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Datakilde og metode
• Datakilde; UNN HFs operasjonsdatabase og NPR (fjerning av 

blindtarm)
• Fra Operasjonsdatabasen finnes data for hele 2014 og t.o.m. 16.des 

2015. 2015 har altså 2 uker kortere observasjonstid enn 2014. 
Fra NPR finnes bare data fra 2014

• Akuttkirurgi er definert som alle operasjonsmeldinger i 
Operasjonsdatabasen kodet som øyeblikkelig hjelp unntatt 
fagområdet gynekologi og obstetrikk (KK) som ikke inngår i den 
akuttkirurgiske beredskapen

• Poliklinisk konsultasjon er ikke inkludert, men Døgninnleggelse, 
Dagbehandling og Poliklinisk dagbehandling

• Alle inngrep utført utenom ordinært arbeidstid er inkludert, dvs
pasienter som er registrert inn på operasjonsstua etter kl 15 og før 
kl 08 på hverdager samt helgedager fra kl 00 til kl 24



Akuttkirurgi 2014 UNN Harstad og Narvik. 
Gj. snittlig antall ø-hjelps inngrep fordelt på ukedag, dag/døgn-

opphold, utenom ordinær arbeidstid (kl. 15-08) og helger



Akuttkirurgi 2015 UNN Harstad og Narvik
Gj. snittlig antall ø-hjelps inngrep fordelt på ukedag, dag/døgn-

opphold, utenom ordinær arbeidstid (kl. 15-08) og helger



Akuttkirurgi 2014 UNN Harstad og Narvik. 
Antall ø-hjelps inngrep per time gjennom døgnet, dag/døgn-

opphold, utenom ordinær arbeidstid (hverdager kl. 15-08)



Akuttkirurgi 2014 UNN Harstad og Narvik. 
Antall ø-hjelps inngrep per time gjennom døgnet, dag/døgn-

opphold, utenom ordinær arbeidstid (hverdager kl. 15-08)



Akuttkirurgi 2014 UNN Harstad og Narvik. Gj. snittlig
antall ø-hjelps inngrep per time gjennom døgnet, dag/døgn-
opphold, utenom ordinær arbeidstid (hverdager kl. 15-08)



Akuttkirurgi 2015 UNN Harstad og Narvik. Gj. snittlig
antall ø-hjelps inngrep per time gjennom døgnet, dag/døgn-
opphold, utenom ordinær arbeidstid (hverdager kl. 15-08)



Akuttkirurgi 2014 UNN Harstad og Narvik. Antall ø-
hjelps inngrep per uke gjennom året, dag/døgn-opphold, 

utenom ordinær arbeidstid (kl. 15 -08) og helger



Akuttkirurgi 2015 UNN Harstad og Narvik. Antall ø-
hjelps inngrep per uke gjennom året, dag/døgn-opphold, 

utenom ordinær arbeidstid (kl. 15-08) og helger



Fjerning av blindtarm 2014, antall inngrep per 1000 innb. 
fordelt på opptaksområdene til helseforetakene i Helse Nord. 

Andel laparoskopisk og åpen teknikk. Kjønn- og aldersjust. rater

NCSP:
-JEA00
-JEA01



Akuttkirurgiske inngrep,- fagområde

Innenfor fagområdet Gastrokirurgi gjøres også sårrevisjoner og insisjoner på hud

Harstad, Fagområde Antall inngrep Andel (%)
Gastrokirurgi 160 27 %
Urologisk kirurgi 49 8 %
Ortopedi 295 50 %
Annet 83 14 %
Totalt 587 100 %

Narvik, Fagområde Antall inngrep Andel (%)
Gastrokirurgi 82 33 %
Urologisk kirurgi 25 10 %
Ortopedi 98 39 %
Annet 46 18 %
Totalt 251 100 %

Mangelfull preoperativ koding av operasjonsmeldingene ved UNN 
Harstad gjør det umulig å ytterligere spesifisere planlagte inngrep 



JAA00 - Incisjon i bukvegg 1
JAB30 - Operasjon for lyskebrokk med fremmed materiale 1
JAD30 - Operasjon for arrbrokk med fremmed materiale 1
JAF10 - Operasjon for navlebrokk 1
JAH00 - Laparotomi 11
JAH20 - Eksplorativ laparotomi med systematiserte lymfeknutebiopsier 1
JAJ00 - Incisjon og drenasje av bekkenabscess per rectum 1
JAK00 - Laparotomi og drenasje av bukhulen 0
JDB10 - Perkutan gastrostomi 2
JDE00 - Gastroenterostomi 1
JEA00 - Appendektomi 18
JEA01 - Laparoskopisk appendektomi 4
JFB30 - Hoyresidig hemikolektomi 1
JHA00 - Anal eller perianal incisjon 2
JHB00 - Hemoroidektomi 2
JHD00 - Analdilatasjon 1
JHW96 - Annen operasjon pa anus eller perianalt vev 1
JWC00 - Reoperasjon for dyp infeksjon ved gastroenterologisk kirurgi 1
UJD02 - Gastroskopi 6
UJD05 - Gastroskopi med biopsi 3
UJF32 - Koloskopi 3
UJF45 - Fleksibel sigmoidoskopi med biopsi 3
KBV00 - Innlegging av ureterstent 3
KBV02 - Transurethral innnleggelse av ureterstent 1
KCF02 - Transurethral fjerning av fremmedlegeme fra urinblære 1
KCGX05 - Skylling av urinblære 1
KCV22 - Transurethral evakuering av koagler fra blære 1
KFA00 - Eksplorasjon av testikkel 2
KFH20 - Detorkvering av funikkel og fiksasjon av testikkel 1
KFW96 - Annen operasjon pa scrotum eller skrotalorganer 2
KGH10 - Operasjon for fimose 1
Totalt 78

