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Forord 

Hermed indbyder vi alle interesserede til at gennemgå denne 1. skrevne årsrapport fra Dansk 
Frakturdatabase – DFDB. Vi ønsker samtidig at takke alle kirurgerne, der deltager i registrerin-
gen af frakturrelateret kirurgi på dfdb.dk. Tak for støtte fra DOS og DOT i bestræbelserne på at 
udvikle databasen, og for muligheden for at præsentere data fra DFDB Årsrapporten 2013 un-
der Årsmødet.  

DFDB har til formål at lave web-baseret, prospektiv kvalitetsmonitorering af den frakturrelate-
rede kirurgi i Danmark. I skrivende stund deltager 10 afdelinger og der er til dato foretaget næ-
sten 13.000 registreringer på dfdb.dk. Flere afdelinger har meldt deres interesse, og vi skønner, 
at yderligere 5 afdelinger vil deltage i løbet af det kommende halvår.   

Den frakturrelaterede kirurgi er et stort område indenfor ortopædien og hidtil har en samlet 
kvalitetsmonitorering ikke været forsøgt. Derfor er det en enestående opgave som deltagende 
afdelinger og kirurger er med til at løfte. Perspektivet er klart, at danske ortopædkirurger kan 
være med til skabe overblik over dette kæmpe område og besvare mange af de åbne spørgsmål 
der eksisterer vedrørende ”hvordan sikrer vi den bedst mulige kvalitet i behandlingen af frakturpatienter?”.  

En målsætning for DFDB er, at den enkelte deltagende kirurg skal mærke at det nytter noget at 
registrere på dfdb.dk. Dette sker ved en hyppig tilbagemelding pr. e-mail til kirurgen med oplys-
ning om operationer udført af kirurgen selv, eventuelt superviserede indgreb, kirurgens afdeling 
og hele DFDB. Deltagende afdelinger er repræsenteret i DFDB’s styregruppe, hvor udvikling 
og ændringer af databasen diskuteres og besluttes. 

I arbejdet med at blive en national kvalitetsdatabase er det glædeligt, at mange afdelinger allere-
de er deltagere og at yderligere en række afdelinger har vist interesse. Vi håber meget på stor 
tilslutning fra afdelinger med en oprigtig lyst og vilje til at deltage i opgaven med kvalitetsmoni-
torering af den frakturrelaterede kirurgi i Danmark. 

 

Hvidovre d. 18.sep. 2013 

 

Michael Brix, Kirill Gromov, Anders Troelsen 
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Om Dansk Frakturdatabase 

Baggrunden 
DFDBs formål er at kvalitetsmonitorere den 
operative frakturbehandling med baggrund i 
en vurdering i raten af reoperationer både ge-
nerelt og for de enkelte frakturtyder. Dette 
fører sekundært til en mulig kvalitetsforbed-
ring gennem fokus på frakturtyper, hvor kvali-
teten ikke skønnes tilstrækkelig god. Sidst skal 
epidemiologisk forskning i frakturkirurgi med-
virke til at afdække kirurgisk- og frakturrelate-
rede prognostiske faktorer for et godt eller 
dårligt resultat af den udførte kirurgi. Brugen 
af DFDB giver samtidig de enkelte afdelinger 
mulighed for at følge kvaliteten af egen frak-
turbehandling og databasen giver blandt andet 
mulighed for at monitorere undervisningsni-
veauet idet både chargen af den opererende 
læge og en eventuelt supervisor registreres.  

Styregruppen 
Ideen om frakturdatabasen og den senere ud-
vikling tilskrives Michael Brix og Anders Tro-
elsen. I tilblivelsesfasen har Kirill Gromov 
ydet et stort bidrag. Michael, Anders og Kirill 
er en del af DFDBs styregruppe med ansvar 
for overordnet administration, kvalitetsmoni-
torering og forskning. Dertil har hver enkelt 
afdeling en repræsentant i styregruppen, og 
både DOT og DOS er også repræsenteret.  

Der afholdes minimum ét årligt styregruppe
møde med henblik på at korrigere uhensigts-
mæssigheder, øge brugervenligheden og skabe 
faglig optimering af databasens indhold gen-
nem medlemmernes tilbagemeldinger. 

