og andre ledd
Overlevelseskurvene viser at det er en gradvis bedring av resultatene for
totalproteser i kne fra 1994 når endepunktet er reoperasjonsoperasjon. I en studie
utført på vårt registermateriale hadde sykehus som gjorde mer en 100 kneproteser
per år færre reoperasjoner enn sykehus med lavere antall inngrep (Badawy M
2013). Unikondylære kneproteser bør samles på færre sykehus (Badawy 2014) for
at pasientene skal få færre reoperasjonsoperasjoner.
I en studie publisert av Gro Dyrhovden publisert i 2017 for de to tidsperiodene
1994-2004 og 2005-2015 viste vi at det har vært en bedring av resultatene i siste
tidsperiode for totalproteser i kne, men ikke for unikondylære kneproteser. Det er
fortsatt stort rom for forbedring både innen protesedesign og kirurgi, spesielt er det
mye reoperasjoner for infeksjon, løsning, feilplasserte komponenter, instabilitet og
smerte.
Kneprotesereoperasjoner: Det er meldt 581 kneprotesereoperasjoner til registeret i
2016. PhD kandidat Tesfaye Leta disputerte i mars 2017 på en studie av
kneprotesereoperasjoner. I den første publikasjonen (Leta T 2015) fant vi ingen
statistisk signifikant bedring av kneprotesereoperasjonene den siste tidsperioden,
men en tendens til bedre resultat etter langoppfølging i siste periode. Reoperasjon
av hele protesen gav bedre resultat enn reoperasjon av enkeltkomponenter. 22 %
av reoperasjonene er operert på nytt etter 10 år, og halvparten av reoperasjonene
skjer innen 2 år. De fleste tidlige reoperasjonene gjøres på grunn av infeksjon og
instabilitet. Resultatene er betydelig dårligere for reoperasjoner enn for
primæroperasjoner.
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Ved kneprotesereoperasjon med bare innsetting av patellakomponent pga. smerte,
fikk pasientene litt bedre livskvalitet. Effekten var tydeligst hos de pasientene som
hadde mest smerter før reoperasjonen. 1/3 del av pasientene hadde ikke effekt av
operasjonene (Leta T 2015).
Reoperasjon av totalproteser var mer teknisk utfordrende enn reoperasjon av
unikondylære kneproteser til totalproteser, med bruk av mer benpakking og
stammer, og med høyere infeksjonsrate. Det var likevel ikke forskjell i smerte,
livskvalitet, funksjon eller i overlevelse mellom reopererte totalproteser og
reopererte unikondylære proteser (Leta T 2016).
Nye bensementer tatt i bruk etter 2005 har samme resultat som Palacossement
benyttet før 2005. Det er ikke forskjell i risikoen for reoperasjon av kneproteser
mellom den originale Palacossementen med gentamicin (Heraeus) og kopien
Refobacin Bone Cement (Biomet) (Birkeland 2017).
Insidensen av kneproteser var lavest i Norge sammenlignet med de andre Nordiske
landene i tidsperioden 1997-2012, men har økt i alle landene (Niemelainen 2017). I
en sammenligning av livstidsrisiko for kneprotese i de nordiske landene og Australia
for årene 2003 og 2013 var det en økning i alle landene. Livstidsrisikoen var høyest
for kvinner i Australia(21 %) og Finland (23 %) og lavest i Norge (10 %) (Ackerman IN
2017).
Vi har bidratt i en internasjonal konsensusrapport om postoperativ knefibrose
(Kalson 2016).
Vi har publisert to studier om komputernavigerte kneproteser. Den ene er en
register basert studie fra Norge med 8 års oppfølging. Studien fant ikke forskjell
mellom komputernavigerte og konvensjonelt opererte kneproteser, men det var
mer reoperasjoner for feilplasserte komponenter i konvensjonelt opererte proteser
(Dyrhovden 2016). I en randomisert studie med RSA (radiostereometrisk analyse)
var det ikke noe forskjell i migrasjon etter 2 år mellom komputernavigerte
kneproteser og konvensjonelt opererte kneproteser (Petursson 2017).
For ankelproteser er det dårligere resultater i den siste tidsperioden. Flere proteser
blir utført på pasienter med artrose og etter skader. Disse pasientene er yngre og
oftere menn enn rheumapasientene som dominerte tidligere. Det er behov for
randomiserte studier som kan avklare hvilke pasienter som bør ha ankelprotese og
hvilke som bør opereres med avstivningsoperasjon.
Skulderfrakturer: Flere randomiserte studier har vist at resultatet for konservativ
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behandling sammenlignet med hemiproteser ved dislokerte 3 og 4 fragmentfrakturer er like gode. Vi ser at det er en nedgang i bruken av hemiproteser ved
akutt fraktur. Det er likevel en økning i bruken av reverserte skulderproteser ved
akutte frakturer, dette kan skyldes en pågående randomisert studie. Det er behov
for randomiserte studier for å studere effekt av denne type protese sammenlignet
med ikke operativ behandling.
De 4 nordiske landene (Nordic Arthroplasty Register Association) har innledet et
samarbeid om skulderprotesestudier og den første studien er publisert (Rasmussen
J 2016). Skulderprotesekirurgien har økt i alle landene, de fleste får protese pga.
artrose (34 %) og brudd (34 %). Det er spesielt proteser for artrose som har økt.
Forekomsten av skulderproteser var lavere i Norge enn i Danmark og Sverige.
Hemiproteser med stammer og reverserte totalproteser brukt ved akutte frakturer
ble i en nordisk studie sammenlignet. Det var ingen forskjell med endepunkt alle
reoperasjoner, men reverserte proteser hadde høyere risiko for reoperasjon pga.
infeksjon (Brorson 2017).

