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INDIKATOR: Ia  
 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Overlevelse, generel Ia 

DNOR_01_001 

Andel patienter der er i live 1 år efter 
operationsdato for alle patienter, hvor den 
histologiske diagnose er glioblastom (GBM). 

≥ 50% Resultat 

     

     

Patient-univers 
(nævner) 

(1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose 

(2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter for hvem dødsdato er > 365 dage efter dato for patientens primære operation 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er 
GBM) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden 
 

 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 

Tæller: 

 Ikke (C_STATUS = 90 (”Død”) og D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res 

+ 365), dvs. ikke død inden for 365 dage 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i 
vurdering af 
datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 
cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 
 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, 9, men det er ikke et primært 
operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 
 

 Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgningsdato, 
D_STATUS_HEN_START, og opfølgningsstatus (død versus overlevende), C_STATUS) 
 

 Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens 

(D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res) 
 

 Opfølgningstid er under 365 dage: D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res 
+ 365 

Datakomplethed 
vurderes på følgende 
kriterier, 

Ujusteret 
værdisættelse 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng”) 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh 
= Missing eller 9 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. 
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INDIKATOR: Ib  
 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Overlevelse, generel Ib 

DNOR_02_001 

Andel patienter der er i live 2 år efter 
operationsdato for alle patienter, hvor den 
histologiske diagnose er glioblastom (GBM). 

≥ 15% Resultat 

     

     

Patient-univers 
(nævner) 

1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose 

2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter for hvem dødsdato er > 730 dage efter dato for patientens primære operation 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden 
 

 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 

Tæller: 

 Ikke (C_STATUS = 90 (”Død”) og D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 
730), dvs. ikke død inden for 730 dage 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i 
vurdering af 
datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 
cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 
 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, 9, men det er ikke et primært 
operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 
 

 Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgningsdato, 
D_STATUS_HEN_START, og opfølgningsstatus (død versus overlevende), C_STATUS) 
 

 Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens 
(D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res) 
 

 Opfølgningstid er under 730 dage: D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res 
+ 730 

Datakomplethed 
vurderes på følgende 
kriterier, 

Ujusteret 
værdisættelse 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng”) 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh 
= Missing eller 9 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.  
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INDIKATOR: II 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Postoperativ MR 
scanning 

II 

DNOR_03_002 

Andel af patienter der har fået udført 
postoperativ MR scanning senest på 3. 
døgnet efter primær operation ud af alle 
patienter, hvor der er udført resektion og som 
har kontrastopladende tumor (dvs. formodet 
højgradsgliom) forud for resektion. 

≥ 90% Proces 

     

     

Patient-univers 

(nævner) 

1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået et primært operativt 

indgreb, hvor der er udført resektion (ikke biopsi) og som har kontrastopladende tumor (dvs. 
formodet højgradsgliom) forud for resektion 

2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter som har fået udført postoperativ MR scanning og MR scanningsdato er < 4 
dage efter operationsdato 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, 
M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513  
(Histologisk diagnose er gliom) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (Operation udført) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden 
 

 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 
 

 cpOptypeKirBeh_res = AAB00 eller AAB10 (Resektion) 
 

 ddKontrastPriUdr = 1 (kontrastopladende tumor) 
 

Tæller:  

 ddPomrskKirBeh = 1 (MR udført) eller datePomrskdatoKirBeh_res  ≠ Missing 
 

 datePomrskdatoKirBeh_res <=  dateOpdatoKirBeh_res + 3 (senest på tredje døgnet 
efter operation) 

Ekslusionskriterier, 

indgår ikke i 
vurdering af 
datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke gliom, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 
cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, 
M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503, M94513 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 
 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt 
indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 
 

 Der er kun udført biopsi, cpOptypeKirBeh_res ≠ AAB00, AAB10 
 

 Ikke kontrastopladende tumor, ddKontrastPriUdr = 2 

Datakomplethed 

vurderes på følgende 
kriterier, 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose, (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng”) 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh 
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Ujusteret 
værdisættelse 

= Missing eller 9 

 Manglende scanningsstatus, ddPomrskKirBeh = Missing eller 9 

 Manglende scanningsdato, datePomrskdatoKirBeh_res = Missing hvis ddPomrskKirBeh = 
1 

 Beregning af negativ scanningstid p.g.a. data-inkonsistens (dateOpdatoKirBeh_res > 
datePomrskdatoKirBeh_res) 

 Manglende kontrastopladende tumor, ddKontrastPriUdr = Missing eller 9 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator. 
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INDIKATOR: III 
 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Operatør kompetence III 

DNOR_04_001 

Andel operationer udført af eller superviseret 
af speciallæge i neurokirurgi ud af alle 
operationer (resektion + biopsi) 

≥ 95% Proces 

     

     

Patient-univers 
(nævner) 

1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået operativt indgreb 

2) Operationsdato indenfor opgørelsesperioden. 

