
variabelnr 
(fra 
malen) 

Type feil Beskrivelse Forklaring 

1 Feil Ugyldig eller manglende sykehusid Liste over nummer finnes på 
hjemmesiden. 

3 Feil Mangler avidentifisert løpenummer   
4 Feil Ugyldig eller manglende angivelse av kjønn - MCA kun gyldig 

for kvinne (K) 
  

4 Advarsel Ugyldig eller manglende angivelse av kjønn (annet enn 
M,K,U) 

  

5 Feil Ugyldig eller manglende alder (0-120) fom 0 tom 120 
5 Advarsel Alder utenfor antatt område for MCA (12-55) fom 12 tom 55 
6 Feil Innleggelsesdato er etter operasjonsdato   
6 Feil Inndato er ikke angitt eller ikke i korrekt format 

(dd/mm/åååå) 
  

6 Advarsel Innleggelsesdato er mer enn (eller lik) 1 år før 
operasjonsdato 

operasjonsdato -364 

7 Feil Overvåkingsinngrep ikke angitt med korrekt oppsett (AAA##) 
eller blank 

  

7 Advarsel* Det er mange pasient/operasjoner som mangler bikoder advarsel hvis minst 50% av pasientene 
mangler bikodene 

7 Feil Primær operasjonskode mangler   
8 Advarsel Endopros har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U,blank)   
8 Advarsel Endopros er ikke angitt (eller ukjent =  U)   
9 Feil Operasjonsdato er ikke angitt eller ikke i korrekt format 

(dd/mm/åååå) 
  

12 Feil Utdato er ikke oppgitt i korrekt format (dd/mm/åååå)   
12 Feil Utskrivingsdato er før operasjonsdato   
12 Advarsel Utdato er ikke angitt   
12 Advarsel Utdato er mer enn 1 år etter operasjonsdato operasjonsdato +364 
13 Feil Siste oppfølgingsdato er ikke angitt eller ikke i korrekt format 

(dd/mm/åååå) 
  

13 Feil Oppfølgingsdato er før Operasjonsdato   
13 Advarsel Siste oppfølgingsdato mangler   
15 Feil Sårkontaminasjon har en ugyldig verdi (annet enn 1-4, 9 og 

blank) 
  

15 Advarsel Sårkontaminasjon er ikke angitt (eller ukjent = 9)   
16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid (0-480) eller 

operasjonstid mangler (blank, 999) 
fom 0 tom 480 

16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid for MCA (20-120) fom 20 tom 120 
16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid for NFB (30-240) fom 30 tom 240 
16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid for JEA (15-180) fom 15 tom 180 
16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid for JKA (15-180) fom 15 tom 180 
16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid for FN (60-320) fom 60 tom 320 
16 Advarsel Uvanlig kort eller lang operasjonstid for JF (30-320) fom 30 tom 320 
17 Feil ASAKlassifikasjon har en ugyldig verdi (annet enn 1-5, 9 og 

blank) 
  

17 Advarsel ASAKlassifikasjon er ikke angitt (eller ukjent = 9)   
19 Feil Perioperativ antibiotikaprofylakse har en ugyldig verdi (annet 

enn Y,N,U) 
  

19 Advarsel Perioperativ antibiotikaprofylakse (periopabpf) er ikke angitt 
(eller ukjent = U) 

  

21 Feil Elektiv operasjon har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U, 
blank) 

  

21 Advarsel Elektiv operasjon er ikke angitt (eller ukjent = U)   



23 Advarsel 
* 

Det er mange pasient/operasjoner som mangler diagnoser advarsel hvis minst 50% av pasientene 
mangler diagnose 

24 Advarsel Bypassoperasjon mangler informasjon om Euroscore (0-998) gyldige verdier mellom fom 0 tom 998 
29 Feil Infeksjonsdato før utskrivelse ikke oppgitt i korrekt format 

(dd/mm/åååå) 
  

29 Feil Infeksjonsdato før utskrivelse er etter utskrivelsesdato kan være på utskrivelsesdato 
29 Feil Infeksjonsdato ved utskrivelse er før operasjonsdatodato kan være på operasjonsdato 
29 Feil Uoverenstemmelse mellom Infeksjonsdato ved utskrivelse og 

InfeksjonstypeUt 
Det er angitt enten en gyldig 
infeksjonsdato men ingen infeksjon, 
eller en gyldig infeksjon men ingen 
dato. 