Vi har fått til et spennende samarbeid med miljøet på Oslo Universitetssykehus og
NTNU, hvor en kobling mellom HUNT (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag) og
hofte og kneproteseregisteret er gjort. Marianne Bakke Johnsen og Alf Inge Hellevik
er PhD kandidater. Johnsen 2016 viser at høyt fysisk aktivitetsnivå i fritiden økte
risikoen for å få totalprotese i hoften både hos menn og kvinner, for kneproteser
fantes denne effekten bare hos kvinner. I en spennende studie der Mendelsk
randomisering og DNA analyser er utført fant vi (Johnsen 2017) at røyking kan ha en
kausal sammenheng med redusert risiko for kneprotese.
Karin Magnussen har publisert en studie der hofte og kneproteseregisteret er
koblet med tvillingregisteret. I en studie publisert i 2017 finner hun at genetiske
faktorer bidrar mer til risikoen for å få totalprotese i hoften pga. artrose enn
risikoen for å få kneprotese
Vi gratulerer Mona Badawy, Tesfaye Leta og Marianne Bakke Johnsen med vel
gjennomførte PhD disputaser. Avhandlingene kan finnes på vår nettside.

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Vi driver kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak. Dette gjøres gjennom utarbeiding
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av rapporter der hvert sykehus mottar sine egne resultater som de kan
sammenligne med andre sykehus og med landsgjennomsnittet. Representanter fra
registeret har hatt møter med kirurger i forskjellige helseregioner med
gjennomgang av resultater for de enkelte sykehus og diskusjon av eventuelt
forbedringspotensial.
I publikasjoner, årsrapporter og på faglige møter påpeker registeret de
operasjonsmetoder og implantater som har usikre eller ikke tilfredsstillende
resultater i vårt register, andre registre eller i den vitenskapelige litteraturen. Vi
oppfordrer sykehus og kirurger om å bruke teknikker og proteser med
veldokumenterte gode langtidsresultater. Vi viser til kapittel 3 og 6.7 for beskrivelse
av påviste dårlige proteser og teknikker. Bruk av Titan hofteproteser og Reflection
ikke kryssbundet plast kopp og Spectron EF hofteprotese brukes ikke lenger i Norge
pga. dårlige resultater påvist av vårt register. Blant annet har LCS kneprotesen med
roterende plattform ikke blitt valgt som kneprotese i nye anbud i de regionale
helseforetakene etter at registeret påviste økt løsning av tibiakomponenten for
denne kneprotesen.
Det er utarbeidet et forslag til måling av om sykehusene følger beste faglige praksis
også kalt «Current professional knowledge», se kapittel 6.6. Vi jobber med et
kvalitetsforbedringsprosjekt hvor vi studerer andel sementerte protesestammer hos
kvinner over 75 år ved de enkelte sykehus. Målet er at andelen skal være tilnærmet
lik 100 %.
I 2013 samarbeidet vi med Riksrevisjonen i et prosjekt der effektivitet og
produktivitet ved landets sykehus ble studert. Data ble også innhentet fra NPR og
fra et utvalg pasienter som ble spurt om livskvalitetsdata (PROM). Rapporten ble
publisert av Riksrevisjonen i november 2013. Det har vært en betydelig reduksjon i
liggetid ved hofteprotese ved Norske sykehus siden forrige rapport i 2003, og
