
I_1A 1-års-reop. efter lap.
indgreb

I_1A: Re-
operationsrate efter
primært
laparoskopisk
indgreb < 12 mdr.
efter primært
indgreb

Elektivt opererede patienter opereret
ved primær inguinal operation (ej
recidivoperation eller femoral) med
laparoskopisk indgreb

Patienter, der indgår i nævneren og
som er elektivt opererede med
reopererationsdato indenfor 1 år efter
primær operation med angivelse af
recidivoperation ved reoperation og
(samme) sideangivelse ved primær
operation og reoperation

Observationer med manglende
angivelse af akut/elektiv kirurgi,
manglende dato for recidivoperation
eller manglende sideangivelse for
operation ved enten primær operation,
recidivoperation eller begge.

GC_OPERATI
ONSDATO;
GC_PATIENT
TYPE;
GC_SIDE;
GC_RECIDIV
OP_INGUINA
L;
GC_OPERATI
V_FUND;
GC_INDGREB
_INGVINAL;
Org_afdeling;
Reopr_dato_km
s;
Reopr_recidivo
pr_kms;

DHDB_06_002

I_1B 1-års-reop. efter
Lichtenstein

I_1B: Re-
operationsrate efter
primært
Lichtenstein indgreb
< 12 mdr. efter
primært indgreb

Elektivt opererede patienter opereret
ved primær inguinal operation (ej
recidivoperation eller femoral) med
Lichtensteinindgreb

Patienter, der indgår i nævneren og
som er reopererede indenfor 1 år med
angivelse af recidivoperation ved
reoperation og (samme) sideangivelse
ved primær operation og reoperation

Patienter med manglende angivelse af
om primært indgreb er udført med
Lichtensteinmetoden, manglende
angivelse af om primært indgreb er
recidivoperation, manglende angivelse
af om operation er recidiv ved
reoperationstidspunkt eller manglende
sideangivelse ved enten primær
operation eller reoperation

GC_OPERATI
ONSDATO;
GC_PATIENT
TYPE;
GC_SIDE;
GC_RECIDIV
OP_INGUINA
L;
GC_OPERATI
V_FUND;
GC_INDGREB
_INGVINAL;
Org_afdeling;
Reopr_dato_km
s;
Reopr_recidivo
pr_kms;

DHDB_12_002
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I_2 Laparoskopisk
kirurgi, kvinder

I_2: Anvendelse af
laparoskopisk
kirurgi ved primær,
elektiv operation for
lyske- eller
femoralhernie
blandt kvinder

Elektivt opererede patienter, hvor
primæroperation ikke er
recidivoperation og hvor
operationstypen er angivet

Patienter der indgår i nævneren og
som har angivet laparoskopi som
indgrebstype

Operationer med manglende angivelse
af indgrebstype. Operationer med
manglende angivelse af om
operationen er recidivoperation.
Operationer med manglende angivelse
af om operationstypen er laparoskopi

GC_INDGREB
_INGVINAL;
GC_INDGREB
_FEMORAL;

DHDB_05_002

V_1B V_1B:Postop indl
(incis<10cm)

V_1B: Postoperativ
indlæggelsestid
(dage - median +
percentiler) elektive
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionshernie som primæroperation,
1 defekt, tværdiameter < 10 cm og
angivet udskrivningsdato

Median tid fra operationsdato til
udskrivningsdato

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter = 99, hvor
største tværdiameter = 99, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_20_002
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V_1C V_1C:Postop indl
(incis>=10cm)

V_1C: Postoperativ
indlæggelsestid
(dage - median +
percentiler) elektive
incisionalhernier,
tværdiameter >= 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionshernie som primæroperation,
1 defekt, tværdiameter >= 10 cm og
angivet udskrivningsdato

Median tid fra operationsdato til
udskrivningsdato

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter = 99, hvor
største tværdiameter = 99, hvor
angivelse af om der er tale om
recidivoperation mangler, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_21_002

V_1D V_1D:Postop indl
(stomi)

V_1D: Postoperativ
indlæggelsestid
(dage - median +
percentiler) elektive
stomihernier

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation og
angivet udskrivningsdato

Median tid fra operationsdato til
udskrivningsdato

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler, eller
hvor udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_22_002
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V_2A 2A:Genindl, 30d
(KJAE*,KJAF*)

V_2A:  Akut
genindlæggelse </=
30 dage efter
primær operation
for umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation og angivet
udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 30 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler, eller
hvor udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
; D_UDDTO;
C_OPR;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_30_001

V_2B 2B:Genindl, 30d
(incis<10cm)

