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Forkortelser og koder:
NRL – Nasjonalt Register for Leddproteser
NorArtritt – Norsk kvalitetsregister for Artrittsykdommer
HUNT – Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
NPR – Norsk pasientregister
FN – av engelsk «False Negative» – falsk negativ
TN – av engelsk «True Negative» – sann negativ
FP – av engelsk «False Positive» – falsk positiv
TP – av engelsk «True Positive» – sann positiv
Sens – av engelsk «sensitivity» - sensitivitet
Spec – av engelsk «specificity» - spesifisitet
NPV – av engelsk «Negative predictive value» – negativ prediktiv verdi
PPV – av engelsk «Positive predicitve value» – positiv prediktiv verdi
Nøy – av engelsk «Accuracy» – nøyaktighet
RA – Rheumatoid artritt
Diagnose RA fra NorArtritt, inkluderer følgende ICD-10 diagnosekoder:
M05.8, M05.9, M06.0
Diagnose RA fra Nystads kohort, er verifisert ved journalgjennomgang.
IA – Idiopatisk coxartrose (hofte)/ Idiopatisk artrose (kne og andre ledd)
Primæroperasjoner i NRL inkluderer følgende NCPS koder:
Hofte: NFB 20, NFB 30, NFB 40, NFB 7y, NFB
Kne: NGB 0y, NGB 1y, NGB 20, NGB 30, NGB 40, NGB 7y, NGB 99
Ankel: NHB 0y, NHB 1y, NHB 20, NHB 30, NHB 40, NHB 99
Tåledd: NHB 6y, NHB 7y, NHB 8y, NHB 99
Skulder: NBB 0y, NBB 1y, NBB 20, NBB 30, NBB 40, NBB 70, NBB 72, NBB 76, NBB 99
Albue: NCB 20, NCB 30, NCB 40, NCB 99
Håndledd: NDB 0y, NDB 1y, NDB 2y, NDB 3y, NDB 4y, NDB 5y, NDB 99
Fingerledd: NDB 8y, NDB 99
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1. Bakgrunn
Nasjonalt Register for Leddproteser (NRL) driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om
alle typer leddproteseoperasjoner. Registeret er faglig forankret i Norsk ortopedisk forening.
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.
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.
For at NRL skal kunne tjene sitt formål er det avgjørende at data er så korrekte og fullstendige som
mulig. Det arbeides derfor kontinuerlig med å forbedre datakvalitet ved registeret. Dekningsgraden
er høy, hhv. 97,5 % og 97,6 % for primæroperasjoner og 93,1 % og 93,2 % for revisjonsoperasjoner
for hofte- og kneprotese. I dette datakvalitetsprosjektet valideres diagnosevariabelen ved
primæroperasjon, det vil si årsak til aktuell operasjon. Denne variabelen fylles ut av kirurg ved
operasjon, altså ved inklusjon til registeret. Det er gjort studier i Danmark(1) som har vist god
validitet av tilsvarende variabel. Operasjoner registreres i dag på papirskjema (vedlegg 2 og 3). NRL
har startet overgang til elektronisk registrering (MRS).
I mange av våre studier bruker vi nettopp «årsak til operasjon» ved stratifisering, beskrivelse av
årsakssammenheng og justering. Det er obligatorisk å registrere denne variabelen. Det er viktig for
oss at denne er mest mulig korrekt. En høy dekningsgrad er kun et kvalitetsstempel på kompletthet, i
dette prosjektet ønsker vi å studere om korrekthet også er god på sentrale variabler. Det var naturlig
å begynne med diagnose som er en viktig variabel. På denne bakgrunn fikk Nasjonalt Register for
Leddproteser (NRL) høsten 2019 tildelt midler til et datakvalitetsprosjekt med formål å validere
avkrysninger av operasjonsårsak i innleverte operasjonsskjema.