sykehus med kort liggetid har like gode resultater målt med dødelighet,
reoperasjoner, livskvalitet, funksjon og smerte som sykehus med lang liggetid.
Oppfølging er gjort på nytt for årene 2014-2015 og resultatene skal presenteres i
november 2017 av Riksrevisjonen.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring
(endret praksis)
Gjennom årene har vi sett redusert reoperasjonsrate for hele landet og
forbedringer av resultatene på sykehusnivå (se kapittel 3 med resultater og kapittel
6.8). Vi vil i denne rapporten trekke fram endring i tilgang ved hofteprotesekirurgi.
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Kirurgisk tilgang er endret de siste 5 årene. De mini invasive fremre tilgangene har
nå en andel på cirka 20 % av primæroperasjonene og brukes på mindre enn 5 % av
reoperasjonene. Direkte lateral tilgang brukes i stadig mindre grad, og er redusert
fra mer enn 70 % for 10 år siden til 16 % i 2016. Ved reoperasjoner brukes tilgangen
også mindre enn tidligere, men har fortsatt en andel på nær 40 %. Bakre tilgang blir
stadig mer populært, og ble registrert brukt på 58 % av primæroperasjonene i 2016.
Disse endringene antas å være gunstige siden pasientopplevelsen er dårligere med
direkte lateral tilgang enn med de andre tilgangene (Amlie et al, 2014). Også ved
reoperasjoner øker bruken (48 %) av bakre tilgang. På pasienter operert etter 2008
finner vi ingen forskjell i proteseoverlevelse mellom tilgangene. Mjaaland et al viste
at den totale proteseoverlevelsen er lik ved de ulike tilgangene, men at sjansen for
reoperasjon pga. infeksjon var økt ved lateral tilgang, og for luksasjon ved bakre
tilgang (Mjaaland KE et al 2017).

Mjaaland KE, Svenningsen S, Fenstad AM, Havelin LI, Furnes O, Nordsletten L.
Implant survival after minimally invasive anterior or anterolateral vs. conventional
posterior or direct lateral approach: An analysis of 21,860 total hip arthroplasties
from the Norwegian Arthroplasty Register (2008 to 2013). J Bone Joint Surg Am.
2017 May 17;99(10):840-847.
Amlie E, Havelin LI, Furnes O, Baste V, Nordsletten L, Høvik Ø, Dimmen S. Worse
patient-reported outcome after lateral approach than after anterior and
posterolateral approach in primary hip arthroplasty. A cross-sectional questionnaire
study of 1,476 patients 1-3 years after surgery. Acta Orthop 2014;85(5).
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6.10 Pasientsikkerhet
Komplikasjoner under operasjonene rapporteres til registeret. Studier basert på
disse endepunktene er utført, og resultatene tilbakeføres til kirurgene i form av
vitenskapelige publikasjoner, foredrag og i undervisning. Dette gjelder blant annet
doktorgradsarbeidet til Håvard Dale «Infection after primary hip arthroplasty.
Epidemiology, time trends and risk factors in data from national health registers
[dissertation], 2013 University of Bergen; Bergen, Norway». Se publikasjonslisten i
registerets årsrapport for flere studier.
Vi har et pågående prosjekt som studerer brudd oppstått under operasjonen ved
hofteproteser i samarbeid med Stavanger sykehus.

