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Inledning
Det Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett kvalitetsregister som verksamheterna inom
Primärvården är ålagda att leverera data till. Grundläggande är det medicinska kvalitetsperspektivet
men också grundläggande för ersättning enligt VG Primärvård.
För att leveranserna av data skall bli korrekta krävs en viss konfigurering i AsynjaVisph och korrekt
journalregistrering av användaren samt att MedRave-rapportens inställningar görs korrekt.

Dokumentationsrutiner diabetespatienter
Grunden för journaldokumentation är att alltid utgå från en journalmall. I de fall det ska
registreras/beställas mätvärden som inte är termer i journalmall, så sker detta från ”Nytt-menyn”
genom att välja ”Registrera mätvärden” eller ”Beställning mätvärden”.

Välja journalmall
För att underlätta dokumentation av uppgifter för överföring till Nationella Diabetesregistret (NDR)
finns det en särskild diabetesmall för läkare och en särskild diabetesmall för sjuksköterskor.
Möjlighet finns även att, vid användande av annan mall än diabetesmall, lägga till en så kallad
tilläggsmall ”NDR” till den för tillfället valda dokumentationsmallen.
Diabetesmall för läkare
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Diabetesmall för sjuksköterska

Tilläggsmall NDR
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Termen Kontakttyp
Kontakttypsregistrering görs i AsynjaVisph via termen Kontakttyp som är ett OBLIGATORISKT
sökord. De olika valen av kontakttyper som finns väljs via en ”drop down-list”. De aktuella valen
följer Västra Götalandsregionens regelverk och är kopplade till utdata.

Diagnosregistrering
Diagnos registreras från journalmall på termen Diagnos enl ICD10-SE.

Patientsamtycke
Patientens samtycke till att uppgifter överförs till NDR dokumenteras på termen ”NDR ok”, via
mätvärdesskala med alternativen Ja eller Nej.
Regelverk för rapport = Saknas uppgift om patientsamtycke eller om Ja registrerats är det Ja.
Senast registrerat värde får inte vara Nej om rapporten ska överföras till NDR.

Läkemedel
De läkemedel som överförs från AsynjaVisph till NDR är de som ordineras från
läkemedelsjournalen och ska stå som FAST medicin.
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NDR-blanketten
Tabellen visar NDR-blankettens benämning och den term/analys som används i AsynjaVisph samt
det regelverk som tillämpas för rapporten.
NDR-blankettens
Term/analys, termtyp,
Regelverk för rapport
benämning
format i AsynjaVisph
Patientsamtycke ingår i det
Saknas uppgift eller om Ja
NDR ok
övergripande regelverket för
Sökord, numeriskt värde
registreras är det Ja. Senast
att leverans av data skall ske
registrerade värde får inte vara
till NDR.
Mätvärdesskala:
Nej om rapporten ska
Ja, Nej
överföras till NDR.
Debutår
Senaste värde som finns
Debutår diabetes, NDR
Sökord, numeriskt värde
registrerat. Årtal måste vara
registrerad i fältet för
Anteckna årtalet, t ex 2003.
datumval (ovanför
De första fyra, alternativt två, fritextfältet)
tecknen registreras.
Typ av diabetes
(klinisk bedömning)

Diagnos skall registreras från
journalmall termen Diagnos
enl ICD-10 SE

Diagnoskod E10*=typ1,
E11*-E14*=typ2

Diabetesbehandling

ATC-koder från
läkemedelsmodul i
AsynjaVisph
ATC-koder från
läkemedelsmodul i
AsynjaVisph

Om uppgift om tablett eller
insulin saknas blir resultatet
Kostbehandlad diabetes
All insulin som förskrivs är
för injektion.

Från analyskatalog lab
Kroppsvikt, kg, mätvärde,
numeriskt värde
Anges med heltal eller med
tre decimaler.
Kroppslängd, cm,
mätvärde, numeriskt värde
Midjeomfång, cm,
mätvärde, numeriskt
Blodtryck systoliskt,
mätvärde, numeriskt värde
Blodtryck diastoliskt,
mätvärde, numeriskt värde
Blodtrycksmätning, läge
mätvärde, numeriskt värde.

Senast registrerad.
Senast registrerade
kroppsvikt.