2. Formål og konkrete mål
Formålet med dette prosjektet er å validere avkrysset operasjonsårsak i NRLs operasjonsskjema.
Konkret er målet dette prosjektet har jobbet mot:


Å validere avkrysset operasjonsårsak Rheumatoid artritt (RA) for primæroperasjoner, i alle ledd

Ved søknad planla vi å validere operasjonsårsak RA i kun hofteopererte, og operasjonsårsak
Idiopatisk artrose (IA) i hofte- og kneopererte. På bakgrunn av tildelte midler og koronarelatert
reisebegrensning ble validering av RA utvidet, og IA validering foreløpig utsatt. Validering av RA ble
utvidet til primæroperasjoner i alle ledd, og planlagt gjennomført ved hjelp av 2 kilder, en kohort
med diagnose revmatoid artritt fra journalgjennomgang(2) og ved bruk av pasienter med RA
registrert i Nasjonalt kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt).
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3. Intervensjon og tiltak
Intervensjon
Validere avkrysset operasjonsårsak RA for primæroperasjoner i NRL, ved å koble NRL til 2 kilder
1. Revmatologisk kohort(2)
a. Kohort med RA verifisert med journalgjennomgang
b. Analyse og resultatfremlegging (se metode og resultat)
2. NorArtritt
a. Regional Etisk Komite (REK) konferanse pr telefon og epost.
b. Søknad til NorArtritt skrevet og innvilget
c. Skype-møte med NorArtritt for praktisk utveksling av data
d. Analyse og resultatfremlegging (se metode og resultat)
Tiltak
Det arbeides kontinuerlig med å forbedre datakvalitet ved registeret. Ved eventuell identifikasjon av
dårlig validitet vil dette følges opp. Dette prosjektet er et pilotprosjekt som gir et estimat av validitet.
Det er blant annet avdekket flere tvilstilfeller. Journalgjennomgang kan avgjøre disse.

4. Praktisk gjennomføring av prosjektet og variabelliste
Kobling av revmatologisk kohort med NRL ble gjennomført i januar 2019. Her er det 1010 pasienter
med verifisert RA. I originalutgaven av prosjektet skulle operasjonsårsak «Revmatoid artritt» (RA)
valideres bare for primær hofteprotese og operasjonsårsak «idiopatisk artrose» (IA) valideres for
primær hofte- og kneprotese. Dette skulle gjennomføres i to deler, ved å koble en revmatologisk
kohort(2) til NRL for operasjonsårsak RA, og ved gjennomgang av hofte og kneproteseopererte i Nord
Trøndelag for operasjonsårsak IA. På bakgrunn av tildelte midler og koronarelatert reisebegrensning,
ble IA validering utsatt, og validering av RA utvidet fra bare primær hofteprotese til primærproteser i
alle ledd. Dette inkluderer hofte-, kne-, ankel-, tå-, skulder-, albue-, håndledds-, og fingeroperasjoner
registrert i NRL. Prosjektet ble utvidet videre ved å koble til Norsk kvalitetsregisteret for
Artrittsykdommer (NorArtritt) som også har kontor i Bergen. Grunnet utsettelsen av gjennomgangen
i Trøndelag, ble original prosjektmedarbeider Marianne Johnsen, som har erfaring med å koble data
fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) med NRL, byttet med Daniel Nilsen, en ekstra
prosjektmedarbeider lokalisert i Bergen. NorArtritt har høy dekningsgrad i enkelte helseregioner, noe
dette pilot-samarbeidet utnyttet til å identifisere falsk positiv (FP) og sann negativ (TN) avkrysninger
av operasjonsårsak RA. Identifisering av falsk positiv (FP), sann positiv (TP), falsk negativ (FN), og sann
negativ (TN) dannet grunnlaget for utregning (se figur 1) av sensitivitet, spesifisitet, positiv prediktiv
verdi (PPV), negativ prediktiv verdi (NPV) og nøyaktighet.(3, 4)
Del 1: Validering av NRL v.h.a. Nystads kohort
NRL: Operasjonsårsak RA, alle ledd*
Valideringsvariabel
Kohort Nystad: Diagnose RA
Kontrollvariabel
Kohort Nystad: Diagnosedato
For å sikre diagnose før operasjonstidspunkt
NRL: Operasjonsdato
For å sikre diagnose før operasjonstidspunkt
Del 2: Validering av NRL v.h.a. NorArtritt
NRL: Operasjonsårsak RA, alle ledd*
Valideringsvariabel
NorArtritt: Diagnose RA
Kontrollvariabel
NorArtritt: Diagnosedato
For å sikre diagnose før operasjonstidspunkt
NRL: Operasjonsdato
For å sikre diagnose før operasjonstidspunkt
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NRL: Helseforetak