V_2B: Akut
genindlæggelse </=
30 dage efter
primær operation,
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm og der er
angivet udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 30 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler for
primæroperationen, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_31_001

Beregningsregler for Dansk Herniedatabase
https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-herniedatabase-dhd/, udskrevet 21-09-2021

Gældende fra 18-03-2021

Indikatorn
ummer

Indikatornavn Beskrivelse Indikatorpopulation (nævner) Definition af tæller Datakomplethed Anvendte
variable

Indikatorid

Beregningsregler for Dansk Herniedatabase



V_2C 2C:Genindl, 30d
(incis>=10cm)

V_2C: Akut
genindlæggelse = 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var >= 10 cm og der er
angivet udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 30 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler for
primæroperationen, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_32_001
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V_2D 2D:Genindl, 30d
(stomi)

V_2D: Akut
genindlæggelse </=
30 dage efter
primær operation,
stomihernier

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation og
der er angivet udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 30 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler for
primæroperationen, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_33_001

3A 3A:Genindl, 90d
(KJAE*,KJAF*)

3A: Akut
genindlæggelse </=
90 dage efter
primær operation
for umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation og angivet
udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 90 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler, eller
hvor udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
; D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_35_001
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3A 3A:Genindl, 90d
(KJAE*,KJAF*)

3A: Akut
genindlæggelse </=
90 dage efter
primær operation
for umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation og angivet
udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 90 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler, eller
hvor udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
; D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_35_001

3B 3B:Genindl, 90d
(incis<10cm)

3B: Akut
genindlæggelse </=
90 dage efter
primær operation,
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm og der er
angivet udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 90 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler for
primæroperationen, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_36_001
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3C 3C:Genindl, 90d
(incis>=10cm)

3C: Akut
genindlæggelse = 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var >= 10 cm og der er
angivet udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 90 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler for
primæroperationen, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_37_001
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3D 3D:Genindl, 90d
(stomi)

3D: Akut
genindlæggelse </=
90 dage efter
primær operation,
stomihernier

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation og
der er angivet udskrivningsdato

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er en ny indlæggelsesdato
indenfor 90 dage efter
primæroperation og hvor
indlæggelsestypen for
genindlæggelsen er akut

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor angivelse af om der er
tale om recidivoperation mangler for
primæroperationen, eller hvor
udskrivningsdato mangler

Stat_alder;
Stat_uddto;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
D_UDDTO;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;
D_INDDTO_g
enind;
C_INDM_geni
nd;

DHDB_38_001

4A 4A:Akut reop
(KJAE*,KJAF*)

4A:
Reoperationsrate
</=30 dage efter
primær operation
for umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet
reoperationstidspunkt, som ligger
indenfor intervallet mellem >4 timer
efter og <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
; C_OPR;
D_ODTO;
V_OTIME;
V_OMINUT;
C_STATUS;
status_dato;
Reopr_KJ_odto
;
Reopr_KJ_otim
e;
Reopr_KJ_omi
nut;

DHDB_40_001
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4B 4B:Akut reop
(incis<10cm)

4B:
Reoperationsrate
</=30 dage efter
primær operation,
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet
reoperationstidspunkt, som ligger
indenfor intervallet mellem >4 timer
efter og <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_ODTO;
V_OTIME;
V_OMINUT;
C_STATUS;
status_dato;
Reopr_KJ_odto
;
Reopr_KJ_otim
e;
Reopr_KJ_omi
nut;

DHDB_41_001
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4B 4B:Akut reop
(incis<10cm)

4B:
Reoperationsrate
</=30 dage efter
primær operation,
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet
reoperationstidspunkt, som ligger
indenfor intervallet mellem >4 timer
efter og <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_ODTO;
V_OTIME;
V_OMINUT;
C_STATUS;
status_dato;
Reopr_KJ_odto
;
Reopr_KJ_otim
e;
Reopr_KJ_omi
nut;

DHDB_41_001

4C 4C:Akut reop
(incis>=10cm)

4C:
Reoperationsrate =
10 cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt og
hvor tværdiameteren var >= 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet
reoperationstidspunkt, som ligger
indenfor intervallet mellem >4 timer
efter og <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_ODTO;
V_OTIME;
V_OMINUT;
C_STATUS;
status_dato;
Reopr_KJ_odto
;
Reopr_KJ_otim
e;
Reopr_KJ_omi
nut;

DHDB_42_001

4D 4D:Akut reop
(stomi)

4D:
Reoperationsrate
</=30 dage efter
primær operation,
stomihernier

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet
reoperationstidspunkt, som ligger
indenfor intervallet mellem >4 timer
efter og <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler
for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
D_ODTO;
V_OTIME;
V_OMINUT;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_43_001
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4D 4D:Akut reop
(stomi)