30 Feil Pasientdiagnostisert infeksjon ikke mulig før utskrivelse   
30 Feil Infeksjonstype før utskrivelse (infeksjonstypeut) ikke oppgitt i 

korrekt format (IN/SI/DI/OS/IA/UK) 
  

32 Feil Infeksjonsdato pr. 30 dg. (infeksjonsdato30) er ikke angitt 
ved infeksjon 

  

32 Feil Infeksjonsdato pr. 30 dg. (infeksjonsdato30) ikke oppgitt i 
korrekt format (dd/mm/åååå) 

  

32 Advarsel Infeksjonsdato30 er før utskrivingsdato Endret fra feil til advarsel 
32 Advarsel Infeksjonsdato30 er mer enn 30 dager etter operasjonsdato Endret fra feil til advarsel 
32 Feil Infeksjonsdato30 er etter siste oppfølgingsdato kan være på siste oppfølgingsdato 
33 Feil Uoverenstemmelse mellom Infeksjonsdato pr. 30 dg. og 

Infeksjonstype30 
Det er angitt enten en gyldig 
infeksjonsdato men ingen infeksjon, 
eller en gyldig infeksjon men ingen 
dato. 

33 Feil Infeksjonstype pr. 30 dg. (infeksjonstype30) ikke oppgitt i 
korrekt format (IN/PS/SI/DI/OS/IA/UK) 

  

40 Feil ReinnlagtInfeksjon har er angitt som Y selv om pasienten ikke 
har infeksjon 

  

40 Advarsel ReinnlagtInfeksjon er ikke angitt eller U   
40 Advarsel ReinnlagtInfeksjon har en ugyldig verdi (annet enn Y,N,U, 

blank) 
  

41 Feil ReOperasjonInfeksjon er angitt som Y selv om pasienten ikke 
har infeksjon 

  

41 Feil ReOperasjonInfeksjon har en ugyldig verdi (annet enn 
Y,N,U,blank) 

  

41 Advarsel ReOperasjonInfeksjon er blank eller U ved infeksjon   
43 Advarsel Dødsdato er mer enn 30 dager etter operasjonsdato operasjonsdato + 30 
43 Advarsel Dødsdato er før operasjonsdato kan være på operasjonsdato 
45 Feil InfeksjonsdatoHsted ikke oppgitt i korrekt format 

(dd/mm/åååå) 
  

45 Feil InfeksjonsdatoHsted mer enn 30 dager etter operasjon Operasjonsdato + 30 
45 Feil InfeksjonsDatoHsted mangler ved infeksjon og FN kode   
46 Feil InfeksjonsTypeHsted kan ikke være PS før utdato Pasientdiagnostiserte infeksjoner er 

ikke gyldige før utskrivelse, men kan 
være på utskrivelsesdatoen 

46 Feil InfeksjonsTypeHsted ikke oppgitt i korrekt format 
(IN/PS/SI/DI/OS/IA/UK) 

  

46 Feil InfeksjonsTypeHsted ikke oppgitt på FN kode   
46 Feil InfeksjonsTypeHsted mangler når infeksjondatohsted er 

angitt og FN kode 
  

48 Advarsel Høyde i feil format (max 3 tall, ingen desimaler)   
49 Advarsel Vekt i feil format (max 3 tall, ingen desimaler)   
51 Advarsel Diabetes i feil format (Gyldige koder: N, D1, D2)   

* "System"-advarsel 
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