For å identifisere Helse Bergen HF

5. Metode og arbeidsform
Data fra Nystads revmatologiske kohort(2) (Del 1) og NorArtritt (Del 2) er brukt for å validere
avkrysset operasjonsårsak RA i NRLs operasjonsskjema.
Følgende formler (Figur 1) er brukt til validering:

𝑇𝑃

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑇𝑃+𝐹𝑁
𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑇𝑁
𝑇𝑁+𝐹𝑃

𝑇𝑃
𝑇𝑁+𝐹𝑃
𝑇𝑁
𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 = 𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝑇𝑃+𝑇𝑁
𝑁ø𝑦𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑖 =

Figur 1. Valideringsformler(3, 4)
Følgende flytskjema (Figur 2) viser hvordan analysefilen i del 1 ble dannet. Ved denne koblingen
identifiserte prosjektet FN og TP. Så ble sensitivitet regnet ut etter oppgitte formler.

Revmatologisk kohort (Nystad):
Revmatologiske pasienter med validert RA
diagnose etter journalgjennomgang.
N = 1010

Antall registrert i NRL:
N operasjonsskjema = 361
Operasjonsår NRL < diagnoseår Nystad*
N = 29

Helseforeta
Analysefil for identifikasjon av FN og TP
N = 332

Figur 2. Flytskjema viser dannelsen av analysefil til identifisering av TP og FN ved bruk av kobling til
Revmatologisk kohort (Nystad)(2).
*Pasienter med operasjonsår før diagnoseår (N=29) er tvilstilfeller som vanskelig kan avgjøres av oss
å være feil eller rett avkrysning uten å ha sett kirurgens beslutningsgrunnlag (pasientjournalen). Disse
ble derfor ekskludert fra analysefilen.
Flere alternative operasjonsårsaker kan naturlig opptre hos pasienter med RA. Sensitivitet ble derfor
beregnet to ganger, der dette er tatt hensyn til i forskjellig grad. På Nivå 1, ble alle operasjoner
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medregnet, uansett operasjonsårsak. På nivå 2, er operasjoner av andre årsaker enn IA regnet som
tvilstilfeller, og ekskludert før utregning.
Følgende flytskjema (Figur 3 og 4) viser hvordan analysefilene i del 2 ble dannet. NorArtritt har
moderat nasjonal dekningsgrad, men 91 % dekningsgrad i Helse Bergen HF. Derfor gjorde vi et utvalg
fra NRL fra dette Helseforetaket. NorArtritt startet i 2015, og pasienter må ha vært på kontroll i
perioden 2015-2019 for å bli registrert. Tidsperioden 2010-2019 ble valgt for å oppnå et rimelig antall
operasjoner, men samtidig holde risikoen for at RA pasienter ikke er registrert i NorArtritt lav. Ved
denne koblingen identifiserte prosjektet FN, TN, FP og TP. Sensitivitet, spesifisitet, PPV og NPV er
utregnet etter oppgitte formler. Pasienter med operasjonsår før diagnoseår (N=3) er tvilstilfeller som
ikke kan avgjøres uten journalgjennomgang. Disse ble derfor ekskludert fra analysefilen.

