
Sendt: 11. april 2012 14:31 
Til: Marie Brasholt 
Emne: tal på diskusprotese-operationer 
 
Kære Marie, 
 
Jeg skulle have sendt dette til dig for længst men fik forlagt dit navn og 
mailadresse, - og så blev det Påskeferie. 
Her ser du opstillingen af tidligere tal, jeg har fået for 
diskusproteseoperationer. 
 
De tal, jeg gerne vil have opdateret er koderne: KNAB 90, 94 og 96 og KNAC 90, 94 
og 96 
 
Jeg vil som tidligere nævnt gerne have dem opdelt i private hospitaler og 
offentlige hospitaler, som her, og med tal for hvert enkelt hospital (der er ikke 
så mange, der laver operationen!). 
 
Mvh Astrid 
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
 
________________________________ 
Fra: Kristian Nielsen [KRNI@SST.DK] 
Sendt: 13. april 2012 12:48 
Til: Astrid Fischer DR Nyheder 
Emne: VS: tal på diskusprotese-operationer 
 
Hej Astrid 
 
Vi er desværre ikke i stand til at levere den ønskede opdatering af tallene. 
Baggrunden er den økonomiske tilpasning i koncernen under Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse. 
Du er meget velkommen til at bestille tallene hos ForskerService på 
http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Forskerservice.aspx. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kristian Nielsen 
Akademisk medarbejder 
Sundhedsdokumentation 
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning 
 
Fra: Kristian Nielsen [KRNI@SST.DK] 
Sendt: 16. april 2012 11:02 
Til: Astrid Fischer     DR Nyheder 
Emne: SV: tal på diskusprotese-operationer 
 
Sendt: 13. april 2012 13:48 
Til: Kristian Nielsen 
Emne: SV: tal på diskusprotese-operationer 

http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Forskerservice.aspx


 
Hej Kristian, 
 
Måske findes tallene i tilgængelig statistik eller i udtræk, som allerede er lavet, 
f.eks. i forbindelse med opfølgning på specialeplan? 
 
Og kan du henvise til hvad der præcis er reglen nu, så?  Jeg kan godt forstå, hvis 
der er en grænse, men det er jo kun tal for et enkelt år på seks koder, jeg beder 
om. 
 
Du kunne måske lige ringe? 
 
Mvh Astrid 
 
Hej Astrid 
 
På grund af kraftige besparelser er det nu i princippet sådan, at vi kun leverer 
tal som vi allerede har lavet, og ellers må henvendelser ske via Forskerservice. Vi 
har simpelthen ikke længere mandskab til at lave ad hoc udtræk til journalister, 
forskere, studerende mm. som vi hidtil har gjort, hvilket er rigtig beklageligt. 
 
Men som du selv nævner er der jo tale om et meget begrænset udtræk der ligner det 
tidligere, så jeg besluttede at lave det alligevel, da det ikke tager lang tid. 
 
Der er slet ikke registreret nogle af KNAC-operationerne i 2011, så derfor er der 
kun tal for KNAB90, 94 og 96. 
 
Jeg håber tallene kan bruges, du må endelig spørge hvis der er noget. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kristian Nielsen 
Akademisk medarbejder 
Sundhedsdokumentation 
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning 
 
 


