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Sammanfattning
Genom att ändra rutiner för hur vi gör
registrering i Nationella
Diabetesregistret på Råslätts
vårdcentral har vi kunnat öka
täckningsgraden markant. Detta gör
att vi nu kan använda
kvalitetsregistret för återkoppling och
utvärdering av arbetssätt och
behandlingsmetoder.

Ändrade rutiner gav en tydlig ökning av
antalet registrerade patienter i
kvalitetsregistret NDR.
Resultat
Nya rutiner har lett till ökad
täckningsgrad

NDR är ett svenskt kvalitetsregister för
diabetes. Tidigare har vi på Råslätts
vårdcentral haft en låg täckningsgrad i
registret och därför inte kunnat
använda det för kvalitetsuppföljning .

Införandet av nya rutiner för
registrering i NDR har lett till tydligt
ökad täckningsgrad vilket i sin tur
ger att vi nu kan använda oss av
NDR för återkoppling och
kvalitetsuppföljning av vårt arbete
med diabetespatienter.

Syfte/Mål
Genom att ändra rutinerna för hur vi på
vårdcentralen registerar uppgifter i
NDR vid återkontroll av
diabetspatienter har vi som mål att
under 2015 nå en täckningsgrad på
minst 80%.

Metod
För att nå vårt mål med ökad
registrering i NDR har vi från första
kvartalet 2015 infört ändrade rutiner för
hur vi gör registeringen i NDR. De nya
rutinerna innebär att både läkare och
diabetessköterskor fyller i uppgifter i
NDR-blanketten vid respektive
årskontroll. Diabetessköterskorna
ansvarar sedan för att uppgifterna
registerats i NDR online. Uppföljning
har skett kvartalsvis med återkoppling
till läkare och diabetessköterskor. Vid
kvartalskontrollerna har även
uppföljning av rutinändringen skett.
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Fortsatt arbete med NDR
När vi nu har mer tillförlitlig statistik
att tillgå kommer vi kunna följa och
utvärdera vårt arbete med
diabetspatienter på vårdcentralen.
Patienterna kommer också kunna
ta del av statistiken och få
individuell riskbedömning genom
”Riskmotorn”. Vi räknar med att
synliggöra fler områden som kan
leda till fortsatta
förbättringsarbeten för att förbättra
och utveckla vår diabetesvård på
Råslätts vårdcentral.
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Genom en ökad täckningsgrad räknar
vi med att kunna få tydlig återkoppling
på vårt arbete och synliggöra områden
i vår diabetesvård som kan leda till
ytterligare förbättringsarbeten.

År 2013 var täckningsgraden ca
49%, år 2014 ca 53% och
innevarande år är täckningsgraden
ca 92% (beräknas stiga ytterligare
när siffrorna för kvartal 4 är klara).

Nästa steg
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Antal registrerade patienter per kvartal i NDR på
Råslätts vårdcentral.
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