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Nyhetsbrev - juli 2020
Årsrapporter och engelsk rapport med NDR-data 1996–2019

Det finns nu tre rapporter som utskrivbara PDF:er som ligger på www.ndr.nu
Det är en svensk och en engelsk version med data gällande åldrar 18 år och uppåt och en svensk
version för de under 18 år (Swediabkids).
Rapporterna kompletterar den data som alla kan
hämta i Knappen (www.ndr.nu/knappen) med
längre trender och mer detaljerad redovisning
med fler nivåer på olika indikatorer.
Rapporternas största syfte är att stimulera till
förbättringsarbete. De tre olika rapporterna är
innehållsmässigt anpassade efter målgruppen.

Kontakt med NDR under sommaren

Nu är det semestertider vilket innebär att bemanningen är lägre på NDR. Detta gäller under juli och
halva augusti månad. Det är främst telefontiderna som är begränsade, däremot går det fint att skriva
till oss på ndrinfo@registercentrum.se
Denna brevlåda bevakas dagligen hela sommaren.

Nya variabler på grund av Covid-19

På grund av pandemin har vården efterfrågat att kunna registrera om besöket är ett video- eller
telefonbesök och därför införs en variabel för detta. Variabeln benämns Distansbesök (ersätter
fysiskt besök). Det som ska registreras är vårdkontakt som sker via telefon eller video och
innehållsmässigt ersätter ett fysiskt mottagningsbesök. Relevanta åtgärdskoder är XS004
(Distanskonsultation), ZV051 (Telemedicin), UX007 (Videobesök).
NDR har kontaktat de journaltillverkare och överföringssystem som för över data från journal till NDR
och informerat om förändringarna i registret. Det är viktigt att anpassning görs snarast så denna
information kan gå över till NDR automatiskt i de fall där direktöverföring används, utan att vården
belastas med merarbete vid registrering. Kontrollera gärna själva att informationen går över till NDR
genom att bevaka rapporteringsgraden för din enhet på NDRs hemsida. Rapporteringsgraden visas i
inloggat läge i översikten.
I föregående nyhetsbrev berättade vi att NDR öppnat upp fyra variabler om glukoskontrollen och en
om kolhydraträkning, som sedan flera år har registrerats från barn- och ungdomsdiabetesvården. Det
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har funnits önskemål från vården sedan tidigare att lägga till dessa variabler eftersom fler och fler får
tillgång till sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning. I rådande pandemi ser vi att det registreras
färre HbA1c och på grund av detta görs införandet av de nya variablerna redan nu. På så sätt
säkerställs att NDR även fortsättningsvis inhämtar information om glukoskontrollen. Variablerna som
speglar glukoskontrollen läses av i patientens rtCGM/isCGM.

Dessa variabler kan ses som komplement till HbA1c, men det är ytterst viktigt att HbA1c även
fortsättningsvis registreras i de fall som provet kan tas. Görs inte detta så förlorar vi möjligheten
att jämföra glukoskontrollen före och efter Corona-pandemin. Titta i Knappen när det gäller just
din mottagning om ni har registrerat färre patienter och färre Hba1c under mars-juni 2020 än vad
ni gjorde mars-juni 2019. Det är lätt att jämföra två perioder i Knappen. Behöver du hjälp kontakta
NDR-support. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har rekommenderat NDR att visa vilken
effekt Covid-19 har för diabetesvården.

De nya variablerna är:
1) Medelglukos i rtCGM/isCGM senaste 2 veckorna.
2) Standarddeviation (SD) medelglukos i rtCGM/isCGM senaste 2 veckorna.
3) Andel (%) av tiden med glukosvärden inom intervallet 4–10 mmol/L rtCGM/isCGM (time in
range, TIR) senaste 2 veckorna. Gäller för personer 18 år och äldre. För personer under 18 år
gäller intervallet 4–8 mmol/L.
4) Andel (%) av tiden med glukosvärden under 4 mmol/L i rtCGM/isCGM senaste 2 veckorna.
För att registrera dessa ovanstående glukosvariabler så måste personen använda rtCGM/isCGM mer
än 70% av tiden vilket är en genomsnittlig användning på 5 dagar per vecka.
5) Använder kolhydraträkning. Kolhydraträkning används för att räkna ut en rekommenderad
insulindos.

Hur många med diabetes har haft covid-19?

Med hjälp av Socialstyrelsen har NDR samkörts med SmiNet (dit anmälan görs av smittsamma
sjukdomar enligt smittskyddslagen) och dödsorsaksregistret för att få information om hur många av
de som är registrerade i NDR (barn och vuxna) som testats positivt för covid-19 och hur många som
avlidit. Till och med 4 juni 2020 hade 292 personer med typ 1-diabetes och 4794 personer med typ 2diabetes testats positivt för Covid-19. Totalt hade 40 personer med typ 1-diabetes och 1102 med typ
2-diabetes avlidit i Covid-19. Gå in på NDR s hemsida eller klicka på bilden ovan för att se mer
statistik angående Covid-19 och Diabetes. Där ser ni antalen uppdelat på åldersgrupper för personer
med typ 2-diabetes. För typ 1-diabetes är antalen för få för att delas upp, men vi ser att av de 40
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personer med typ 1-diabetes som avlidit i covid-19 var 35 personer i åldrarna 65–89 år. NDR kommer
uppdatera informationen om Covid-19 då vi får tillgång till nya data från Socialstyrelsen om ca 3
månader.

Diabetesenkäten

NDR fortsätter att tillhandahålla Diabetesenkäten (för personer
med diabetes från 18 år). Alla mottagningar som vill börja
använda den är välkomna att höra av sig. Det går bra att
använda diabetesenkäten i samband med videobesök och det
kan vara extra värdefullt att följa patienters mående och hur de
upplever att diabetesvården fungerar i dessa Covid-tider. Se
filmen som ligger på NDRs hemsida som handlar om
Diabetesenkäten och hur den kan användas.
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