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Tack för firandet på Diabetesforum 2021!



Nationella Diabetesregistret - kvalitetsregister 
för barn och vuxna med diabetes

En gemensam årsrapport med tydliga kapitel med 2021 års resultat 
(klar juni 2022)
1. Barn och ungdomar med diabetes
2. Unga med diabetes 15-30 år
3. Vuxna med diabetes



Resultat 2021- NDR - vuxendiabetesvården



Resultat 2021- NDR - barndiabetesvården



Barndiabetesvården 2021 - Fördelning av HbA1c



Barndiabetesvården - Andel med pump 2019-2021



Unga med diabetes 15-30 år - medel HbA1c 2019-2021



Primärvården 2021 - Fördelning av HbA1c 1996-2021



Primärvården 2021 - Fördelning av HbA1c i regionerna



Resultat 2021-primärvård- Fördelning av olika typer 
av behandling och uppdelat på diabetesduration

alla



Jämförelse 2013 och 2021





Normalvikt, övervikt och obesitas - Primärvården och 
medicinkliniker typ 1 diabetes 1996-2021



COVID-19 och Diabetes

• uppföljning av COVID-19 med hjälp av Socialstyrelsen samkört 
NDR med SmiNet och dödsorsaksregistret
• Senaste nyhetsbrevet sept 2021

Nyhetsbrev på www.ndr.nu



Studien visade att det var en kvarstående riskökning på 40% vid typ 2 diabetes 
jämfört med kontroller, men inte vid typ 1 diabetes efter justering för 
socioekonomiska faktorer och annan sjuklighet. 

A. Rawshani et al. / The Lancet Regional Health - Europe 4 (2021) 100105 



Hallström et al Diabetologia (2021) 64:2751–2761

Standardised incidence rates with 95% CIs for any
amputation in people with type 1 diabetes over time



Nathanson et al Diabetologia 2021



Forskning på data från NDR en viktig del i 
kvalitetsarbetet
• Forskning på data från NDR är en viktig länk i kedjan där ny kunskap 

leder till förbättrad riskfaktorkontroll med resultat som kan följas upp 
och få spridning i vården
• Många forskargrupper använder idag NDR-data för att besvara 

kliniska frågeställningar. 
• Flera forskarstuderande använder data från NDR i sitt pågående 

avhandlingsarbete. 
• Under 2021 har 25 vetenskapliga artiklar publicerats



Ansökningar om datauttag 2021 
Register där regionstyrelsen i Västra Götaland är CPUA

https://registercentrum.se/forskning/forskni
ng-med-kvalitetsregisterdata/p/rJ_t9sBIf

Att ansöka om data
Hör av dig om du har frågor eller behöver hjälp



Det senaste om 
Diabetesenkäten

Katarina Eeg-Olofsson, Ebba Linder



Nationella kvalitetsregister
Innehåller t.ex. diagnoser, behandlingar, laboratorievärden och 
patientrapporterade uppgifter/mått (PROM och PREM) 

o Används för att jämföra resultat med andra vårdenheter eller 
mellan regioner i syfte att driva förbättringsarbete. 

o Ska bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa.

o Ska användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling och 
forskning.  



PROM och PREM 
Patientrapporterade uppgifter i diabetesvården

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 
Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar

Socialstyrelsen vill detta - utvecklingsindikatorer för god vård

”Patientrapporterat utfall (F1 och F2) -Indikatorer som mäter hur patienten 
upplever vårdens kvalitet och sin hälsorelaterade livskvalitet är viktiga för att 
följa upp, utvärdera och förbättra diabetesvården.”  

Patienterna vill detta –
starkt stöd från patientorganisationerna



Patientrapporterade mått -Diabetesenkäten

Hur mår jag?
Hur har jag 

det?

Hur fungerar 
livet med 
diabetes?

Får jag det 
stöd jag 

behöver från 
diabetes-
vården?

– om hur personen mår och har det med sin diabetes (PROM)
– om upplevt stöd från vården (PREM)



Används av pilotenheter sedan 2017

33 frågor
både typ 1 och typ 2

Resultat direkt, 
Poäng 0-100 på 
frågeområden

Totalt 66 enheter 
(medicinkliniker 
vårdcentraler)

10 000 Skickade 
enkäter, ca 40% 
svarsfrekvens 



Diabetesenkäten är utvecklad och utvärderad 
genom forskning



Aktuella studier- implementering av 
Diabetesenkäten

1. Intervjustudie i 2 delar:  inför införandet av Diabetesenkäten och 
12 mån efter

2. VGR primärvård 
Samarbetsprojekt mellan VGR, NDR, universitet och högskolor och forskande läkemedelsföretag 



Slutsatser och implikationer 

• Implementeringen kräver nya förhållningssätt
• Diabetesenkäten kan vidga perspektiven 
• Personal och patienter såg potentiella vinster med att använda 

Diabetesenkäten 
• Grund för vidareutveckling av implementeringsstrategi



Att använda patientrapporterade mått i klinisk vardag 

• Identifiera problem
• Underlätta kommunikation
• Skräddarsydd uppföljning - individanpassad

Kan stödja patienter att ta upp viktiga frågor i sitt vård-
möte och bli mer engagerade i sin egenvård 



• Följa upp, utvärdera och förbättra diabetesvården genom 
att mäta vårdens kvalitet och hur patienter upplever sin 
hälsorelaterade livskvalitet

• Stärka patientperspektivet i diabetesvården

Mål med PROM och PREM i NDR



Hantering av patienters information från enkäter

När enkäter används för att mäta hälsoresultat ska lokalt 
personuppgiftsansvarig (vårdenheten) vara primär mottagare av 
svaren samt omhänderta och dokumentera och följa upp dessa för 
att till exempel fånga upp avvikelser som kräver eventuell åtgärd 
och kontakt med patienten. Ett kvalitetsregister är sekundär 
mottagare av patientapporterade mått. 

Källa: Vägledning från Nationella stödfunktionen för 
kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) Rev. 2021-08-26



NDR:s formulärtjänst för pilotenheterna

Patienten besvarar enkäten digitalt

Vårdgivaren erbjuder patienter att 
besvara Diabetesenkäten

Diskussion kring enkätsvaren vid 
besöket

Vårdgivaren tar emot enkätsvar, 
journalför och rapporterar till NDR



Den digitala 
Diabetesenkäten



Så här presenteras svaren på Diabetesenkäten

Hur personen med 
diabetes mår och 
hur livet med 
diabetes fungerar

Hur stödet från 
diabetesvården 
fungerar



Sammanställning 
av enhetens 
egna resultat

Vårdcentral

Vårdcentral



Regionerna behöver driva 
arbetet med 
Diabetesenkäten

o Formulärtjänst via 1177

o Via regioners egna 
digitala lösningar för 
kommunikation



Tack!
ndrinfo@registercentrum.se

mailto:ndrinfo@registercentrum.se

