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Dansk Skulderalloplastik Register (DSR)
– Resume af årsrapport 2020
Stigende incidens af skulderalloplastik i Danmark. Ny procesindikator for CT eller
MR-skanning.
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Datak o m pl eth ed
Kompletheden af r egistr er ing i DSR sammenholdt med LPR ligger i 2019 på 93,5% for pr imær e
alloplastikker og 79,2% for r evisionsalloplastikker (standar d > 90%).
Som PROM anvendes WOOS (Wester n Ontar io Osteoar thr itis of the Shoulder index: 0-100, 100 er bedst),
der udsendes til patienter ne et år postoper ativt. Svar pr ocenten er aktuelt 71,9 (standar d > 80).
In c id en s
I 2019 blev der indsat 1.459 alloplastikker på landsplan, her af 125 r evisioner . Incidensen af pr imær e
alloplastikker er steget til 20/100.000 per son/år , hvilket er på niveau med sammenlignelige lande.
Stigningen ses i alle r egioner , men er mest udtalt i Region Nor djylland og Midtjylland.
In d ik ato r r esu l tater
Som r esultatindikator er anvendes dels patientoplevet skulder funktion og livskvalitet (WOOS-scor e;
standar d 90% over en fastsat gr ænsevær di) og dels femår sr evisionsr ate (standar d < 5%). Indikator er ne
afr appor ter es for de tr e stør ste diagnosegr upper .
Ar tr osepatienter ne udgør 48% af patientpopulationen, og her af opnår 85% en WOOS-scor e over 50.
Resultatet har vær et stigende en år r ække (Fig u r 1 ). WOOS-scor en efter total alloplastik er signifikant
bedr e end efter hemialloplastik, og øget br ug af total alloplastik er for mentlig år sagen til det for bedr ede
r esultat. Den senest opgjor te femår sr evisionsr ate (patientkohor ten oper er et i 2014) er 5,2%.

Side 1 af 3

VIDENSKAB

Figur 1

Fr aktur patienter udgør 25%, og af disse har 76% en WOOS-scor e over 30 i 2019, hvilket er et fald i for hold
til 2018. Styr egr uppen har sær lig fokus på denne indikation, da r esultatet gener elt er dår liger e end for de
øvr ige indikationer , og da der er tiltagende evidens for , at der ikke er for skel i effekt mellem oper ativ og
ikkeoper ativ behandling. Tr aditionelt vælges hemialloplastik ved fr aktur , men andelen af r ever se
alloplastikker er stigende. Rever s alloplastikker ne opnår i år en bedr e WOOS-scor e, men har til gengæld
en højer e r evisionsr ate inden for det før ste år sammenlignet med hemialloplastikker ne. Samlet set er
femår sr evisionsr aten for 2019 (patientkohor ten oper er et i 2014) 5,4%.
Patienter med r otator cuff-ar tr opati udgør 20%. Af disse har 87% en WOOS-scor e over 40 point.
Femår sr evisionsr aten er 2,7% og ligger der med tilfr edsstillende under standar den på 5%. Hos mer e end
95% af patienter ne anvendes r ever s alloplastik, og r egistr ets data under støtter for tsat br ug af denne
pr otesetype.
Nyt i 2019

Ny indikator for pr æoper ativ planlægning
Knogletab i cavitas glenoidale er hyppig, hvor for dette bør vur der es ved en CT eller en MR-skanning. På
landsplan er dette udfør t hos 62,1% af ar tr osepatienter , 62,8% af fr aktur patienter og 55,9% af r otator
cuff-ar tr opatipatienter (standar d > 90%). Styr egr uppen vur der er , at mangelfuld r egistr er ing kan vær e en
væsentlig år sag til lave vær dier .

Data fr a Det Nationale Implantat Register
DSR har i år indhentet data fr a Det Nationale implantat Register (NIR) i håb om, at NIR på sigt kan br uges
som datakilde i DSR. Dette er dog ikke muligt på nuvær ende tidspunkt, da kun 9% af skulder oper ationer i
DSR kan genfindes med oplysninger om de indsatte implantater i NIR. DSR opfor dr er til, at man alle steder
styr ker indber etningen til NIR, da det vil give mer e valide data.
År sr appor ten og r esuméet er udar bejdet af RKKP Videncenter og for mand for Dansk Skulder alloplastik
Register , Steen Lund Jensen, i samar bejde med styr egr uppen for Dansk Skulder alloplastik Register .
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År sr appor ten har vær et i r eview.
Hele rapporten kan læses på sundhed.dk
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