NRL:
Alle primæroperasjoner registrert med
operasjonsårsak «RA» i NRL Helse Bergen
HF 2010-2019 N = 946
Operasjonstidspunkt tidligere enn 2010.
N = 687
Operasjonsår NRL < diagnoseår NorArtritt
N=3
Analysefil for å finne TP og FP
N = 256
Figur 3. Flytskjema viser dannelsen av analysefil som identifiserer TP og FP v.h.a. kobling til
NorArtritt.
NRL:
Alle primæroperasjoner registrert med
andre operasjonsårsaker enn «RA» i NRL
Helse Bergen HF 2010-2019
N = 13367
Operasjonsår NRL < diagnoseår NorArtritt
N = 40
Analysefil for identifikasjon TN og FN
N = 13327
Figur 4. Flytskjema viser dannelsen av analysefil som identifiserer FN og TN ved bruk av kobling til
NorArtritt.
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6. Resultater
Del 1: Validering av NRL ved bruk av Nystad kohort
Kobling av RA kohort, 1010 pasienter med verifisert RA (Nystad 2010)(2). På 208 pasientene er 361
operasjoner er utført mellom 1988 og 2018. 332 av disse operasjonene er utført samme år som, eller
senere enn, diagnoseår.
Tabell 1: Antall pasienter med verifisert RA diagnose og proteseoperasjon, antall operasjoner, antall
RA avkrysninger og NRL sensitivitet av operasjonsårsak RA, fordelt på ledd. Det er mulig å krysse av
flere operasjonsårsaker på samme operasjon.
N
N
N
% Sensitivitet
Pasienter med
Operasjoner i NRL
Avkrysninger
Nivå 1
Nivå 2
verifisert RA (fra
(operasjonsårsaker)
Operasjonsårsak
kohort) og
RA i NRL
registrert i NRL
Hofte
123
153 (160)
102
66,7
77,3
Kne
82
101 (112)
62
60,4
63,3
Skulder
23
29 (32)
20
69,0
83,3
Fingre
6
23 (23)
23
100
100,0
Albue
8
11 (11)
9
81,8
90,0
Tær
7
8 (8)
8
100
100,0
Ankel
5
5 (6)
4
80,0
100,0
Håndledd 1
2 (2)
2
100
100,0
Totalt
208
332 (354)
229
69,0
76,1
*Nivå 1: alle operasjoner medregnet, uansett operasjonsårsak. Nivå 2: operasjoner av andre årsaker
enn (cox)artrose regnet som tvilstilfeller, og ekskludert fra analyse før utregning.

Tabell 2: Andre operasjonsårsaker krysset av istedenfor, eller i tillegg til, RA hos pasienter med
verifisert RA diagnose.

Hofte

N
Idiopatisk
artrose/
Coxartrose
26

N
Akutt
Fraktur/Akutt FCF
m. totalprotese
9

N
Fraktur
SEQ./FCF
SEQ.
9

N Andre*

13

Kne
42
4
2
Skulder
3
4
1
3
Fingre
Albue
1
1
Tåledd
Ankel
1
1
Håndledd
Totalt
73
13
16
18
*Hofte: 6 Sekvele dysplasi, 4 ukjent/idiopatisk caputnekrose/AVN, 3 blanke; Kne: 1 Sekvele
meniskskade; 1 blank Skulder: 2 Rotarcuff artropati, 1 instabilitet;
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Del 2: Validering av NRL ved bruk av NorArtritt
Tabell 3 – Sensitivitet og spesifisitet av primæroperasjonsårsak «RA» i NRLs operasjonsskjema fra Helse
Bergen Helseforetak 2010-2019, kontrollert mot registrert RA diagnose i NorArtritt. På operasjons-skjema
korrekt avkrysset for RA var gjennomsnittlig differanse mellom operasjonsår og diagnoseår 18,4 år (95 %
CI: 16,3-20,4).
NorArtritt*
RA diagnose
Ikke RA diagnose
NRL
Primæroperasjoner TP = 140
FP = 115
PPV = 0,55
Operasjonsskjema med årsak RA
Helse Bergen
Primæroperasjoner FN = 97
TN = 13230
NPV = 0,99
2010-2019
uten årsak RA
Sensitivitet = 0,59 Spesifisitet = 0,99
Nøyaktighet = 0,98
*Dekningsgrad 91 % for Helse Bergen HF
Tabell 4 – FP, TP, FN, TN og utregnet NPV, PPV, Sensitivitet, Spesifisitet og Nøyaktighet for hvert enkelt
ledd avkrysset for variabelen «operasjonsårsak RA» i NRLs skjema fra Helse Bergen i perioden 2010-2019,
kontrollert mot registrert RA diagnose i NorArtritt.
N
N
primæroperasjoner
primæroperasjoner
med RA registrert
uten RA registrert
som operasjonsN
N
som operasjonsN
N
årsak i NRLs skjema FP
TP
årsak i NRLs skjema FN TN
NPV PPV Sens Spes Nøy
Hofte
106
50
56
7735
54 7681
0,99 0,53 0,51 0,99 0,99
Kne
98
49
49
4564
35 4529
0,99 0,50 0,58 0,99 0,97
Skulder
23
4
19
693
8
685
0,99 0,83 0,70 0,99 0,98
Albue
14
5
9
62
0
62
1,00 0,64 1,00 0,97 0,93
Tåledd
1
0
1
77
0
77
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ankel
11
5
6
181
0
181
1,00 0,55 1,00 0,97 0,97
Håndledd 2
2
0
15
0
15
1,00 0,00 1,00 0,88 0,88
Total
255
115 140 13327
97 13230 0,99 0,55 0,59 0,99 0,98
FN – Ikke registrert operasjonsårsak RA i NRL, registrert diagnose RA i NorArtritt; TN – Ikke registrert operasjonsårsak
RA i NRL, ikke registrert diagnose RA i NorArtritt; FP – Registrert operasjonsårsak RA i NRL, ikke registrert med
diagnose RA i NorArtritt; TP - Registrert operasjonsårsak RA i NRL, registrert med diagnose RA i NorArtritt; NPV –
Negativ Prediktiv Verdi; PPV – Positiv Prediktiv Verdi; Sens – Sensitivitet; Spes – Spesifisitet; Nøy – Nøyaktighet(3, 4);
Ingen operasjoner registrert i Fingre (PIP og MCP), rygg eller håndrot.