Metod att ge insulin

HbA1c
Vikt

Längd
Midjeomfång
Blodtryck

Senast registrerade
kroppslängd.
Senast registrerade
midjeomfång.
Senast registrerade systoliskt
blodtryck.
Senast registrerade diastoliskt
blodtryck.
Senast registrerade läge för
blodtrycksmätning.

Mätvärdesskala:
Sittande, Liggande, Stående
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Antihypertensiva läkemedel

Kolesterol

ATC-koder från
läkemedelsmodul i
AsynjaVisph
Från analyskatalog lab

Triglycerider

Från analyskatalog lab

HDL-kolesterol

Från analyskatalog lab

Lipidsänkande läkemedel

ATC-koder från
läkemedelsmodul i
AsynjaVisph
Sökord, numeriskt värde
Mätvärdesskala:
Nej, Mikroalbuminuri,
Makroalbuminuri,
Normaliserat värde
Eller analys U-albumin,
Alb/krea kvot
Från analyskatalog lab
Diagnos skall registreras från
journalmall termen Diagnos
enl ICD-10 SE

Albuminuri, NDR

S-kreatinin
Ischemisk hjärtsjukdom

Cerebrovaskulär sjukdom

ASA

Ögonbottenundersökning

Senast registrerade.

Senaste värde.
Diagnoskod I20* - I25*

Diagnos skall registreras från
journalmall termen Diagnos
enl ICD-10 SE
ATC-koder från
läkemedelsmodul i
AsynjaVisph

Diagnoskod I61*, I63*, I64*,
I67*, I69*, G45*, Z866A

Ögonbottenundersökning,
NDR

Sökordets datum, senaste
någonsin. Datum måste vara
registrerad i fältet för
datumval (ovanför
fritextfältet)
Senaste någonsin.

Sökord, datum
Diabetesretinopati

Senaste version och senast
registrerad.
Senaste version och senast
registrerad.
Senaste version och senast
registrerad.

Diabetesretinopati, NDR
Sökord med enval, numeriskt
värde
Mätvärdesskala:
Ja, Nej
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Synnedsättning

Fotundersökning
(Senaste året)

Synnedsättning pga
diabetes, NDR
Sökord med enval, numeriskt
värde.
Mätvärdesskala: Ja, Nej
Fotundersökning diabetes,
NDR

Senaste någonsin.

Sökordets händelsedatum,
maximalt 12 mån från
rapportdatum. Senaste värde.

Sökord med enval, numeriskt
värde

Riskkategori

Mätvärdesskala:
Ja, Nej
Riskkategori diabetesfot,
NDR

Sökordets händelsedatum,
maximalt 12 mån från
rapportdatum. Senaste värde.

Sökord med enval, numeriskt
värde

Rökare

Mätvärdesskala:
Frisk fot, Neuropati/angiopati,
Tidigare diabetessår,
Pågående allvarlig fotsjukdom
Rökvanor
Senaste någonsin.
Mätvärde/sökord med enval,
numeriskt värde
Mätvärdesskala:
0 = Jag har aldrig varit rökare
1 = Jag har slutat röka för mer
än 6 mån sedan
2 = Jag har slutat röka för
mindre än 6 mån sedan
0, 1, 2 = icke rökare
3 = Jag röker, men inte
dagligen
4 = Jag röker dagligen 1-9
cig/dag
5 = Jag röker dagligen 10-19
cig/dag
6 = Jag röker dagligen 20 eller
fler cig/dag
3,4,5,6 = rökare
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Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet NDR

Senaste registrerade

Mätvärde/sökord med enval,
numeriskt värde

Hypoglykemiförekomst svåra
(antal senaste året)

Mätvärdesskala:
Aldrig
< 1 ggr/vecka
Regelbundet 1-2 ggr/vecka
Regelbundet 3-5 ggr/vecka
Dagligen
Hypoglykemiförekomst,
svåra
Sökord med mätvärdsskala:
Ingen
1-2
3-5
>5

Senaste registrering under 12
månader

Rapporter
Rapporteras med MedRave-rapport NDR. Se MedRave användarmanual www.medrave.se

Rutiner leverans och granskning
Leverans till NDR enligt regionalt regelverk en gång per kvartal. Verksamheten avgör om det ska
ske med tätare intervall.
Verksamhetsrutiner ska finnas för rapportinställning av MedRave och granskning av
patientuppgifter sker innan leverans till NDR.
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