6.10 Pasientsikkerhet
Det rapporteres inn om det oppstår uønskede hendelser under operasjon eller
reoperasjon. I skjema markeres det for nei/ja og en kort beskrivelse av eventuell
komplikasjon. Denne beskrivelsen standardiseres inn i en felles liste. Det registreres
mindre enn 1 % peroperative komplikasjoner i året. Studier basert på disse
endepunktene er utført, og resultatene tilbakeføres til kirurgene i form av
sykehusvise rapporter, vitenskapelige publikasjoner, foredrag og undervisning.
Registerets endepunkt er reoperasjon av protese eller pasientens død. Reoperasjon
er altså en komplikasjon, og samtidig endepunktet for oppfølging. Flere studier på
risiko for død etter hofte og kneprotesekirurgi er publisert.

7. Formidling av resultater
Oppsummering av de viktigste vitenskapelige funn siste år finnes i vår
publikasjonsliste i årsrapporten. En oppsummering finnes også under kapittel 6.7.
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Alle norske ortopediske kirurger, alle deltagende sykehus, landets
sykehusdirektører, helsemyndighetene og implantatleverandørene får årsrapporten
tilsendt enten elektronisk eller papirbasert. I tillegg publiseres resultater av proteser
og andre implantater og behandlingsmetoder som foredrag og vitenskapelige
artikler.
Informasjon fra registeret med resultater på regionsnivå er også å finne på
nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre
tjenesteytere og brukere gjøres hovedsakelig med undervisning på kurs, faglige
møter, seminarer, for ortopediske kirurger. Vi sender årlig vår rapport til alle
ortopediske kirurger og alle sykehus i Norge, og våre forskningsresultater publiseres
på kongresser og møter for ortopediske kirurger, samt i internasjonal faglitteratur
(PubMed).

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Registeret sender årlig sin rapport til alle medlemmer av Norsk ortopedisk forening.
Registerets årsrapport gir vesentlig deskriptiv statistikk. Proteseresultat offentliggjør
vi hovedsakelig i vitenskapelige artikler som publiseres i internasjonale faglige
tidsskrifter og i vitenskapelige foredrag hvor vi redegjør for materiale og metode og
diskuterer svakhet og styrke ved metoden, samt betydningen av funnene. Funnene
oppsummeres i årsrapporten.
Rapporter med sykehusvise resultater sendes til vår kontaktperson på hvert enkelt
sykehus. Der får sykehusene deskriptiv statistikk på alle leddproteseoperasjoner
som har vært gjort ved sykehuset og egne resultater som også sammenligne med
landsgjennomsnittet. De sykehusvise rapportene sendes også til
sykehusdirektørene.
På de årlige møtene i Norsk ortopedisk forening (Høstmøtet) holder
Leddproteseregisteret hvert år et symposium over et aktuelt tema og vi gir flere
vitenskapelige presentasjoner. Representanter fra registrene gir foredrag på de
fleste faglige møter om protesekirurgi i Norge, og på møter i utlandet der norske
kirurger deltar.
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7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Registerets egen årsrapport (papirbasert) sendes årlig til direktør, sykehusledelse og
styret i Helse Bergen, direktør og fagdirektør i Helse Vest samt til
helsemyndighetene. En elektronisk versjon av årsrapporten og den sykehusvise
årsrapporten sendes også til direktørene ved alle Helseforetak i Norge. Rapporten
er tilgjengelig elektronisk for alle.

7.3 Resultater til pasienter
Registerets årsrapport er tilgjengelig på vår nettside. Der finnes det også egne sider
med mer informasjon spesielt beregnet på pasienter.
Denne rapporten som er tilpasset pasientene er tilgjengelig via nettsiden til
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt Register for
Leddproteser.
Alle vitenskapelige artikler som er publisert i open access tidsskrifter er tilgjengelig
fra vår nettside. Publiserte artikler kan også finnes på PubMed og Google scholar.
Pasienter kan også henvende seg til registeret direkte om de har spørsmål om sin
behandling eller hvilke valgmuligheter de har.

