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Minnesanteckningar från NDRs 
årsmöte 2014 

 

NDRs årsmöte 23:e januari i Göteborg, som vanligt helt osponsrat från läke-
medelsföretag. Vi höll till på Scandic Crowns hotell som ligger centralt i 
Göteborg.  

Delatagare KAS o koordinatorer från samtliga landsting i Sverige samt 
NDR/ RC (registercentrum), Socialstyrelsen, Svenska Diabetesförbundet 
mfl.  

Från Norrbotten var vi Marianne Gjörup, Eva Nordlund (ny KAS för 
medicinklinikerna) och Beatrice Pirak. 

 

Återigen togs ämnet upp angående NDR kopplat till ersättningssystem. NDR 
varnar för detta men har ingen påverkan till olika landsting hur de gör.  

Många förbättringsarbeten pågår i landet bla IQ5, IQ3barn, samt landstings-
utbildningar på Gotland o Västmanland. 

NDR deltar i olika projekt bla SKL patientmedverkan, 1177, IVBAR 
(värdebaserat ersättningssystem), SoS-målnivåer, Öppna jämförelser, SKL 
framgångsfaktorer o EASD- insulinpumpar.  

Många forskningsprojekt pågår som Riksfaktorer, Diabetes och cancer, 
Diabetes incidens, Etnicitet, PROM (patient reported outcomes measures 
Patientens egna upplevelser av den vård de får är ett sätt att mäta vårdkvali-
tet), samt hälsoekonomi o femtaoperation.  

 

Stora nyheten var ” knappen”. Ligger tillgänglig för alla där man kan gå in 
och få direkt data för riket, landstings o enenhetsnivå. Tidigare har vi fått 
beställa detta från NDR.  

 

Alltså ett knapptryck för förbättringsarbete! Ni kan nu gå in på www.ndr.nu  
och trycka på den blå knappen - hit behövs inte inloggning via SITHS kort 
utan man kan göra från alla datorer. Om man har NDR behörighet och 
loggar in ser man statistiken även på de enskilda enheterna (namngivna). 
Även detta kommer att läggas ut öppet om ett halvår   

Det är bara att gå in och plocka fram olika indikatorer samt välja olika urval 
så får man fram statistiken direkt, fram tills dags dato.  

 

På www.ndr.nu finns också- ”Riksmotorn” ett fint pedagogiskt hjälpmedel i 
patientkontakten! 

 

SKL driver sedan föregående år ett pilotprojekt om diabetesvården, 
nationellt programråd. Bl.a. har man tagit fram faktorer som utmärker 
landsting och enheter som lyckas bättre med sitt arbete. Läs mer på 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/diabetes/framgangsfaktorer-
for-diabetesvard  



31 JANUARI 2014 

 2 
 
 
 
 

NDR tillsammans med projektledare Johan Jendle kommer att skicka ut 
information om kompletterande uppgifter på pumpbehandlade patienter, som 
kvalitetskontroll av insulinpumpar.  

 

Tills sist hör gärna av er om ni behöver stöd med att ta ut statistik för er 
enhet! 

 

Vid tangentbordet / Beatrice Pirak  

 

  

 

 

 


