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Det har hänt mycket under 2014 och mer är på gång: 

 

Knappen är vårt gemensamma verktyg för att ta fram statistik för den 

egna enheten och kunna jämföra med ditt landsting och riket. Du hittar 

Knappen på www.ndr.nu/knappen eller via vår hemsida. Vi tackar för 

all respons under året och vi märker att fler och fler upptäckt hur lätt 

det är att få en bra bild av hur den egna mottagningen/kliniken ligger 

till i sina diabetesresultat. Knappen är öppen för alla och vi får ha 

beredskap för frågor från olika håll. 

 

 

Många medicinkliniker har kommit igång med att skriva in uppgifter 

om insulinpumparna i registret. Vi kommer att få en fantastisk 

möjlighet att utvärdera hur pumpbehandlingen fungerar i Sverige tack 

vare era insatser. Tveka inte att höra av er om ni behöver hjälp med 

registreringen. 

 

 

NDRs Riskmotorer har kommit att användas alltmer och med stöd av 

dessa kan man beräkna 5-årsrisken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom. 

Riskmotorerna hittar du på www.ndr.nu/risk. Vi har fått frågan om det 

finns möjlighet att återföra riskbedömningen till patientjournaler ute 

på klinikerna. Detta möter inga tekniska hinder från NDRs sida men 

ännu är inte något av journalsystemen anpassat för det. En annan 

möjlighet är att vi gör en individuell riskbedömning baserat på tidigare 

data och lägger den i patientens diabetesprofil på hemsidan.  

 

För dig som registrerar patienterna online så vill vi informera om att 

NDR-formuläret nu kommer att förenklas. Vi avser att ta bort uppgift 

om läkemedelsnamn kopplat till frågorna om diabetes-, blodtryck- och 

lipidbehandling och vi kommer inte längre att efterfråga lab-värden 

kopplade till frågan om mikroalbuminuri.  

 



 

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i NDR blir snart en verklighet. 

För att testa enkäten kommer vi att under början av 2015 sända ut den 

till 1600 personer med diabetes och det kan hända att någon av just 

dina patienter har blivit slumpvis utvald att delta i denna pilotenkät. 

 

 

Tänk på att vi stänger databasen för det gångna året den 14 januari 

2015. Har du patientbesök som ännu inte rapporterats så har du några 

veckor på dig att få in dessa i registret. Om du registrerar besök i 

efterhand i NDR var då uppmärksam på att ändra till rätt besöksdatum 

i NDR-formuläret. 

 

 

Sist men inte minst vill vi passa på och berätta att något stort är på 

gång. Vår hemsida, som ofta beskrivs som lite blek och omodern, 

kommer under början av året att förändras helt och hållet för att bli 

mer tillgänglig och informativ. I samband med att vi går över till ny 

teknik så kommer det att ställa högre säkerhetskrav. För dig som 

användare kommer det att innebära att du måste koppla ditt 

tjänstekort till ditt NDR-konto. Har du frågor om hur du kopplar ditt 

tjänstekort så hittar du information om detta på hemsidan eller så 

kontaktar du vår support på telefon: 010 - 441 29 29.  

 

 

 

Tack för ditt viktiga arbete under 2014 och jag hoppas att du hinner 

samla ny kraft under kommande helger. 

 

 

 

Soffia Gudbjörrnsdottir 
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