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
Registerets nasjonale årsrapport. Årlige sykehusvise oversikter over antall
primæroperasjoner og reoperasjoner, samt protesetyper og metoder som er
benyttet.
Sykehusvis årsrapport. Alle rapporterende sykehus får tilsendt sine egne
resultater årlig. Vi oppfordrer kontaktpersonene til å informere om resultatene og å
bruke rapportene til forbedringsarbeid lokalt.

Årsrapport til Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre. Årlige sykehusvise
oversikter over antall primæroperasjoner og reoperasjoner. I denne rapporten
offentliggjøres sykehusvis proteseholdbarhet (overlevelse) for 2 og 10 år for de
sykehusene som har operert stort nok antall pasienter til at statistikken blir holdbar.
Resultatene presenteres sammen med resultater fra sykehusvise
dekningsgradanalyser som viser hvor mange av operasjonene sykehusene har
- Side 87 -

rapportert til henholdsvis Norsk pasientregister (NPR) og Leddproteseregisteret.
Resultatene for sykehus som har lavere dekningsgrad for reoperasjonsoperasjoner
enn 80 % offentligjøres ikke da resultatene vil bli bedre enn de i virkeligheten er. Se
kapittel 3 resultater og 5.2, 3 og 4 om dekningsgrad.

8. Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Nasjonalt har Leddproteseregisteret mange samarbeidsprosjekter. De fleste av disse
er med doktorgradskandidater og forskere på andre sykehus. Vi har også
samarbeidprosjekter med Norsk Pasientregister og Nasjonalt Hoftebruddregister.
Se publikasjonslisten og nærmere beskrivelse i vår egen årsrapport.
Nasjonalt Register for Leddproteser har flere samarbeidsprosjekter med andre
fagmiljø internasjonalt:


NARA: Nordic Arthroplasty Register Association (Sverige, Norge, Finland og
Danmark) – samarbeid om vitenskap, metode og standardisering. Publisert
flere artikler, blant annet i BMJ i 2014. Egen rapport er utarbeidet for NARA,
se http://nrlweb.ihelse.no. NARA har fått forskningsmidler fra NordForsk.



ISAR: The International Society of Arthroplasty Registries (Den første
internasjonale kongressen i registerforskning ble holdt i Bergen 20.-22. mai
2012, andre i Stratford-upon-Avon, UK, 1.-3.juni 2013, den tredje i Boston,
USA, 31. mai - 1.juni 2014, den fjerde i Göteborg, Sverige 23.-25 mai 2015,
den femte i Manchester, UK 28. mai -30. juni og den 6. i San Francisco i 20.22. mai 2017.)



ICOR/FDA: International Consortium of Orthopaedic Registries/Food and
Drug Administration, USA. Samarbeid om standardisering, metode og
vitenskap. Det ble publisert syv artikler i 2014.
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Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry.
Øystein Gøthesen har hatt forskningsopphold ved det Australske registerets
kontor i Adelaide i 2016. En publikasjon fra hans studie er akseptert for
publisering.



Kaiser Permanente: Total Joint Replacement Registry, USA



Mark Wilkinson, University of Sheffield, UK: Arvelighet ved løsning av
hofteproteser og et prosjekt på utvikling av risiko-kalkulasjon for pasienter i
samarbeid med det engelske registeret (NJR).

