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Oversigt/log over beslutninger taget i forbindelse med konvertering af DaneSpinedata. 
 

 

Issue Løsning  Dato 
Diagnoser er nødvendige 
for at få data med over 

Data for de patienter der ingen diagnose har i gamle DS kommer ikke med over i 
Topica. Alle advares og opfordres til at udfylde. 

  

Gamle data Sekretariatet gemmer et sæt komplette data fra konverteringstidspunktet. De enkelte 
klinikker skal opfordres til at tage back up umiddelbart før konverteringen og selv 
gemme disse filer. 

  

Datatjek Alle kolonner  i gamle DS tjekkes for invalide data => afvigelser tjekkes derefter 
manuelt og der tages stilling til handling. Handling dokumenteres i dette 
dokumentationsark for hver enkelt.  

  

EQ5D tomme datafelter 
udfyldes automatisk i 
Gamle DS og indgår i 
beregning af index. 

Dette bliver ændret i Topica. Ved manglende data kan index ikke beregnes. Dette kan 
medføre afvigelser i forhold til tidligere tal. => vi skal gøre opmærksom på det. 
 
OBS. Manglende indexudregning medfører EQ5D = 9 . skal kommunikeres ud. 

  

Opfølgningsdato følger ikke 
med over 

På konverterede data sættes opfølgningsdatoen til henholdsvis 1,2 og 5 år efter 
udskrivningsdatoen. Fremadrette bliver det indtastningsdatoen. 

 Okt. 15 

Invalide cpr numre  Disse og tilhørende data kommer ikke med ved konverteringen   

Flere forløb Nyt forløb oprettes ved hver ny indexoperation. Fremadrettet vil det være muligt at 
oprette ny diagnosegruppe under samme forløb. (ex. Infektion) 

  

CPR numre med flere 
forløb 

   

Cpr numre med flere    
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diagnosegrupper 

    

 
Datoer i eq5d Vas 

Er kommet fordi der er skrevet 2-3 (2.marts) => data slettes.  9/11 

 
Eq5D DK eller UK index 

Indtil konvertering er UK beregnet. Fra konvertering kommer både UK og DK.  9/11 
 
 
 
 
Dec. 15 

    

   9/11 

 
Beskæftigelsesordlyd 
ændres 

  9/11 

 
Alle SKS koder 

Laves i fast tabel (=> det officielle diagnosehieraki åbner IKKE, men dun de koder vi har 
defineret.) + muligt at vinge af i ANDET => det store diagnosehieraki åbner.) 

 23/11 2015 

Re-operatiion under 
samme indl. 
 

1 og 2 samles i en der hedder : Hæmostase/hæmatomfjernelse  Mail fra SPE 

 
Nyt udksrivningsark 

Indeholder ud dato + alle komplikationer undtaget dura og vaskulær skade. Disse 
forbliver i OP skemaet 

 24.11. 

 
RE-operation 

Skal sks listen under nuværende indl. Og selvstændig re op koordineres? JA.    

 
Operationskomplikationer 
ANDEN 

 
Kan ikke være både i OP form. Og udskr. Form => er KUN i udskrivningform. 

  
1.12.15  

   7.11 
 

I lumbal del skelnes IKKE 
mellem myelopati og 
radiculopati da vi er under 
conus 

  5-1-16 

DM471 => vigtigt også at    
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hente niveau ud, da det 
ellers ikke er muligt at 
skelne lænd og nakke 

Bagre dese kodes KNAG74 
uanset niveau. Niveau kan 
ses i anden kolonne. 

  7.1.16 

Arcolyse kodes under 
diagnosen DM43.1, da DM 
43.0 er uintereesant 
kirurgisk. 

  7.1.16 

RE-OP prolaps ER konverteret over i KABC26 – åben. Men fremadrettet bliver der de tre muligheder 
som i selve OP skemaet  

KABC16 micro 
KABC07 endo 
 

 

 18/1.16 

Re-OP skema Årsager er valgt ud fra de der er brugt til hver enkelt operationstype.  19.1.16 

Re-OP dato under 
nuværende indl 
 

Konverteres til udskrivningsdatoen  11.1.16 

Varighed af sygemelding 
postOP 

Fremover skrives dato for raskmelding. På alle konverterede data gælder der er taget 
en gennemsnit af de intervaller der var før konverteringen: Koverteres over i: 
1: dato 45 dage efter operationsdato.( 0-3 mdr) 
2: Dato 135 dage efter operationsdato (3-6 mdr) 
3: Dato 225 dage efter operationsdato(6-9 mdr) 
4: Dato 315 dage efter operationsdato. (9-12mdr) 
 
Der spørges om hvornår patienten blev HELT raskmeldt. 