UNN Narvik i 2014, Fagområdet Gastro- og urologisk kirurgi, preoperativ 
operasjonskode

UNN Narvik 
2014, 

Preoperativ
koding av 

akuttkirurgiske 
inngrep, 

fagområdene 
gastrokirurgi og 

urologisk 
kirurgi 



UNN Narvik 
2014, 

Preoperativ
koding av 

akuttkirurgiske 
inngrep, 

fagområdet 
ortopedi

NBH00 - Lukket reposisjon av humeroskapul r luksasjon 3
NCE21 - Endoskopisk sutur eller reinserering av ligament i albue 1
NCJ05 - Lukket reposisjon av distal radiusfraktur 7
NCJ06 - Lukket reposisjon av skaftfraktur av radius og ulna 3
NCJ15 - Apen reposisjon av distal radiusfraktur 1
NCJ25 - Ekstern fiksasjon av distal radiusfraktur 1
NCJ46 - Osteosynt skaftfrak radius og ulna metalltrad/cerclage/pinne 1
NCJ62 - Osteosyntese av distal ulnafraktur med plate og skruer 2
NCJ63 - Osteosyntese av proksimal radiusfraktur med plate og skruer 1
NCJ65 - Osteosyntese av distal radiusfraktur med plate og skruer 9
NCJ83 - Osteosyntese proksimal radiusfrakt med annet/komb materiale 1
NCJ96 - Annen osteosyntese av skaftfraktur av radius og ulna 1
NCK57 - Osteotomi dist radius og ulna med aksekorrek/rotasj/forskyv 1
NCM09 - Fasciotomi pa underarm 1
NDJ93 - Annen osteosyntese av fingerfraktur 1
NDM49 - Spalting av seneskjede i handledd eller hand 1
NDQ25 - Revisjon av stump etter total amputasjon av annen finger 1
NFB12 - Implant dist prim r delprotese i hofteledd med sement 2
NFB40 - Implantasjon av prim r totalprotese i hofteledd med sement 1
NFH00 - Lukket reposisjon av hofteluksasjon 5
NFH20 - Lukket reposisjon av proteseluksasjon i hofteledd 4

UNN Narvik i 2014, Fagområdet Ortopedi, preoperativ operasjonskode

Fortsetter neste bilde



UNN Narvik 
2014, 

Preoperativ
koding av 

akuttkirurgiske 
inngrep, 

fagområdet 
ortopedi

NFJ31 - Osteosyntese av pertrokant r femurfraktur med bioimplantat 1
NFJ40 - Osteosyntese av larhalsfraktur med metalltrad/cerclage/pinne 1
NFJ51 - Osteosyntese av pertrokant r femurfraktur med margnagle 2
NFJ52 - Osteosyntese av subtrokant r femurfraktur med margnagle 1
NFJ60 - Osteosyntese av larhalsfraktur med plate og skruer 1
NFJ61 - Osteosyntese av pertrokant r femurfraktur med plate/skruer 4
NFJ62 - Osteosyntese av subtrokant r femurfraktur med plate/skruer 1
NFJ70 - Osteosyntese av larhalsfraktur med skruer 7
NFJ81 - Osteosyntese pertrokant r fraktur med annet/komb materiale 1
NFJ82 - Osteosyntese subtrokant r fraktur med annet/komb materiale 1
NFJ93 - Annen osteosyntese av annen proksimal femurfraktur 2
NFQ19 - Amputasjon av femur 1
NGD21 - Endoskopisk reinserering av menisk 1
NGJ01 - Lukket reposisjon av fraktur i proksimale tibia 1
NGJ62 - Osteosyntese av tibia skaftfraktur med plate og skruer 2
NGJ63 - Osteosyntese av fibulafraktur med plate og skruer 1
NHH00 - Lukket reposisjon av ankelluksasjon 1
NHJ00 - Lukket reposisjon av fraktur i laterale malleol 1
NHJ02 - Lukket reposisjon av fraktur i begge malleoler 1
NHJ10 - Apen reposisjon av fraktur i laterale malleol 1
NHJ40 - Osteosynt lateral malleolfrakt med metalltrad/cerclage/pinne 1
NHJ60 - Osteosyntese av fraktur i laterale malleol med plate/skruer 1
NHJ62 - Osteosyntese av fraktur i begge malleoler med plate/skruer 2
NHJ67 - Osteosyntese av metatarsfraktur med plate og skruer 1
NHJ76 - Osteosyntese av annen fotrotsfraktur med skruer 1
NHL49 - Sutur eller reinserering av sene i ankel eller fot 2
NHQ17 - Partiell taamputasjon 1
Totalt 89
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