7. Diskusjon
Hovedfunnet i denne datakvalitetsstudien er at spesifisiteten for operasjonsårsak RA i NRL er 99%,
m.a.o. er det lav sannsynlighet for at en pasient uten RA feilaktig blir avkrysset for operasjonsårsak
RA i NRL (FP). I del 1 er det 1010 pasienter med verifisert RA i Nystads kohort. Kobling til NRL viser
361 registrerte operasjoner på 208 av disse pasientene, i perioden 1988-2018. Av disse
operasjonene, er 332 utført samme år som, eller senere enn, diagnoseår. 229 av operasjonene hadde
RA avkrysset som operasjonsårsak. Sensitiviteten til operasjonsårsak RA i NRL er regnet ut til å være
69,0 % (nivå 1), og 76,1 % (nivå 2). Det vil si at 2-3 av 10 pasienter diagnostisert med RA ikke var
registrert med operasjonsårsak RA i NRL.
I del 2 er alle operasjoner fra Helse Bergen HF i perioden 2010-2019 kontrollert med data fra
NorArtritt. NRLs nøyaktighet (Nøy) er 98 %, det betyr at 98 % av operasjonsskjema har korrekte
8

positive (TP) eller negative (TN) avkrysninger for operasjonsårsak RA. En positiv avkrysning vil si at
avkrysningsruten for RA er krysset av. En negativ avkrysning vil si at avkrysningsruten for RA er latt
stå tom. Hovedårsaken til denne høye nøyaktigheten er NRLs gode evne til å registrere sanne
negative (TN). Spesifisiteten er 99 %, m.a.o. er det lav sannsynlighet for at en pasient uten RA
feilaktig blir avkrysset for operasjonsårsak RA i NRL (FP). NPV er 99 %, det vil si at dersom NRLs
operasjonsskjema er negativ for operasjonsårsak RA, er det 99 % sikkert at pasienten faktisk ikke har
RA. Sensitiviteten er 59 %, m.a.o. er det 4 av 10 RA pasienter som ikke blir avkrysset for
operasjonsårsak RA i NRL. NRL inkluderer heller for få enn for mange under operasjonsårsak RA PPV
er 55 %, det vil si at dersom et NRL operasjonsskjema er positivt for operasjonsårsak RA, er det 55 %
sikkert at pasienten faktisk har RA. Nøyaktighet, spesifisitet og negativ prediktiv verdi kan altså sies å
være meget bra i NRL, mens sensitivitet og positiv prediktiv verdi er middels for operasjonsårsak RA,
særlig i hofte og kne.
Det er to vesentlige feilkilder som må nevnes for dette prosjektet. Den første feilkilden er forskjellen
mellom «diagnose» og «operasjonsårsak». En pasient diagnostisert med RA kan bli operert f.eks.
grunnet brudd. Kirurger har mulighet til å krysse av for mer enn en operasjonsårsak i NRLs skjema,
men trenger ikke å inkludere alle diagnoser pasienten innehar på operasjonstidspunktet. Tabell 2
viser hvilke andre avkrysninger som forekommer i denne pasientgruppen. Flere av disse
avkrysningene kan være gyldige årsaker til operasjon som kan opptre samtidig med RA. Følgelig er
det i del 1 av prosjektet utregnet forskjellige nivå av sensitivitet. På Nivå 2 er tvilstilfeller trukket fra,
og bare (cox)artrose regnet som feilkryss. I realiteten kan (cox)artrose også forekomme sammen med
RA. Artrose er spesielt hyppig operasjonsårsak i hofte og kne. En videre validering kan gjøres ved
journal- og røntgenbildegjennomgang av tvilstilfellene dette prosjektet har avdekket. Her er det 73
RA pasienter der det er krysset av for artrose.
Den andre vesentlige feilkilden gjelder bare for del 2, og er den begrensede nasjonale
dekningsgraden hos NorArtritt. Dette er forsøkt kompensert ved å begrense valideringen av NRL til
bare operasjonsskjema fra Helse Bergen HF i 2010-2019. NorArtritts lokale dekningsgrad i Helse
Bergen HF er 91 %. Fritt sykehusvalg kompliserer denne overlappingen. 2 operasjoner gjort i Helse
Bergen HF har RA diagnostisert i et annet Helseforetak. Det kan være flere RA pasienter operert i
Helse Bergen som ble diagnostisert i et Helseforetak som NorArtritt har lav dekningsgrad for, og som
derfor feilaktig registreres som FP eller TN i analysen.
