
Datagrundlag og beregningsgrundlag 2014 
 
 

Indikatorer Nævner Tæller Eksklusions/ 
inklusions kriterier 

Uoplyst  

1. Udredningsmodalitet  
1a. Andel af patienter, hvor en 
MR eller CT af tumor udføres 
hos patienter med subfasciel 
tumor 
  

Alle patienter med koder  
DC 21.0-22.7, 40-41.9, 43, 46.0-
47.0, 48.1-50.0,60.9 plus DD 
16.0- 17.0, 20.0-22.0. minus de 
patienter som var behandlet før 
henvisning (dvs. 14 BFH 
Behandling før henvisning er 
forskellig fra Ingen). 
Kun pt. som har L08_UDB lige 
med subfasciel. 

Antal af pt. som fik 19 
UD1_MR eller 20 
UD2_CT 

Eksklusion: Patienter som 
var behandlet før 
henvisning (dvs. 14 BFH 
Behandling før henvisning 
er forskellig fra Ingen).  

Antal patienter med 
missing data i variabel 19 
UD1_MR eller 20 UD2_CT 
KAN IKKE beregnes idet 
svar muligheder er 0 for 
missing eller ikke udført 
MR/CT 

1. Udredningsmodalitet  
1b. Andel af patienter, hvor en 
CT af thorax eller PET/CT hos 
patienter med intermediært og 
høj maligne tumorer udføres  

Antal af pt. med DC 21.0-22.7, 
40-41.9, 43, 46.0-47.0, 48.1-
50.0,60.9 som samtidig har 
krydset under 167 HIS_VAS3 
punkt 3 og 4. 

Antal af pt. som fik 26 
UD8_TCT eller 24 
UD6_PET 

Inklusion: Kun pt. med 
krydset under 167 
HIS_VAS3 punkt 3 eller 4 
er med. 

Antal patienter med 
missing data i variabel 26 
UD8_TCT eller 24 
UD6_PET 
KAN IKKE beregnes idet 
svar muligheder er 0 for 
missing eller ikke udført  

1. Udredningsmodalitet  
1c. Andel af patienter, hvor en 
knoglescintigrafi eller PET/CT 
ved knogletumorer hos 
patienter med intermediært og 
høj maligne tumorer udføres 

Alle patienter med DC 21.0-
22.7, 40-41.9, 43, 46.0-47.0, 
48.1-50.0,60.9 som havde 
knogletumor, dvs. der er kryds I 
en af følgende variabler : 
LO7_A1 , LO7_A2  , LO7_A3  , 
LO7_A4 , LO7_A5 , LO7_A6 , 
LO7_A7, LO7_A8 , LO7_A9, 
LO7_A10, LO7_A11, LO7_A12 , 
LO7_A13 , LO7_A14 , LO7_A15 
, LO7_A16  , LO7_A17  , 
LO7_A18  , LO7_A19  , 
LO7_A20  , LO7_A21 

Antal af pt. som fik 23 
UD5_KNOG eller  24 
UD6_PET 

Inklusion: Kun pt. med 
knogletumor er med: der er 
kryds I en af følgende 
variabler : LO7_A1 , 
LO7_A2  , LO7_A3  , 
LO7_A4 , LO7_A5 , 
LO7_A6 , LO7_A7, 
LO7_A8 , LO7_A9, 
LO7_A10, LO7_A11, 
LO7_A12 , LO7_A13 , 
LO7_A14 , LO7_A15 , 
LO7_A16  , LO7_A17  , 
LO7_A18  , LO7_A19  , 

Antal patienter med 
missing data i variabel 23 
UD5_KNOG eller  24 
UD6_PET  
KAN IKKE beregnes idet 
svar muligheder er 0 for 
missing eller ikke udført  



Samtidig skal patienter har 
kryds under 167 HIS_VAS3 
punkt 3 og 4. 
 

LO7_A20  , LO7_A21 
Patienter med histologisk 
kode M93703 skal 
ekskluderes. 

2. Tilstrækkelig kirurgisk 
margin Andel af patienter, der 
ikke skal foretage re-resektion 
pga. utilstrækkelig kirurgisk 
margin. 

Alle patienter med koder DC 
21.0-22.7, 40-41.9, 43, 46.0-
47.0, 48.1-50.0,60.9 plus DD 
16.0- 17.0, 20.0-22.0, 
undtagende dem som har 
udfyldt dato under 16 
BFHR_DATO Resektion (dvs. 
resektion før henvisning) 

Antal af patienter som 
har fået 58 OP2_RERE 
Re-resektion  

Inklusion: Patienter skal 
have kryds i 56 
OP1_OPER Eksklusion: 
Patienter som har udfyldt 
dato under 16 
BFHR_DATO Resektion 
(dvs. resektion før 
henvisning) 

IKKE RELEVANT 

3. Postoperativ 
strålebehandling Andel af 
patienter der efter operation fik 
strålebehandling, påbegynder 
strålebehandling inden 60 
dage efter operationsdato. 

