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Offentligt



Beskrivelse af bestillingen:

- Indberetninger af mandlige patienter under diagnosekoden DZ907D ”Følger efter omskæring”

- Hvor mange mandlige patienter, der både optræder under diagnosekode DZ907D “følger efter omskæring" og en eller flere af følgende koder: 

DN479D “Phimosis",
KKGH80A “Forhudsplastik" eller
KKGH10 “Phimosisoperation”

Leverance:
En opgørelse af antal unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" på private og offentlige sygehuse 2002-2020, samt andelen heraf, der i tidsperioden 2002-2020 er registeret 
med enten DN479D “Phimosis", KKGH80A “Forhudsplastik" eller KKGH10 “Phimosisoperation”. 

En opgørelse af antal unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" på private og offentlige sygehuse 2015-2020, samt andelen heraf, der i tidsperioden 2002-2020 er registeret 
med enten DN479D “Phimosis", KKGH80A “Forhudsplastik" eller KKGH10 “Phimosisoperation”. 



År Antal mandlige patienter
2002 <5
2003 <5
2004 <5
2005 <5
2006 <5
2007 5                                                         
2008 <5
2009 6                                                         
2010 5                                                         
2011 9                                                         
2012 13                                                       
2013 20                                                       
2014 24                                                       
2015 28                                                       
2016 27                                                       
2017 29                                                       
2018 35                                                       
2019 56                                                       
2020* 53                                                       
I alt 2002-2020* 305                                                    
I alt 2015-2020* 212                                                    

Tabel 1. Antal unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring"
på private og offentlige sygehuse 2002-2020*

Note: Opgørelsen skelner ikke mellem følger af rituel omskæring og følger af medicinsk 
omskæring. En patient kan indgå i opgørelsen i mere end et år, hvis vedkommende er 
registreret med ovennævnte diagnose i flere forskellige år. Derfor er antal patienter i alt for 
hele årrækken lavere end summen af antal patienter i hvert af årene

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020. 
*) 2020 dækker indberetninger til og med 10. oktober 2020.

Note: Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister 
(LPR3), og tal for 2019 baserer sig både på det tidligere Landspatientregister LPR2 og det nye 
LPR3. 



År (for diagnose DZ907D) Andel (Antal)
2002-2020* 15,4% (47/305)

 

År (for diagnose DZ907D) Andel (Antal)
2015-2020* 15,1% (32/212)

 

Tabel 2. Antal unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring"
på private og offentlige sygehuse 2002-2020*, der i tidsperioden 2002-2020* er registeret med
DN479D “Phimosis", KKGH80A “Forhudsplastik" eller KKGH10 “Phimosisoperation”

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020. 
*) 2020 dækker indberetninger til og med 10. oktober 2020.

Note: Ved beregning af andelen er der betinget på, at en diagnose for "Følger efter 
omskæring" skal ligge på samme dato eller efter datoen for en af de ovennævnte 3 sks-
koder. Såfremt en person i tidsperioden er registreret med flere diagnoser for "Følger efter 
omskæring" er den seneste valgt, mens den første er valgt, hvis en personer er registreret 
flere gange med en eller flere af de 3 sks-koder

Note: Ved beregning af andelen er der betinget på, at en diagnose for "Følger efter 
omskæring" skal ligge på samme dato eller efter datoen for en af de ovennævnte 3 sks-
koder. Såfremt en person i tidsperioden er registreret med flere diagnoser for "Følger efter 
omskæring" er den seneste valgt, mens den første er valgt, hvis en personer er registreret 
flere gange med en eller flere af de 3 sks-koder

Note: Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister 
(LPR3), og tal for 2019 baserer sig både på det tidligere Landspatientregister LPR2 og det nye 
LPR3. 

Note: Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister 
(LPR3), og tal for 2019 baserer sig både på det tidligere Landspatientregister LPR2 og det nye 
LPR3. 

Tabel 3. Antal unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring"
på private og offentlige sygehuse 2015-2020*, der i tidsperioden 2002-2020* er registeret med
DN479D “Phimosis", KKGH80A “Forhudsplastik" eller KKGH10 “Phimosisoperation”

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020. 
*) 2020 dækker indberetninger til og med 10. oktober 2020.



DOKUMENTATION:

Datakilde: 
Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020 

Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister (LPR3), og tal for 2019 baserer sig både på det tidligere Landspatientregister LPR2 og det nye LPR3.

Tidsperiode: 
2002-2020 og 2015-2020. I 2020 er indberetninger til og med 10. oktober medtaget. Koden DZ907D er oprettet 1/1 2001, men der findes først registreringer i Landspatientregisteret fra 2002.

Afgrænsning:
Antal mandlige patienter (cpr) på somatiske private og offentlige sygehuse, som er registreret med diagnosekoden DZ907D ”Følger efter omskæring” som enten aktions- eller bidiagnose Opgørelsen er 
periodiseret efter udskrivningsår. For uafsluttede patienter er anvendt indskrivningsår. En patient kan indgå i opgørelsen i mere end et år, hvis vedkommende er registreret med ovennævnte diagnose i flere 
forskellige år. Derfor er antal patienter i alt for hele årrækken lavere end summen af antal patienter i hvert af årene. Ved tal lavere end 5 er der diskretioneret og anført '<5'.

Andelen af mandlige patienter, der i tidsperioden 2002-2020 hhv. 2015-2020 er registeret med diagnosekoden DZ907D “følger efter omskæring" og en eller flere af følgende koder i tidsperioden 2002-2020: 
DN479D “Phimosis",
KKGH80A “Forhudsplastik" eller
KKGH10 “Phimosisoperation”

Diagnosekoden DN479D “Phimosis" er periodiseret efter indskrivningsår, og operationskoderne KKGH80A “Forhudsplastik" og KKGH10 “Phimosisoperation” er periodiseret ved datoen for operationen. 

Ved beregning af andelen er der betinget på, at en diagnose for "Følger efter omskæring" skal ligge på samme dato eller efter datoen for en af de ovennævnte 3 sks-koder. Såfremt en person i tidsperioden 2002-
2020 hhv. 2015-2020  er registreret med flere diagnoser for "Følger efter omskæring" er den seneste valgt, mens den første er valgt, hvis en personer er registreret flere gange med en eller flere af de 3 sks-kode i 
tidsperioden 2002-2020.



Særlige opmærksomhedspunkter:

Hvis leverede bidrag skal anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen ”Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen”.

Ved tal lavere end 5 er der diskretioneret og anført '<5'.

Datakilde:
Opgørelser baseret på Landspatientregisteret (LPR) er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3), hvilket betyder, at de løbende 
vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid. Tallene er foreløbige, og der skal i fortolkningen af udviklingen tages forbehold herfor.

Koden DZ907D er oprettet 1/1 2001, men der findes først registeringer i Landspatientregisteret fra 2002, deraf tidsperioden.

Afgrænsning:
Opgørelsen skelner ikke mellem følger af rituel  omskæring og følger af medicinsk omskæring. DZ907D ”Følger efter omskæring” kan ikke opdeles på underkoder. Det ikke muligt 
direkte at fastslå årsagen til "Følger efter omskæring".