Udviklingen 
Det seneste år har udviklingen af DFDB væ-
ret meget positiv: Foruden en øget tilgang af 
medlemmer og derved en imponerende stig-

ning i indtastninger, så er der også udviklet en 
ny feature, nemlig muligheden for at spore 
implantater. Denne feature kan sikre øjeblik-
kelig identifikation af patienter, som måtte 
have fået indsat et potentielt skadeligt implan 

tat. Featuren skaber derved øget patientsikker-
hed og kvalitetsmonitorering. Selve sporingen 
sker ved at de stregkoder, som er at finde på 
implantaters emballager, bliver scannet på 
operationsstuen. Efter operationen knytter 
kirurgen implantatdataen til den øvrige ind
beretning i DFDB. Denne funktion er indtil 
videre kun implementeret og kørende på Or-
topædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital.  

Sekretariatsfunktion og den 
daglige drift 
Hver afdeling har en dataansvarlig som i det 
daglige har ansvaret for en komplet indrap-
portering. Den daglige drift støttes endvidere 
en sekretariatsfunktion, som er blevet oprettet 
på Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hos-
pital. Her sidder administrator, Alina Hansen, 
som blandt andet assisterer ved tildeling af 
brugerlogin og lignende, samt statistikeren, 
Thomas Kallemose. Det er selve DFDB ad-
ministrationen, som har ansvaret for og retten 
til udvikling af og ændringer i DFDB i samar-
bejde med udbyderen Procordo Aps.  
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Resumé og kommentarer 

I dette afsnit bliver rapportens generelle fo-
kuspunkter kort gennemgået. Disse fokus-
punkter er valgt på baggrund af indregistrerin-
gerne i DFDB. For specificering af definitio-
ner af de forskellige parametre, henvises til 
bilaget. 

Generelt 
I dette afsnit gennemgås fordeling af forskelli-
ge typer indgreb (primær operation og reope-
ration) for voksne og børn. Der beskrives for-
deling af både primære operationer og reope-
rationer på de forskellige anatomiske områder, 
samt årsagen til reoperationer, for både voks-
ne og børn. Til sidst i afsnittet gennemgås 
ASA score for patienterne med forskellige 
typer indgreb. 

Resumé af resultater: 

De 3 hyppigst primært opererede områder på 
voksne er proksimal femur (33%), distale radi-
us  (15%) og malleol (12%). Samme områder 
er de hyppigste ved reoperationer, hvor man 
dog ser en forholdsmæssig stigning for reope-
rationer på malleoler (19%). 

De 3 hyppigste opererede områder for børn er 
antebrachium (58%), humerus (23%) og crus 
(8%). Samme områder var de hyppigste ved 
reoperationer, hvor der også her ses en for-
holdvismæssig stigning for crus (18%). 

Den hyppigste årsag til reoperation for voksne 
er gener fra osteosyntese materialet (34%) ef-
terfulgt af infektion (14%) og osteosyntese 
svigt (13%). 

Den hyppigste årsag til reoperation for børn 
er osteosyntese svigt (40%), suboptimal osteo-
syntese  (25%) og gener fra osteosyntese ma-
terialet (19%). 

Hvornår opereres der? 
I afsnittet beskrives hvornår på dagen de for-
skellige typer indgreb, for voksne og børn, 
bliver udført, herunder nærmere beskrivelse af 
de indgreb der bliver udført om nattet (22-08). 

Resumé af resultater: 

Langt de fleste indgreb bliver udført om da-
gen, hvor 71% af alle operationer blev udført 
mellem 08-16, mens kun 7% blev udført om 
natten (obs: tal kan ikke aflæses fra grafen) 

Hvem opererer? 
I dette afsnit gennemgås de forskellige typer af 
indgreb, samt hvornår på døgnet de bliver ud-
ført, inddelt i forhold til kirurgernes uddannel-
se. Efterfølgende beskrives supervisionsni-
veauet for både primære indgreb og reoperati-
oner. 

Resumé af resultater: 

Speciallæger i traumatologi udfører 24% af alle 
primære operationer og 32% af reoperationer 
på voksne. Øvrige operationer er ligeligt for-
delt mellem introlæger, kursister fase 1, 2 og 3 
samt speciallæger. 

Samme trend ses for børneoperationer, hvor 
speciallæger i traumatologi udfører 20% af alle 
primære indgreb og 37% af reoperationer. 

59% af alle operationer var usuperviserede. 

Tid fra røntgen til operation 
Dette afsnit beskriver den tid som går fra 
røntgendiagnosen bliver stillet til patienten 
bliver opereret. Der undersøges nærmere hvor 
mange timer går inden operation for de hyp-
pigste typer af frakturer hos voksne (proximal 
femur, malleol og distal radius) og børn 
(humerus og antebrachium).   