4D:
Reoperationsrate
</=30 dage efter
primær operation,
stomihernier

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet
reoperationstidspunkt, som ligger
indenfor intervallet mellem >4 timer
efter og <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler
for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
D_ODTO;
V_OTIME;
V_OMINUT;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_43_001

6A 6A:Mors, 90d
(KJAE*,KJAF*)

6A: Mortalitet </=
90 dage efter elektiv
primær operation
for umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
; C_OPR;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_55_001

6B 6B:Mors, 90d
(incis<10cm)

6B: Mortalitet </=
90 dage efter elektiv
primær operation,
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_56_001
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6B 6B:Mors, 90d
(incis<10cm)

6B: Mortalitet </=
90 dage efter elektiv
primær operation,
incisionalhernier,
tværdiameter < 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_56_001

6C 6C:Mors, 90d
(incis>=10cm)

6C: Mortalitet = 10
cm

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt og
hvor tværdiameteren var >= 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
GC_MAXTVA
ERDIAM_1;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_57_001

6D 6D:Mors, 90d
(stomi)

6D: Mortalitet </=
90 dage efter elektiv
primær operation,
stomihernier

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=30 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler
for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_RECIDIV
OP_VENTRAL
;
GC_HERNIET
YPE;
GC_ANTALD
EFEKTER;
D_ODTO;
C_STATUS;
status_dato;

DHDB_58_001

7B 7B:KJAE*/KJAF*
opr m mesh

7B: Anvendelse af
mesh ved elektive
operationer for
umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=90 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler

Stat_alder;
Type;
GC_OPERATI
ONSDATO;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_MESHLU
K;

DHDB_81_002
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7B 7B:KJAE*/KJAF*
opr m mesh

7B: Anvendelse af
mesh ved elektive
operationer for
umbilical- eller
epigastrielhernie

Elektivt opererede patienter med
umbilicalt eller epigastrielt hernie som
primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=90 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet eller hvor angivelse af om der
er tale om recidivoperation mangler

Stat_alder;
Type;
GC_OPERATI
ONSDATO;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_MESHLU
K;

DHDB_81_002

7C 7C:Incisionalhernie
m mesh

7C: Andel elektive
indgreb for
incisionalhernie
med indsættelse af
mesh

Elektivt opererede patienter med
incisionalhernie som primæroperation,
hvor der kun har været 1 defekt, hvor
tværdiameteren var < 10 cm

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=90 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_OPERATI
ONSDATO;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_MESHLU
K;

DHDB_70_002

7D 7D:Stomihernie opr
m mesh

7D: Anvendelse af
mesh ved elektive
operationer for
stomihernie

Elektivt opererede patienter med
stomihernie som primæroperation

Patienter, der indgår i nævneren, og
hvor der er angivet dato for død, som
ligger <=90 dage efter
primæroperation

Patienter, hvor hernietypen ikke er
angivet, hvor antal defekter ikke er
angivet, hvor største tværdiameter ikke
er angivet eller hvor angivelse af om
der er tale om recidivoperation
mangler for primæroperationen

Stat_alder;
Type;
GC_OPERATI
ONSDATO;
GC_ELEKT_A
KUT;
GC_MESHLU
K;

DHDB_82_002

I_98 I_98. Dækningsgrad I_98: Dækningsgrad Stat_alder;
Type;
GT64_SKING
HE_ID;
GT_Completio
nStatus;
C_OPR;
C_OPRART;
Side;
OprAfdeling;
D_ODTO;
V_RECNUM;

DHDB_96_002
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I_99 I_99.
Overensstemmelses
grad

I_99:
Overensstemmelses
grad

Stat_alder;
Type;
GT64_SKING
HE_ID;
GT_Completio
nStatus;
C_OPR;
C_OPRART;
Side;
OprAfdeling;
D_ODTO;
V_RECNUM;

DHDB_97_002

V_98 V_98.
Dækningsgrad

V_98:
Dækningsgrad

Stat_alder;
Type;
KMS_skema_i
d;
GT64_SKVH_I
D;
GT_Completio
nStatus;
GT64_VENTR
ALHERNIE_2
013_ID;
C_OPRART;
Org_afdeling;

DHDB_98_002

V_99 V_99.
Overensstemmelses
grad

V_99:
Overensstemmelses
grad

Stat_alder;
Type;
KMS_skema_i
d;
GT64_SKVH_I
D;
GT_Completio
nStatus;
GT64_VENTR
ALHERNIE_2
013_ID;
C_OPRART;
Org_afdeling;

DHDB_99_002
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