 11.1.16 

Folkepension og 
førtidspension slås 
sammen 

Ligegyldigt hvilke af disse steder der står et ja, bliver data konverteret til et JA.  20.1.16 

Cervical re OP Alle prolaps konverteres over i åben OP. Fremover skelnes mellem de tre vanlige   

Varighed af 
sygemeldingarighed 
afsygemeldingpræoperativt 

konverterede data gælder der er taget en gennemsnit af de intervaller der var før 
konverteringen: Koverteres over i: 

 22.1.16 
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Kovnertres fra 

Konverteres over i OP 
dato 
minus antal dage i denne 
kolonne 

1 = 1 uge eller mindre 
2 = 1 - 4 uger 
3 = 1 - 3 mdr. 
4 = 3 - 6 mdr. 
5 = 6 - 9 mdr 
6 = 9 - 12 mdr. 
7 = mere end 1 år 

1: 4 dage fratrækkes 
2: 11 dage fratrækkes 
3: 60 dage 
4: 135 dage 
5: 225 dage 
6: 318 dage 
7: 365 dage 

 
Michael kan ikke registrere antal dage i præ, da der på det tidspunkt ikke findes en 
operationsdato. Derfor registreres som ovenfor i konverteringen, men fremadrettet 
skrives første sygemeldingsdato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2.16 

   11.1.16 

Tumor Oversættes en til en uden sks (jfr Martin)  7.1 

    

Over 300 pt har til 1års 
opfølgning p¨å lænderyg 
sat 5 = sygemeldt mellem 1 
og 2 år => vi tager dem 
med i registreringen. 

Ikke medtaget i førsteomgang, men beder MH tage dem med.  19.2.06 

Postoperative kompl. Er 
registreret i 2 og mereårs 
opfølgning 

Disse data konverteres IKKE.  19.2.16 

Re-op Kommer ikke med hvis der ikke er en primær operation.   

Sygemeldt 2 år eller mere 
=> 730 dage fra op dato. 

  23.2.16 

Tjek af implantatstyper Vi tjekker IKKE hver enkelt værdi. Kan senere findes i gamle DS.  23.2 

Ejere af data RE-OP De der ejer forløbet ejer data=> hvis en klinik har bedt om overflyttelse af en patient 
de skal re-operere ejer de OGSÅ primær data 

 29.2 

Udfyldningsdato Vi dropper den  29.2 
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   29.2 

Niveaudelinger i cervical Alle steder er der mulighed for C0 til Th12 via C8  4.3.16 

Tumor dødsfald Pladseres i Udskr. formularen  15.3 

Fraktur kons. Re-OP bliver primær op ved korsetsvigt.  15.3 

Raskmeldingsdato i 5 og 10 
år 

Fjernes….    

Farvekoder Alle konverterede data er sat med grøn farve  4.4. 

   4.4.16 

opfølgningsprocenter Dato i op formular og dato i opfølgningsformular   

Deformitet relativt blodtab Det må folk selv regne ud via excel. (ellers kan der senere laves en formel, da det er 
beregnede tal) 

 18.5.16 

Rapporter hvad udløser + 
/- i ex. OP feltet 

Obligatoriske felter udløser +   

Datofelter Fjernes fra præ og postskemaer. Datoen i træet bliver oprettelsensdatoen. 
OP + Re-op + Udksr. Dato bliver et felt der aktivt skal tastes 

 9.6.16 

 Utilfredshed  fra brugere over datofelter: ER godkendt på styregruppemøde. Kommer 
ikke med i udtræk. Vi kan kun ændre fremadrettet, hvis vi absolut vil have det mod 
betaling. 

 Juni 16. 
 

Sygemeldingsdato Hvis noteret ca maj => vi reg. 15. maj  15.6.16 

SRS 30 Venter på validering af de sidste spørgsmål. Besked sendt på mail til brugere om der 
står SRS 30 men kun er 22 spørgsmål. 

 Maj/Juni 16 

    

  