Resumé af resultater: 

48% af primære indgreb på voksne udføres 
inden for 24 timer og 72% af patienterne er 
opereret inden for 48 timer. Flere børn bliver 
opereret tidligt, og således er 68% af primære 
operationer på børn udført inden for 24 timer 
og 90% inden for 48 timer. 

70% af proximale femur frakturer på voksne 
bliver opereret inden for 24 timer og 94% in-
den for 48 timer. 
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Overlevelseskurver 
I afsnittet præsenteres overlevelseskurver 
(Kaplan-Meier) for nogle generelle områder i 
databasen, hvor endpoint er defineret som 
første reoperation. 

Overlevelseskurver præsenteres for alle reope-
rationer, samt for reoperationer hvor man ser 
bort fra reoperation grundet smerter eller ge-
ner fra osteosyntesematerialet. De hyppigst 
opererede områder for både voksne og børn 
undersøges separat. 

Resumé af resultater: 

Knap 4% af alle indgreb er blevet reopereret 
inden for 500 dage. 

For voksne har operationer på malleol har den 
dårligste  1-års overlevelse (94,5%) sammen-
lignet med operationer på distale radius 
(98,3%) og proximale femur (96,5%) (obs: de 
eksakte tal kan ikke aflæses på graferne) 

Anvendelse af blodtomhed 
Dette afsnit præsenterer anvendelsen af blod-
tomhed ved de forskellige typer indgreb samt 
ved de forskellige frakturer for både voksne 
og børn. Der beskrives endvidere brugen af 
blodtomhed for kirurger med forskelligt ud-
dannelses niveau. 

Resumé af resultater: 

Blodtomhed bliver brugt ved 21% af alle ind-
greb. Hyppigere ved primær operation (24%) 
end ved reoperation (15%). 

Distale radius og malleol er de to områder hos 
voksne, hvor blodtomhed bliver brugt hyp-
pigst (47% og 14%); og speciallæger samt spe-
ciallæger i traumatologi er de to grupper der 
generelt hyppigst bruger blodtomhed (31% og 
24%). 

Ekstern fiksation 
I afsnittet præsenteres brug af ekstern fiksati-
on ved de forskellige typer indgreb samt ved  
forskellige frakturer for både voksne og børn. 

Resumé af resultater: 

Ekstern fiksation bliver hyppigst brugt ved 
malleol frakturer (22%) , distale tibia (16%) 
samt proximale tibia (26%)  

Traumemodtagelse 
Her beskrives de patienter som er modtaget 
ved traumekald. Der beskrives nærmere hvilke 
anatomiske områder var involverede hos pati-
enter modtaget ved traumekald. 

Resumé af resultater: 

Samlet er 7% af alle patienter modtaget ved 
truamekald, hyppigere for voksne (8%) end 
børn (3%). 

Bækken var det område, med størst andel pa-
tienter modtaget ved trama kald (15%) 

Reoperationer 
Overordnet er årsagerne til reoperation for 
både voksne og børn beskrevet i afsnittet 
”Generelt”. I dette afsnit beskrives i mere de-
taljeret grad årsagerne til reoperation for de 
hyppigste reoperationsområder for både voks-
ne og børn. 

Pseudoartrose 
Dette afsnit beskrives de reoperationer, som 
er foretaget på baggrund af en pseudoartrose. 

Kønsfordelingen og ASA-score for patienter-
ne beskrives. Efterfølgende beskrives de ana-
tomiske områder, hvor pseudoartroserne blev 
reopereret, samt uddannelsesniveauet for de 
opererende kirurger. 

Resumé af resultater: 

88% af patienter reopereret grundet pseudoar-
throse havde ASA-score på 1 og 2. Kvinder 
havde let hyppigere pseudoartrose end mænd 
(54% vs 46%) 

Hos voksne blev de fleste reoperationer pga. 
pseudoartrose foretaget på proximale femur 
(17%), femur skaft (16%) og tibia skaft (15%). 

Afdelingsinformation 
I dette bliver de enkelte afdelinger beskrevet 
separat. Her fremgår det hvordan primære 
operationer fordeler sig på de anatomiske om-
råder inddelt i forhold til de forskellige afde-
linger samt uddannelsesniveauet er for de 
opererende læger 



4 

 

Begrænsninger ved data 

De aktuelle data brugt til analyse i dette års 
rapport har nogle klare begrænsninger. De 
væsentligste begrænsninger kan tilskrives usik-
kerhed vedrørende komplethed af data. Føl-
gende problemer kan identificeres: 

1) Komplethed af indberetninger for primære 
frakturbehandlinger. 