Grunnet begrenset nasjonal dekningsgrad hos NorArtritt, tror vi TP og FN er underestimert og at FP
og TN er overestimert i del 2. Da er også utregnet sensitivitet og PPV reelt høyere enn hva
fremkommer her. Sensitiviteten utregnet i del 1 av dette prosjektet, underbygger denne antagelsen. I
del 1 er RA diagnosen verifisert med journalgjennomgang. Disse kildedata er derfor ganske sikkert
mer korrekt enn NorArtritt, som har kjent moderat dekningsgrad. Det mest reelle tallet på NRLs
sensitivitet er derfor fra del 1, 69,0% eller 76,1%. Derimot er spesifisitet og NPV i del 2 antagelig nært
reelt nivå, da antallet TN er høyt og en liten økning av TP og FN ikke vil endre forholdet vesentlig.
Denne analysen er et estimat med noen kjente begrensinger. Generelt kan vi se at
proteseoperasjoner av større, vektbærende ledd har lavere validitet for RA enn mindre ledd. Dette
kan forklares ved at RA er en sjelden operasjonsårsak for større ledd, og et feilkryss satt av vane da
tilfaller den vanligere årsaken IA. I tabell 2 ser en at nettopp artrose/coxartrose er det hyppigste
feilkrysset i kne og hofteoperasjoner. Det motsatte gjelder for en operasjon i mindre ledd der RA er
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en vanlig operasjonsårsak, og et feilkryss satt av vane da tilfaller RA. I disse mindre leddene, der RA
er en vanlig operasjonsårsak, er det også vesentlig færre operasjoner. Dette er fordi prevalensen av
RA er lavere enn for artrose, og at det har vært god utvikling i medikamentell behandling av RA.
Utregningene som avhenger av TN er de sikreste i denne analysen. Om FP og FN øker til sitt
maksimale antall, vil det høye antallet TN fortsatt bevare de matematiske forhold. Feilene den
reduserte dekningsgraden medfører kan ikke påvirke utfallet i særlig grad, til det er antall
revmatikere for lavt i forhold til antall operasjoner. Med stor sikkerhet er da NRLs nøyaktighet (98 %),
spesifisitet (99 %) og negativ prediktiv verdi (99 %) alle >90 % for operasjonsårsak RA.
Sensitivitet (59/69/76 %) og PPV (55 %) er i større grad påvirket av diskuterte feilkilder. Disse
verdiene er også lavere. Journal- og røntgenbildegjennomgang kan avgjøre tvilstilfellene prosjektet
har identifisert, og en slik avklaring kan gi store utslag på resultatene. I del 1 er det 72 operasjoner
gjort før diagnosedato og tabell 2 viser de forskjellige operasjonsårsakene som ble krysset av i tillegg
til, eller i stedet for, RA. Her er journalene til 23 hofteopererte og 42 kneopererte aktuelle for
gjennomgang, da disse er krysset av for artrose. Disse kan gjennomgås for å finne en mer reel
sensitivitet. I del 2 kan journaler tilhørende 259 operasjoner krysset av for RA gjennomgås, for å finne
en riktigere PPV. NLR har erfaring fra tidligere gjennomførte datakvalitetsprosjekt. Arthursson et al.
sammenlignet i 2003 hofteoperasjoner i NRL med NPR(5), Engesæter et al. validerte operasjonsårsak
dysplasi ved gjennomgang av 150 hofteopererte(6), Langvatn et al. validerte NRL rapporterte data
om ventilasjon i operasjonsstuer i 2019(7), og Espehaug et al. gjorde analyser av NRLs kompletthet i
2006(8).
Da diagnose på operasjonstidspunkt ikke trenger å være det samme som operasjonsårsak vil denne
valideringsmetoden være noe upresis av natur. NRL kan eventuelt vurdere å tydeliggjøre
informasjonen om hvordan variabelen «operasjonsårsak» skal registreres. F.eks. kan en retningslinje
be om at alle aktuelle diagnoser pasienten har på operasjonstidspunktet skal krysses av på
operasjonsårsak. Dette vil tillate lettere validering av operasjonsskjema v.h.a. datakilder som
registrerer diagnoser, slike dette prosjektet har forsøkt. Dette kan imidlertid utvanne variabelen.
I dag tolker og vurderer kirurgene individuelt hva som passer best under kategorien
«operasjonsårsak».