8.2 Vitenskapelige arbeider
I 2016 ble det levert en doktoravhandling med data fra Leddproteseregisteret:
Badawy M. Influence of hospital procedure volume on the risk of revision in knee
arthroplasty surgery [dissertation]. 2016 University of Bergen; Bergen, Norway.
I 2016 var det 12 vitenskapelige publikasjoner, se publikasjonslisten for utfyllende
informasjon om publisering, foredrag og postere fra Leddproteseregisteret
(http://nrlweb.ihelse.net/Forskning/Artikler.htm)).
1. Magnusson K, Scurrah K, Ystrom E, Ørstavik RE, Nilsen T, Steingrimsdòttir
ÒA, Ferreira P, Fenstad AM, Furnes O, Hagen KB. Genetic factors contribute
more to hip than knee surgery due to osteoarthritis – a population-based
twin registry study of joint arthropalsty. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Dec
13;25(6):878-884.
2. Ackerman IN, Bohensky MA, de Steiger R, Brand CA, Eskelinen A, Fenstad
AM, Furnes O, Garellick G, Graves SE, Haapakoski J, Havelin LI, Mäkelä K,
Mehnert F, Becic Pedersen A, Robertsson O. Substantial rise in the lifetime
risk of primary total knee replacement surgery for osteoarthritis from 2003
to 2013: an international, population-level analysis. OOsteoarthritis
Cartilage. 2016 Nov 14;25(4):455-461.
3. Dyrhovden GS, Fenstad AM, Furnes O, Gøthesen Ø. Survivorship and relative
risk of revision in computer-navigated versus conventional total knee
replacement at 8 –year follow-up Acta Orthop. 2016 Dec;87(6):592-599.
4. Junnila M, Laaksonen I, Eskelinen A, Pulkkinen P, Havelin LI, Furnes O,
Fenstad AM, Pedersen AB, Overgaard S, Kärrholm J, Garellick G, Malchau H,
Mäkelä KT. Implant survival of the most common cemented total hip devices
from the Nordic arthroplasty register association database. Acta Orthop.
2016 Dec;87(6):546-553.
5. Tsukanaka M., Halvorsen V., Nordsletten L., Engesæter I.Ø., Engesæter L.B.,
Fenstad A.M., RÖHRL S.M. Implant survival and radiographic outcome of
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total hip replacement in patients less than 20 years old Acta Orthop. 2016
Dec; 87(5):479-84.
6. Rasmussen JV, Brorson S, Hallan G, Dale H, Äärimaa V, Mokka J, Jensen SL,
Fenstad AM, Salomonsson B. Is it feasible to merge data from national
shoulder registries? A new collaboration within the Nordic arthroplasty
register association. J shoulder elbow surg. 2016 Dec;25(12):369-377.
7. Leta TH, Lygre SH, Skredderstuen A, Hallan G, Gjertsen JE, Rokne B, Furnes
O. Outcomes of unicompartmental knee arthroplasty after aseptic revision
to total knee arthroplasty: A comparative study of 768 TKAs and 578 UKAs
revised to TKAs from the Norwegian arthroplasty register (1994 to 2011).
JBJS. 2016 Mar 16;98(6):431-40.
8. Johnsen MB, Hellevik AI, Baste V, Furnes O, Langhammer A, Flugsrud G,
Nordsletten L, Zwart JA, Storheim K. Leisure time physical activity and the
risk of hip or knee replacement due to primary osteoarthritis: a population
based cohort study (The HUNT study). BMC Musculoskelet Disord. 2016 Feb
16;17(1):86.
9. Busch VJ, Verschueren J, Adang EM, Lie SA, Havelin LI, Schreurs BW. A
cementeted cup with acetabular impaction bone grafting is more costeffective than an uncemented cup in patientes under 50 years. Hip Int. 2016
Jan-Feb;26(1):43-9.
10. Petursson G, Fenstad AM, Gøthesen Ø, Haugan K, Dyrhovden GS, Hallan G,
Röhrl SM, Aamodt A, Nilsson KG, Furnes O. Similar migration in computerassisted and conventional total knee arthroplasty. Acta Orthop. 2017
Apr;88(2):166-172.
11. Kalson NS, Borthwick LA, Mann DA, Deehan DJ, Lewis P, Mann C, Mont MA,
Morgan-Jones R, Oussedik S, Williams FM, Toms A, Argenson JN, Bellemans
J, Bhave A, Furnes O, Gollwitzer H, Haddad FS, Hofmann S, Krenn V.
International consensus on the definition and classification of fibrosis of the
knee joint. Bone Joint J. 2016 Nov;98-B(11):1479-88.
12. Strand LI, Olsen AL, Nygard H, Furnes O, Magnussen LH, Lygren H, Sundal
MA, Skjaerven LH. Basic body awareness therapy and patient education in
hip osteoarthritis: a multiple case study. European journal of physiotherapy.
2016; Volume 18(2):116-125.
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Del II