2) Komplethed af indberetninger for reopera-
tioner. 

Tidligt efter fuld implementering af DFDB på 
afdelingerne i Hvidovre og Odense blev der 
foretaget en undersøgelse af datavaliditet og 
komplethedsgrader for indberetninger af pri-
mære operationer og reoperationer (Gromov 
et al. [accepted for publication DMJ 2013]). 
To faktorer ville efter undersøgernes opfattel-
se gøre det svært at opnå høj datavaliditet og 
komplethed: At databasen kun havde været 
implementeret fuldt i få måneder og at begge 
afdelinger er store med løbende 50-90 mulige 
operatører.  

Resultaterne viste en validitet af data 
(procentdelen af data der var korrekte sam-
menlignet med bedste eksisterende datakilde 
udenfor DFDB) var 90-100 % for alle para-
metre, og hovedparten med en validitet på > 
97 %. Den samlede komplethedsgrad for ind-
tastninger af primære frakturbehandlinger var 
88 % og for reoperationer var den 77 %. 

Således var der på et meget tidligt tidspunkt i 
databasens historie en efter forholdene meget 
tilfredsstillende datavaliditet og kompletheds-
grad. I fremtiden må der løbende laves under-
søgelser af disse parametre. 

Udover de reoperationer som ikke indtastes 
på de deltagende afdelinger kan der være re-
operationer foretaget på ikke deltagende afde-
linger, hvor primær operationen er foretaget 
og indtastet på en deltagende afdeling. Om-
fanget af dette fænomen kan undersøges ved 
træk i Landspatientregistret (LPR).  

I dette års rapport er der ikke foretaget data-
træk i LPR med henblik på at kende det 
”sande” antal reoperationer, og derfor vil re-
operationsrater og overlevelseskurver være 
fejlbehæftede – altså underrapportere reopera-
tioner. Når rater og kurver alligevel er præsen-
terede er det for at vise potentialet for data-
analyse og præsentation i DFDB. 

Der pågår aktuelt et arbejde med at validere 
primære frakturkoder indrapporteret til LPR 
for at kende validiteten af disse koder hvis det 
tænkes at de skal fungere som datakilde for 
DFDB. Desuden er der planlagt et arbejde i 
forhold til at definere og validere reopera-
tionskoder ved LPR datatræk for at undersøge 
hvor anvendelig LPR er som datakilde for 
DFDB. 

Datatræk er foretaget den 11. juli 2013. 
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Oversigt over grupperinger 

Patientgrupper 
Gruppen indikerer hvilken type patient frak-
turen tilhører. Disse kan være:  

• Voksne 

• Børn 

• Periprostetiske frakturer 

Periprostetiske frakturer er gennem rappor-
ten kun benyttet ved betragtning af alle pati-
entgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationstyper 
Gruppen indikerer hvilken type operation 
der er foretaget. Disse kan være: 

• Primær operation 

• Planlagt sekundær operation 

• Reoperation 

Planlagt sekundær operation er gennem rap-
porten kun benyttet ved betragtning af alle 
operationstyper.  
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Generelt 

Fig 1 

Fig 2 

Graferne i dette afsnit omhandler overordnede områder som senere i rapporten vil blive betrag-
tet ved andre fokusområder.   
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Fig 4 

Fig 3: I grafen refererer reoperationer til operationer hvor årsagen har været alt andet end smerter eller ge-
ner fra osteosyntese. Med mindre andet er specificeret vil reoperationer i de efterfølgende grafer også dække 
over operationer med smerter eller gener fra osteosyntese som årsag.     
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Fig 5 

Fig 6 
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Fig 8 

Fig 7 
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Fig 9 

Fig 10 
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Fig 12  

Fig 11 
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Fig 13 

Fig 14 
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Fig 16 

Fig 15 
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Fig 17 

Fig 18 
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Fig 20 

Fig 19 
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Fig 21 

Fig 22 
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Fig 24 

Fig 23 

Hvornår opereres der ? 
Afsnittet fokuserer på hvornår på døgnet operationer foretages. Endvidere betragtes også hvilke 
områder der opereres om natten, defineret som kl. 22:00 til 8:00. 
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Fig 25 

Fig 26 
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Fig 28 

Fig 27 
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Fig 29 

Fig 30 
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Fig 32 

Fig 31 
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Fig 33 
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Fig 35 

