DOKUMENTATION AF STATISTIK

Operationer.

Indhold
Statistikken viser antal operationer på offentlige og private somatiske sygehuse.
Kilde
Landspatientregisteret
Afgrænsninger
Statistikken omfatter afsluttet og uafsluttet aktivitet på offentlige og private somatiske sygehuse og klinikker.
Uafsluttet aktivitet kan være ambulante forløb, som ikke er afsluttet på opgørelsestidspunktet. For disse forløb medtages de operationer, der er registreret på opgørelsestidspunktet.
I statistikken indgår Raske nyfødte DZ763B men ikke raske ledsagere DZ763. Specialerne 98 (fysio- og ergoterapi) og speciale 60 (klinisk biokemi) indgår ikke i statistikken.
Sumvariable
Sumvariablene er den tælleenhed, der anvendes ved opgørelserne.
Der kan udtrækkes statistik efter følgende analysevariable:
 Antal operationer (i alt)
Omfatter både primære operationer og deloperationer.
 Antal vigtigste operationer
Omfatter kun primære operationer.
En primær operation er den vigtigste operation i et kirurgisk indgreb
En deloperation er en operation der indgår som en del af et kirurgisk indgreb uden at være den primære operation.

Fordeling på Kategorier
Statistikken kan fordeles på følgende kategorier: aldersgruppe, bopælsregion, indlæggelsesmåde, køn, operation, patienttype, sygehus, år.



Alder
Patienternes alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt. (Start på indlæggelse/ambulante
forløb/ skadestuebesøg).



Bopælsregion
Patientens bopælsregion fastlægges ud fra bopælskommunen på kontaktens starttidspunkt. For opgørelser før kommunalreformen i 2007 er der tale om tilnærmede værdier. Begrebet ”Ikke relateret”
omfatter udland, og patienter der ikke har bopælskommune i Danmark f.eks. patienter fra Grønland,
Færøerne eller andre lande.



Indlæggelsesmåde
Indlæggelsesmåde kan være akut eller planlagt. Fra 2014 kan ambulante kontakter også være
akutte.



Køn



Operation
Under operationer findes de enkelte operationskoder. Koderne er opdelt efter Kapitel (Kodens to første karakterer) som kan udfoldes så de enkelte operationskoder vises på laveste niveau.



Patienttype
 En indlagt patient er indskrevet på et sengeafsnit og optager en normeret sengeplads. Indlæggelsen slutter altid med en udskrivning.
 En deldøgns patient bliver behandlet på et deldøgnsafsnit, som er et afsnit med faste pladser
til behandling, hvor der er normeret personale til overvågning af patienten i indtil 12 sammenhængende timer pr. døgn. Begrebet er udgået i 2002. Herefter registreres deldøgnsbehandlinger som ambulante besøg.
 En ambulant patient er en patient, der er indskrevet i et ambulatorium.
 En akut ambulant patient, er en patient, der er modtaget på et akut-afsnit. Akut ambulant patient blev indført 1. januar 2014.
 En skadestuepatient er en patient, der er indskrevet på en skadestue. Skadestuepatient udgik
den 31.12.2013, og blev erstattet af akut ambulant patient 1. januar 2014. De to patienttyper
er dog ikke fuldt sammenlignelige.



Sygehus
Sygehusene i valgboksen vises i et hierarki med sygehusregion, sygehus og afdeling og omfatter alle
de sygehuse, hvor der har været registreret aktivitet i den samlede statistikperiode. Nogle af sygehusene er blevet nedlagt eller lagt ind under et andet sygehusnummer, og andre er blevet oprettet i løbet
af perioden. For disse sygehuse vil der kun være tal for de år, hvor sygehusnummeret har været gyldigt. Sygehusregionen angiver hvilken region de offentlige sygehuse hører under. Private sygehuse
er samlet i gruppen ’Private sygehuse’.



År (periodisering)
Sumvariablene fordeles tidsmæssigt på følgende måde:
 Antal operationer (i alt): henføres tidsmæssigt til det år, hvor operationen er udført uanset
patientens indlæggelses og udskrivningstidspunkt.
 Antal vigtigste operationer: henføres tidsmæssigt til det år, hvor operationen er udført uanset patientens indlæggelses og udskrivningstidspunkt.

Tid
Referencetid
Et tællings år løber fra 1. januar til 31. december i året. Tællingsåret opgøres den 11. marts det efterfølgende
år, hvor aktiviteten for tællingsåret forventes at være indberettet
Opdateringsfrekvens
Statistikken opdateres med nyt tællings år hvert år i april måned. Ved den årlige opdatering opdateres alle
data fra og med 2005.
Sammenlignelighed
Sammenlignelighed over tid.
Statistikken er generelt sammenlignelig over tid. Det gælder dog ikke for visse patienttyper. Operationer for
ambulante patienter for årene før 2002 er ikke sammenlignelig med senere år, idet der før 2002 var mulighed
for at registrere deldøgnspatienter. Skadestuepatienter udgår fra 2014 og erstattes af akut ambulante patienter. De to patienttyper er ikke fuldstændig sammenlignelige, idet akut ambulante patienter er bredere defineret end skadestuepatienter, og kan have en længere tidsmæssig udstrækning end en skadestuepatient.
Sammenlignelighed med anden statistik
Det undersøges om vi udgiver alternative opgørelser. Nøgletal
Forhold mellem foreløbige og endelig tal
Fra 2005 og frem trækkes grunddatadata fra en udgave af Landspatientregisteret, som løbende opdateres på
baggrund af indberetninger/korrektioner fra sygehusene. Det betyder, at en statistik udtrukket før den årlige
opdatering kan afvige fra en tilsvarende statistik udtrukket efter en opdatering.