8. Konklusjon
Dette datakvalitetsprosjektet har oppnådd et godt estimat av validiteten til variabelen
«operasjonsårsak RA» i NRLs skjema fra hofte-, kne-, ankel-, tåledd-, skulder-, albue-, og
håndleddsoperasjoner.
Resultatene i dette prosjektet kan fungere som et første utgangspunkt for et mer systematisk
validering av de hyppigste operasjonsårsakene. Med stor sikkerhet er NRLs nøyaktighet (98 %),
spesifisitet (99 %) og negativ prediktiv verdi (99 %) for operasjonsårsak RA. Sensitivitet (59/69/76 %)
og PPV (55 %) blir i større grad påvirket av feilkilder. Disse verdiene er også lavere. Videre
journalgjennomgang kan avgjøre identifiserte tvilstilfeller, og disse kan gjøre store utslag.
Validiteten varierer mellom operasjoner gjort i forskjellige ledd. Operasjoner gjort i mindre ledd har
høyere validitet enn operasjoner gjort i store ledd. Dette kan forekomme ved at feilkryss settes av
vane for den hyppigste operasjonsårsaken. Små ledd rammes oftere av RA, og større ledd rammes
oftere av IA.
10

Gjennom dette prosjektet har NRL også brukt data fra kvalitetsregisteret NorArtritt for første gang.

9. Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av
prosjektet
Som tidligere nevnt, ble det gjort endringer i gjennomføringen av prosjektet i forhold til planen lagt
frem i prosjektsøknad. Validering ved bruk av data fra Trøndelag ble isteden gjort med data fra
NorArtritt. Prosjektmedarbeider Marianne Johnsen ble byttet ut med prosjektmedarbeider Daniel
Nilsen. Endringen begrunnes tildelte midler og koronarelatert reisebegrensning. Omstillingen gikk
problemfritt, og prosjektgruppen mener måloppnåelsen er tilfredsstillende.
Samarbeidet med NorArtritt har vært det første av sitt slag, og har gått uten problemer. NorArtritts
dekningsgrad er forventet å stige fremover, og vi tror NorArtritt vil kunne være en god kilde for å
validere NRLs skjema i fremtiden.
Det arbeides kontinuerlig med å forbedre datakvalitet ved registeret, og vi ønsker å utvide arbeidet vi
nå har påbegynt. Vi ønsker å gjenta valideringen av operasjonsårsak RA i NRL ved hjelp av NorArtritt
så snart NorArtritts nasjonale dekningsgrad er høyere. Vi ønsker også å utvide datakvalitetsarbeidet
ved å validere NRLs operasjonsårsak IA ved journalgjennomgang og data fra HUNT.

10.
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Vedlegg 1 – Regnskap
Datakvalitet – Nasjonalt Register for Leddproteser
105 000 Tildeling september 2019
16 876 Frikjøp Gard Kroken 2019 for datauttrekk/sammenstilling
88 124 Frikjøp Daniel Hoseth 20 % februar til september 2020, inkl. sosiale avgifter
0 Saldo per 30.9.2020
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Vedlegg 2 – Operasjonsskjema: Hofteproteser
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Vedlegg 3 – Operasjonsskjema: Kneproteser og andre leddproteser

15

16