Plan for forbedringstiltak

9. Forbedringstiltak
 Datafangst
 Det arbeides med å utvikle system for elektronisk rapportering av
operasjoner og det er utviklet elektronisk rapportering av PROMs
(MRS) for hofteproteser som er tatt i bruk i Helse Bergen. Dette skal
tas i bruk i andre helseforetak i løpet av 2017 og 2018.
 Interaktiv tjeneste for datapresentasjon planlegges iverksatt i 2017
basert på vedtatte indikatorer.
 Metodisk kvalitet
 Alle sykehus rapporterer
 I forhold til dekningsgrad på individnivå i registeret er det laget en
rapport med råd til sykehusene om hvordan de kan forbedre sin egen
dekningsgrad
 Det skal i samarbeid med nasjonalt servicemiljø og NPR lages en
frafallsanalyse for hvert enkelt sykehus for 2017
 Rutiner for intern kvalitetssikring av data er beskrevet og vil jevnlig
gjennomgås og oppjusteres
 Dekningsgradsanalyse mot NPR utføres regelmessig (hvert annet år)
og ble sist gjort i 2016 for årene 2013-2014. Det planlegges ny i 2017.
 Prioriterte, faglige forbedringsområder er studier på infeksjon, tilgang
til hofteledd, brudd rundt proteser, studier på reoperasjon og PROM,
studier på volum ved protesekirurgi og studier på
komputernavigering ved kneprotesekirurgi. Det gjøres studier på
mekanismer for løsning av hofteproteser og kneproteser i samarbeid
med et nasjonalt retrievalsenter ved BioMatlaboratoriet, Haukeland
universitetssjukehus og Universitetet i Bergen (UiB). Kneprotese med
bevegelig menisk studeres nøye pga. økt løsning (studie akseptert for
publisering) og en postdoktor kandidat har hatt studieopphold i
Australia for å studere LCS og bevegelig menisk proteser i Norge og
Australia. Studien er akseptert publisert.
 Oppdatering av protesedatabasen blir gjort i samarbeid med
ICOR/ISAR, NARA, det svenske kneproteseregisteret, Kaiser
Permanente (USA), det Australske registeret og Industrien for
harmonisering og beskriving av implantatbibliotek. Det amerikanske
registeret vil ha ansvaret for at implantatbiblioteket holdes
oppdatert.
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 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
 Nye kvalitetsmål blir inkludert i forbindelse med nytt
registreringsskjema hvor det er laget flere direkte spørsmål om
reoperasjonsårsaker enn før som muskeltransposisjoner i hofte og
brudd rundt proteser fra 2015.
 Pasientrapporterte resultater skal inn i registeret og i samarbeid med
Helse Vest IKT og HEMIT er det utviklet en web basert
registreringsløsning basert på MRS som er tatt i bruk ved Helse
Bergen. Dette skal tas i bruk ved alle sykehus.
 Pasientrapporterte resultater (PROM) inkluderes mer i forskning.
 Nye demografiske variabler som tas i bruk fra 2017 er høyde og vekt
(BMI), røykestatus, utdanningsnivå, alkoholbruk, komorbiditet,
preoperativt aktivitetsnivå og PROM (EQ5D, KOOS/HOOS/WOOS)
 Samarbeidsstudier med kobling av sosioøkonomiske data fra SSB og
NPR er godkjent i REK. Blant annet et REK godkjent studie i NARA
samarbeidet med kobling av NPR, Leddproteseregisteret og
Reseptregisteret.
 Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer og nasjonale
kvalitetsindikatorer i samarbeid med Helsedirektoratet og SKDE.
 Etablering av beste faglige praksis «Current professional knowledge»
i 2017
 Registrerende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer
 Økt bruk av resultater til klinisk kvalitetsforbedring i hver enkelt
institusjon
 Vi tilrår økt bruk av registerets resultater til klinisk kvalitetsforbedring
i hver enkelt institusjon
 Prioriterte, kliniske forbedringsområder. Reduksjon av infeksjoner.
Fokus på protesevalg og metode ved kneprotesekirurgi, sen
smertefulle kneprotesepasient, fiksering ved hofteproteser i ulike
aldersgrupper samt valg av tilgang ved operasjon i hofte.
 Formidling av resultater
 Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø gjøres ved
publisering av sykehusvise proteseresultater sammen med
dekningsgradanalyser blir gjort i årets rapport, med hensikt å
forbedre rapporteringen.
 De sykehusvise årsrapportene er utvidet i forholdt til tidligere år og
mer detaljerte slik at de enkelte sykehus lettere kan sammenligne
sine resultater og rutiner med landsgjennomsnittet
 Forbedring av resultatformidling til administrasjon og ledelse gjøres
med å sende herværende rapport og registrenes egen årsrapport til
alle HF direktører. Sykehusvise rapporter gjøres tilgjengelig for
administrasjonen og ledelse av registerets kontaktpersoner på de
enkelte sykehus.
 Forbedring av resultatformidling til pasienter skjer gjennom årlig
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oppdatert nettside og Facebookside.
 Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå publiseres.
Samarbeidsprosjekt med Nasjonalt servicemiljø.
 I 2015 ble en revidert og oppdatert utgave av lærebok i
Protesekirurgi og implantatlære, som brukes i obligatorisk kurs i
spesialistutdanningen i ortopedisk kirurgi utgitt. 15 av kapitlene i
læreboken har forfattere fra Leddproteseregisteret.
 Samarbeid og forskning
 Registeret har som mål å øke videre vitenskapelig produksjon
 Registeret utvider vårt nasjonale, nordiske og internasjonale
samarbeid (forskningsmidler fra NordForsk til NARA samarbeidet)
 Koblingsstudier for hofte og kneproteser som studerer risikofaktorer
for å få protese
 Studiet på reinnleggelse planlegges med data fra NRL, NPR og SSB
(postdoc)
 Forskningsprosjekt innen kneprotese i samarbeid med Australia
 Samarbeidsprosjekt for studie av smertefulle kneproteser
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Del III

