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Innledning:  

Alle reoperasjoner og revisjoner etter totale hofte- og kneproteser skal rapporteres til 
Nasjonalt register for leddproteser (NRL). Dette skjer ved at kirurgen fyller ut et skjema 
like etter operasjonen hvor årsaken til kirurgien oppgis (f.eks. dyp infeksjon, aseptisk 
løsning, forlenget sårsivning, etc.). Denne årsaken er basert på de samlede kliniske, 
radiologiske og biokjemiske vurderingene på operasjonstidspunktet. Den rapporterte 
reoperasjonsårsaken korrigeres ikke i NRL etter at svar på peroperative prøver foreligger 
(f.eks. bakterieprøvesvar). Dette gir en usikkerhet relatert til disse viktige endepunktene 
etter protesekirurgi og ved forskning som er basert dette.  

Formål:  

Validere oppgitte årsaker til reoperasjoner etter totale primære hofte- og kneproteser 
grunnet infeksjon, aseptisk løsning og forlenget sårsivning som er rapportert til NRL.  

Materiale:  

Alle reoperasjoner/revisjoner av primære totalproteser i hofte og kne som er rapportert til 
NRL fra sykehus i Helse-Vest i perioden 2010-2020.  

Metode:  

Ta utgangspunkt i reoperasjoner/revisjoner rapportert til NRL i Helse Vest i perioden 
2010-2020, og gjøre journalgjennomgang av rapporterte pasienter. Journalgjennomgang 
vil skje ved lesetilgang i DIPS elektronisk pasientjournal. Dessuten vil det gjøres søk på 
diagnose- og prosedyrekoder for å finne eventuelle proteseinfeksjoner som ikke er blitt 
reportert eller rapportert. 
Opplysninger om type kirurgi utført, type bakterieprøver tatt, bakteriesvar og konklusjon 
med henholdt til revisjonsårsak vil bli registrert. Definisjonen på sann proteseinfeksjon vil 
være AAOS sin definisjon av Periprosthetic joint infection (PJI). Opplysningene vil samles 
på et registreringsskjema (Registreringsskjema vedlagt), plottes og kobles til den aktuelle 
revisjonen rapportert til NRL. 

Personvern og etikk: 

Dataene vil lagres avidentifisert etter journalgjennomgang. Innsamlede data vil ikke være 
personsensitive (Registreringsskjema vedlagt). Studien vil foregå under NRL sin konsesjon 
(2011-06449). Det vil bli søkt om godkjenning fra Regional etisk komite (REK). En 
lignende studie er vurdert og godkjent av REK tidligere (2009/856b). Datainnsamlingen 
vil utføres av Stud.med. Synnøve Mo (UiB), 1. amanuensis Tesfaye Leta (NRL og VID) og 
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Overlege Håvard Dale (Prosjektleder, NRL, HUS og UiB) som alle er underlagt 
taushetserklæring, og som er godkjent for lesetilgang i DIPS. Det vurderes at det ved 
innsamling av de aktuelle ikke-personsensitive opplysninger ikke vil være behov for 
ytterligere pasientsamtykke ut over det gitt i forbindelse med registrering i NRL 
(Samtykkeskjema vedlagt). I dette samtykket er mulighet for journalgjennomgang 
spesifisert. Rådata vil slettes så snart et studiespesifikk avidentifisert forskningsdatasett er 
opprettet. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner etter avidentifisering. 

Databehandling og -lagring: 

Det vil tas ut en liste fra NRL sin database over pasienter fra Helse-Vest som er blitt 
revidert og rapportert. Denne listen vil være avidentifisert og journalgjennomgangen vil 
skje ved bruk av fødselsnummernummer. Det vil opprettes et studiespesifikt datasett hvor 
opplysninger fra det ovennevnte registreringsskjema legges inn. Dette datasettet vil så 
anonymiseres, uten mulighet for å reidentifisere individer, kobles til relevante data fra 
NRL, og lagres som en studiespesifikk datafil på vår kvalitetsregisterserver. Denne 
studiespesifikke avidentifiserte datafilen vil så gjøres tilgjengelig for prosjektgruppen. 

Publikasjoner: 

Arbeidet planlegges å resultere i en studentoppgave og tre til fem publikasjoner i 
fagfellevurderte tidsskrift. 

Betydning:  

Validert rapportering, type reoperasjon/revisjon og infeksjonsdiagnose er av stor 
betydning, slik at en kan kartlegge usikkerheten i forskning basert på disse dataene.  

Kontaktinformasjon: Dersom du har spørsmål vedrørende studien kan det sendes e-post til 
Håvard Dale (havard.dale@helse-bergen.no). 
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