Alle patienter med DC 21.0-
22.7, 40-41.9, 43, 46.0-47.0, 
48.1-50.0,60.9 plus DD 16.0- 
17.0, 20.0-22.0 plus ja under 
176 O1B_RT Stråleterapi minus 
patienter som fik 
operationskrævende 
komplikation (148 LO11_KOM  
Komplikationer med kryds i 56 
OP1_OPER før stråle 
behandling) 
 
Pt. skal have 60 dage follow up 
og i live eller strålebehandling 
indenfor 60 dage. Hvis pt. døde 
uden strålebehandling indenfor 
60 dage, bliver den ekskluderet. 
 
Kun patienter som har fået kryds 
i kurativ og færdig behandling i 
variabel 55 BEHSIG, dvs. 
palliative patienter er ikke med.  

Antal af patienter som 
har fået krydset ja under 
176 O1B_RT Stråleterapi 
mindre end 60 dage efter 
OP1A_DATO. 

Inklusion: Patienter skal 
have kryds i 56 
OP1_OPER  
Beregne tid fra 57 
OP1A_DATO 
operationsdato til 194 
O16_DATO Dato start for 
Stråleterapi for at regne på 
60dage. 
Eksklusion: patienter som 
fik kemoterapi før 
stråleterapi dvs. 174 
O1A_KEMO samt patienter 
som fik 
operationskrævende 
komplikation (148 
LO11_KOM  
Komplikationer med kryds i 
56 OP1_OPER før stråle 
behandling) 

IKKE RELEVANT 

4. Klinisk kontrol indenfor 
180 dage Antal af patienter, 
der kommer til første klinisk 

Antal af patienter med kode DC 
21.0-22.7, 40-41.9, 43, 46.0-
47.0, 48.1-50.0,60.9 plus DD 

Antal af patienter som 
var til første kontrol efter 
operation dvs. har 4 

Inklusion: Patienter skal 
have kryds i 56 
OP1_OPER  

IKKE RELEVANT 



kontrol efter afsluttet 
behandling indenfor 180 dage 
(+30 dage) 

16.0- 17.0, 20.0-22.0.  
Pt. skal have 180 dage follow up 
og i live eller kontrol indenfor 
180 dage. Hvis pt. døde uden 
kontrol indenfor 180 dage, bliver 
den ekskluderet. 

KO_DATO Dato inden for 
180 dage efter højeste 
stråleterapi dato, 
kemoterapi dato eller 
operationsdato 

Kun patienter som har fået 
kryds i kurativ og færdig 
behandling i variabel 55 
BEHSIG, dvs. palliative 
patienter er ikke med.  
Inklusion: patient skal være 
afsluttet behandling 
defineret som højeste 
stråleterapi dato, 
kemoterapi dato eller 
operationsdato. 
Patienter med recidiv dato 
13 RE10_DATO som ligger 
før højeste stråleterapi 
dato, kemoterapi dato eller 
operationsdato og 1 år 
efter afsluttet behandling 
skal ekskluderes. 

5a. Lokal recidiv indenfor 5 
år.  
Andel af sarkompatienter der 
får lokalt recidiv indenfor 5 år 
skarp 

Antal af sarkom patienter med 
koder DC 21.0-22.7, 40-41.9, 
43, 46.0-47.0, 48.1-50.0,60.9.  
 
Pt. skal have 5 år follow up og i 
live eller recidiv indenfor 5 år. 
Hvis pt. døde uden recidiv 
indenfor 5 år, bliver den 
ekskluderet. 
Hvis pt. får recidiv og dør 
bagefter, indgå den i beregning. 

Antal af patienter som 
har fået lokal recidiv  dvs. 
(de skal have recidiv dato 
13 RE10_DATO indenfor 
5 år efter operation plus 
kryds i variabel 5 
RE2_LOK Lokalt.) 

Eksklusion: Patienter med 
DC skal ikke i nævner hvis 
de havde variabel 147 
LO10_SKI 
(Skipmetastaser) eller 
variable 135-146 
(Fjernmetastaser) på 
operationstidspunktet. 
Kun patienter som har fået 
kryds i kurativ og færdig 
behandling i variabel 55 
BEHSIG, dvs. palliative 
patienter er ikke med. 

IKKE RELEVANT 

5b. Fjernmetastase indenfor 
5 år  
Andel af sarkompatienter der 
får fjernmetastase indenfor  5 
år skarp 

Antal af sarkom patienter med 
koder DC 21.0-22.7, 40-41.9, 
43, 46.0-47.0, 48.1-50.0,60.9.  
 
Pt. skal have 5 år follow up og i 
live eller metastase indenfor 5 

Antal af patienter som 
har fået fjernmetastase 
dvs. (de skal have recidiv 
dato 13 RE10_DATO 
indenfor 425 dage efter 
operation plus kryds i en 

Patienter med DC skal ikke 
i nævner hvis de havde 
variabel 147 
LO10_SKI  eller variable 
135-146 på 
operationstidspunktet. 

 
IKKE RELEVANT 



år. Hvis pt. døde uden 
metastase indenfor 5 år, bliver 
den ekskluderet. 
Hvis pt. får metastase og dør 
bagefter, indgå den i beregning. 

af følgende variabler:  6 
RE3_BLOD, 7 
RE4_KNO, 8 
RE5_LUN1, 9 
RE6_LUN2, 10 
RE7_LEV, 11 
RE8_ANDET 

Kun patienter som har fået 
kryds i kurativ og færdig 
behandling i variabel 55 
BEHSIG, dvs. palliative 
patienter er ikke med.  
 

 