Stadievurdering

10. Referanser til vurdering av stadium
[Oversikt over vurderingspunkter som legges til grunn for stadieinndeling av registre
med referanser til relevant informasjon gitt i årsrapporten. Denne delen fylles ut og
er ment som en hjelp til registeret og ekspertgruppen i vurdering av registeret.
Stadium 1 er oppfylt når registeret har status som nasjonalt.]
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register

Nr

Beskrivelse

Kapittel Ja Nei

Ikke
aktuell

Stadium 2
1

Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

3, 5.3

x□ □

□

2

Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

x□ □

□

3

Har en konkret plan for gjennomføring av
dekningsgradsanalyser

5.2

x□ □

□

4

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og
løpende rapportering av resultater på sykehusnivå
7.1, 7.2 x□ □
tilbake til deltakende enheter

□

5

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

x□ □

□

Stadium 3
6

Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5

x□ □

□

7

Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3,
x□ □
5.4

□

8

Har dekningsgrad over 60 %

5.4

x□ □

□
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9

Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte
7.1, 7.2 x□ □
og nasjonale resultater

□

10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de
viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes

6.6

x□ □

□

11

Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på
6.7
analyser fra registeret

x□ □

□

12

Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9 x□ □

□

13

Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

x□ □

□

14

Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

x□ □

□

15

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

x□ □

□

Stadium 4

16

Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom
valideringsanalyser

5.6, 5.7 x□ □

□

17

Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3,
x□ □
5.4

□

18

Har dekningsgrad over 80 %

5.4

x□ □

□

19

Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til
7.1
oppdaterte egne og nasjonale resultater

□ x□

□

20

Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for
7.3
pasienter

x□ □

□

21

Kunne dokumentere at registeret har ført til
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis

x□ □

□
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6.9