Tæller Alle patienter med operation som er udført af speciallæge eller under supervision af en 
speciallæge. 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, 
M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513  
(Histologisk diagnose er gliom) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden 

 

Tæller: 

 ddOpneuroKirBeh = 1 (kirurg speciallæge) eller ddOpsupervKirBeh = 1 (supervision af 
speciallæge) 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i 
vurdering af 
datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke gliom, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 
cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, 
M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503, M94513 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 

Datakomplethed 
vurderes påfølgende 
kriterier, 

Ujusteret 
værdisættelse 

Data udelukkes for operationer såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:  

 Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng” 

 Ikke muligt at værdisætte tæller pga. manglende operatør eller supervisionsstatus: 
ddOpneuroKirBeh ≠ 1 (Ja) og ddOpsupervKirBeh ≠1 (Ja) og (ddOpneuroKirBeh ≠ 2 (Nej) 
eller ddOpsupervKirBeh ≠ 2 (Nej)) 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for operationer, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.  
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INDIKATOR: IV 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Resttumor IV 

DNOR_05_003 

Andel af patienter uden målbar resttumor 
påvist ved postoperativ MR scanning udført 
efter primær operation ud af samtlige primært 
diagnosticerede patienter, hvor den 
histologiske diagnose er glioblastom (GBM). 
(Nævneren er inklusiv patienter hvor der kun 
er udført biopsi eller hvor kontrol MR-scanning 
ikke er udført) 

≥ 20% og ≤ 
70 % 

Resultat 

     

     

Patient-univers 
(nævner) 

1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose, der har gennemgået et primært 
operativt indgreb 

2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter med resttumor på postoperativ MR scanning 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM)  
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden 

 
 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 

Tæller: 

 ddPomrskrestKirBeh = 2 eller 3 (ikke målbar eller ingen resttumor) eller 
ddMRPostOpRestTumorKirBeh = 2 hvis ddPomrskrestKirBeh = Missing 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i 
vurdering af 
datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 
cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 
 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært operativt 
indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 

Datakomplethed 
vurderes på 
følgende kriterier, 

Ujusteret 
værdisættelse 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng” 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, ddOpindikKirBeh 
= Missing eller 9 

 Post-op scanning udført, men resultat mangler 
(ddPomrskKirBeh =1 og ddPomrskrestKirBeh = Missing) og ddMRPostOpRestTumorKirBeh 
= Missing eller 9 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.  
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INDIKATOR: V 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Overlevelse, operation V 

DNOR_06_001 

Andel patienter i live mere end 30 dage 
efter første operationsdato ud af alle 
patienter, der har gennemgået en operation 

≥ 90% Resultat 

     

     

Patient-univers 
(nævner) 

1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået et operativt indgreb 

2) Dato for patientens primære operation indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter for hvem dødsdato er > 30 dage efter operationsdato 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013, 
M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513  
(Histologisk diagnose er gliom) 

  
 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (Operation udført) 

 
 dateOpdatoKirBeh_res: Operationsdato indenfor opgørelsesperioden 

 
 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 

Tæller: 

 Ikke (C_STATUS = 90 (”Død”) og D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res + 

30), dvs. ikke død inden for 30 dage 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i vurdering 
af datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke gliom, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” 
og cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, 
M94013, M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503, M94513 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 
 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært 
operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1 
 

 Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgningsdato, 
D_STATUS_HEN_START, og opfølgningsstatus (død versus overlevende), 
C_STATUS) 

 
 Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens 

(D_STATUS_HEN_START < dateOpdatoKirBeh_res) 
 

 Opfølgningstid er under 30 dage: D_STATUS_HEN_START < 
dateOpdatoKirBeh_res + 30 

Datakomplethed, 

Ujusteret værdisættelse 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, 
ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.  
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INDIKATOR: VI 
 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Strålebehandling, 
gennemført 

VI 

DNOR_08_002 

Andel af patienter der gennemfører fokal 
højdosis strålebehandling ud af alle 
patienter, der påbegynder denne 
behandling, og hvor den histologiske 
diagnose er glioblastom (GBM). 

