
DKS-beretning for Dansk Herniedatabase 2018-19. 
 
 
Herniedatabasens årsrapport for 2017 og 2018 er justoffentliggjort. Baggrunden for begge rapporters 
forsinkelse beror på omstrukturering af RKKP. I forbindelse hermed er indikatorsættet gennemgået 
minutiøst for at sikre, at beregningerne er korrekte og reproducerbare. Det er grundet ny opsætning 
blevet nemmere at læse og forstå rapporten, idet der nu tydeligt er angivet en eksakt definition samt 
datagrundlaget for hver enkelt indikator.  
Betingelsen for en valid database er en registreringsrate på 90-95 %. Dette niveau har basen ikke 
tidligere kunnet præstere, men de sidste par år er det lykkedes for inguinalbasen medens 
ventralherniedelen fortsat halter lidt bagefter. Arbejdet med at opnå sufficient registrering pågår, og 
registreringsraten synes langsomt at bedres grundet de løbende efterregistreringer, Styregruppen 
efterspørger.  
De Danske Regioner har længe næret et ønske om et nationalt udbud på meshområdet. Arbejdet 
hermed foregik i regi af Amgros i samarbejde med Styregruppen. Processen blev afsluttet sidst på året 
i 2017, og udbuddet trådte i kraft i foråret 2018.  
Dansk Hernie Database afholdt sit vanlige velbesøgte årsmøde i det indre København i juni 2018. 
Samtidig blev basens 20 års jubilæum fejret på behørig vis med et større arrangement end vanligt. 
Desværre var vi grundet de manglende årsrapporter nødsaget til at aflyse årsmødet 2019, men 
forventer at komme stærkt tilbage i juni 2020.  
Basen fik i samarbejde med Svensk Bråckregister tildelt værtsskabet for den internationale 
herniekongres, som kommer til at foregå i København 24.-29. maj 2021. Reserver allerede nu ugen!  
Databasens analyseportal, som tillod kontrol med egne resultater samt registrering af mangellister 
blev desværre lukket i december 2018. En komplet erstatning herfor findes ikke. Mangellister kan 
angiveligt generes via de enkelte regioners Ledelses og Informations Systemer (LIS), medens 
muligheden for at sammenligne egne resultater med resten af landet er gået tabt. Styregruppen 
efterspørger løbende et relevant alternativ, men der er indtil videre intet tilbud om en løsning.  
Der er i 2017-18 udgået 15 videnskabelige publikationer fra databasen. En opdateret litteraturliste 
med i alt 98 artikler findes bagerst i årsrapporten samt på databasens hjemmeside. 
 
Basen er i lighed med alle andre baser blevet auditeret i løbet af forsommeren. Det præliminære 
resultat er just offentliggjort. DHDB har noget uforstående fået et særdeles dårligt skudsmål. Der 
foregår aktuelt et arbejde med hvad dette forhold beror på. 
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