Fig 34 

Hvem opererer ? 
Afsnittet fokuserer på hvem der udfører operationerne, herunder også hvornår på døgnet de 
forskellige læger opererer, samt hvem der superviserer de forskellige grupper af læger. 
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Fig 36 

Fig 37 
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Fig 39 

Fig 38 
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Fig 40 

Fig 41 
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Fig 43 

Fig 42 
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Fig 44 

Fig 45 
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Fig 47 

Fig 46 



30 

 

Fig 48 

Fig 49 

Tid fra røntgen til operation 
Afsnittet fokuserer på tiden fra røntgen bliver fortaget til operationen startes. I rapporten har vi 
kun betragtet fordelingen inden for den første uge fra røntgen. Dette er gjort for at gøre grafer-
ne mere overskuelige og fordi udviklingen efter den første uge ikke ændrede sig meget. Efter-
følgende betragtes hvor lang tid der går inden for de største operationsområder      
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Fig 51 

Fig 50 
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Fig 52 

Fig 53 
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Fig 55 

Fig 54 
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Fig 56 

Fig 57 

Overlevelseskurver 
Afsnittet betragter overlevelse inden for nogle af de generelle områder i databasen. Endpoint er 
defineret som reoperation. Kurverne er lavet ud fra Kaplan-Meier estimater baseret på de pri-
mær registreringer i databasen og endpoints baseret på de registrerede reoperationer for disse.    
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Fig 59 

Fig 58 



36 

 

Fig 60 

Fig 61 
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Fig 63 

Fig 62 
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Fig 64 

Fig 65 

Anvendelse af blodtomhed 
Afsnittet fokuserer på anvendelse af blodtomhed. På graferne er grupperingen af blodtomhed 
angivet som anvendt eller ikke anvendt. Endvidere ved betragtning af flere områder er angivet 
fordeling af anvendt og ikke anvendt blandt områderne i procenter.     
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Fig 67 

Fig 66 
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Fig 68 

Fig 69 
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Fig 71 

Fig 70 
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Fig 72 

Fig 73 
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Fig 75 

Fig 74 
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Fig 76 

Fig 77 
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Fig 79 

Fig 78 

Ekstern fiksation 
Afsnittet fokuserer på brugen af ekstern fiksation. Her dækker ekstern fiksation over både  
barre- og ringsystem. Endvidere ved betragtning af flere områder er angivet fordeling af  eks-
tern fiksation og ikke ekstern fiksation blandt områderne i procenter.     
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Fig 80 

Fig 81 
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Fig 83 

Fig 82 
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Fig 84 

Fig 85 
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Fig 86 
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Fig 87 

Fig 88 

Traumemodtagelse 
Afsnittet fokuserer på patienter modtaget ved traumekald. Da patienter ved reoperation ikke 
modtages ved traumekald betragtes kun primær operationer. Endvidere ved betragtning af flere 
områder er angivet fordeling af traumekald og ikke traumekald blandt områderne i procenter .     
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Fig 90 

Fig 89 
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Fig 91 
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Fig 93 

Fig 92 

Årsager til reoperation 
I dette afsnit betragtes hvordan årsager til reoperation er fordelt for de største operationsområ-
der.  
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Fig 94 

Fig 95 

Pseudoartrose 
Afsnittet fokusere på patienter der har fået fortaget en reoperation hvor årsagen har været pseu-
doartrose.  
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Fig 97 

Fig 96 
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Fig 98 

Fig 99 
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Bispebjerg 

Fig 101 

Fig 100 

Afdelingsinformation 
I dette afsnit betragtes hver af de deltagende afdelinger separat på udvalgte områder. Formålet 
med afsnittet er, at give et kort indblik i hvilke områder de enkelte afdelinger arbejder med. 
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Herlev 

Fig 102 

Fig 103 
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Fig 105 

Fig 104 
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Hvidovre 

Fig 106 

Fig 107 
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Fig 109 

Fig 108 
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Kolding 

Fig 110 

Fig 111 
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Fig 113 

Fig 112 
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Køge 

Fig 114 

Fig 115 
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Fig 117 

Fig 116 
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Odense 

Fig 118 

Fig 119 
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Fig 121 

Fig 120 
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Rigshospitalet 

Fig 122 

Fig 123 
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Fig 125 

Fig 124 
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Slagelse 

Fig 126 

Fig 127 
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Fig 129 

Fig 128 
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Åbenrå 

Fig 130 

Fig 131 
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Fig 133 

Fig 132 



 

 



 

 

Rapporten er udgivet i samarbejde med  
Ortopædkirugisk Afdeling, Hvidovre Hospital 