≥ 90% Resultat 

     

     

Patient-univers 

(nævner) 

1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose 

2) Alle patienter som påbegynder strålebehandling, og planlagt dosis er ≥54 Gy 

3) Dato for patientens påbegyndte strålebehandling indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter der gennemfører højdosis konform strålebehandling. 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) 
 

 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 
 

 dateStraalestartStr_res ≠ Missing (strålebehandling påbegyndt) 
 

 dateStraalestartStr_res: Strålebehandling påbegyndt indenfor opgørelsesperioden 
 

 floatStraaledosStr >= 54 og floatStraaledosStr ≠ Missing (Gy, planlagt høj dosis) 
 

 ddStraalefrakStr = 1 (konform strålebehandling) 

 

Tæller: 

 dateStraaleslutStr ≠ Missing 
 

 ddStraalestatusStr = 10 (Behandling gennemført som planlagt) 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i vurdering 
af datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 

cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 
 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært 
operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1  

 Ingen påbegyndt strålebehandling, dateStraalestartStr_res = Missing 

 Strålebehandling er ikke højdosis, floatStraaledosStr < 54 og floatStraaledosStr ≠ 
Missing 

 Ikke konform strålebehandling, floatStraaledosStr ≠ 1 

Datakomplethed, 

Ujusteret værdisættelse 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose, cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng” 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, 
ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 
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 Manglende RT dosis, floatStraaledosStr = Missing 

 Manglende type af planlagt strålebehandling, ddStraalefrakStr = Missing eller 9 

 Manglende angivelse af om behandlingen er gennemført som planlagt, 
ddStraalestatusStr = Missing eller 99 

 Inkonsistens: Behandlingsstatus er anført som ”gennemført som planlagt”, men 
planlagt dosis og slutdosis stemmer ikke overens: floatStraaledosStr ≠ 
floatStraaledosslutStr & ddStraalestatusStr = 10 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.  
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INDIKATOR: VII 
 
 

Indikatorgruppe Nummer/ID Beskrivelse Tærskelværdi Type 

Kemoterapi, 
gennemført 

VII 

DNOR_10_002 

Andel af patienter der gennemfører 
konkomitant kemoterapi med temozolomid 
(TMZ) som planlagt under højdosis 
strålebehandling ud af alle patienter, der 
påbegynder denne behandling, og hvor den 
histologiske diagnose er glioblastom (GBM). 

≥ 85% Resultat 

     

     

Patient-univers 
(nævner) 

1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose 

2) Alle patienter som tilbydes konkomitant kemoterapi med TMZ under højdosis 
strålebehandling 

3) Dato for patientens påbegyndte konkomitante kemoterapi indenfor opgørelsesperioden 

Tæller Alle patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med TMZ 

Beregningsalgoritme Nævner: 

 cpHistdiagnKirBeh_res = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose er GBM) 
 

 dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing (operation udført) 
 

 ddOpindikKirBeh = 1 (Primært operativt indgreb) 
 

 dateKemoStartKemo_res ≠ Missing (kemoterapi påbegyndt) 
 

 dateKemoStartKemo_res: Dato for påbegyndt konkomitant kemoterapi indenfor 
opgørelsesperioden 
 

 floatStraaledosStr >= 54 og floatStraaledosStr ≠ Missing (Gy, planlagt høj dosis) 
 

 ddCystostaregBegKemo_res = 1 (TMZ) 
 

 ddTypekemoBegKemo_res = 2 (konkomitant) 
 

Tæller: 

ddBehstatusBegKemo = 10 (gennemført) 

Ekslusionskriterier, 
indgår ikke i vurdering 
af datakomplethed 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Histologisk diagnose er ikke GBM, cpHistdiagnKirBeh_res ≠ Missing, ”Tom streng” og 
cpHistdiagnKirBeh_res ≠ M94403, M94413, M94423 

 Ingen operation, dateOpdatoKirBeh_res = Missing 

 Der er opereret, dateOpdatoKirBeh_res ≠ Missing, men det er ikke et primært 
operativt indgreb, ddOpindikKirBeh ≠ 1  

 Behandling er ikke påbegyndt, dateStraalestartStr_res = Missing eller 
dateKemoStartKemo_res = Missing  

 Strålebehandling er ikke højdosis, floatStraaledosStr < 54 og floatStraaledosStr ≠ 
Missing  

 Kemostof er ikke TMZ, ddCystostaregBegKemo_res ≠ 1 

 Kemotype er ikke konkomitant, ddTypekemoBegKemo_res ≠ Missing, 9 og 
ddTypekemoBegKemo_res ≠ 2 
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Datakomplethed 
vurderes på følgende 
kriterier, 

Ujusteret værdisættelse 

Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende: 

 Manglende histologisk diagnose (cpHistdiagnKirBeh_res = Missing eller ”Tom streng”) 

 Manglende information om hvorvidt det er et primært operativt indgreb, 
ddOpindikKirBeh = Missing eller 9 

 Manglende RT dosis, floatStraaledosStr = Missing 

 Manglende gennemført status: ddBehstatusBegKemo = Missing eller 99  

 Manglende stof, ddCystostaregBegKemo_res = Missing eller 9  

 Manglende planlagt kemoterapi, ddTypekemoBegKemo_res = Missing eller 9 

Datakomplethed, 

Statistisk analyse 

Data udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.  

 
 


