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Resultater vedrørende diabetes fra Det Nationale 

Indikatorprojekt for hospitalerne i Region Midtjylland  

 
 
De årlige resultater fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) 
vedrørende diabetes for hospitalerne i Region Midtjylland blev drøftet 
i forbindelse med den regionale audit afholdt den 9. oktober 2007. 
Resultaterne omfatter perioden 1. marts 2006 – 28. februar 2007, og 
kan findes på www.sundhed.dk. De centrale resultater fremgår 
nedenfor. 
 
Målopfyldelse 

Samlet set er resultaterne i Region Midtjylland tilfredsstillende. Ca. 4 
ud af 5 diabetespatienter i regionen modtager en undersøgelsespakke 
på hospitalerne, der lever op til samtlige NIP standarder.  
 
Konkret skal det bemærkes, at der på alle måleområder er tydelige 
fremskridt at spore for Regionshospitalet Viborg, som også har 
regionens bedste databasekomplethed på 84%. Regionshospitalet 
Skive udmærker sig ved at opfylde samtlige standarder som det 
eneste hospital i regionen. Dog er hospitalets databasekomplethed 
lav (48%). 
 
Enkelte steder er der problemer med at opfylde enkelte standarder. 
Hospitalerne arbejder aktivt på at løse disse.  
 
Datakvalitet 

Generelt er der problemer med datakvaliteten, hvilket betyder at 
resultaterne må tages med nogle forbehold. 
 
Databasekompletheden på 56% for den samlede region er ikke 
tilfredsstillende, dvs. at der er for mange patientforløb, som ikke 
indberettes til NIP-databasen. Lav databasekomplethed er et problem 
i alle regioner, og Region Midtjylland og Region Hovedstaden er de 
eneste regioner, der overhovedet har været i stand til at opgøre 
databasekompletheden.  
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Side 1



 

Side 2 

De største dataproblemer vedrører indberetningen af data om øjenundersøgelser. Dette 
skyldes bl.a., at undersøgelsen ofte foregår hos privatpraktiserende øjenlæger, der i mange 
tilfælde ikke sender de nødvendige oplysninger om undersøgelsen til hospitalerne. 
 
Fremadrettede initiativer  
Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed (EKKP) vil i samarbejde med Primær Sundhed 
arbejde på at løse problemerne vedrørende indhentning af data fra praktiserende øjenlæger. 
 

Hospitalerne vil arbejde målrettet på at opnå en tilfredsstillende databasekomplethed. EKKP 
har udviklet et datafangstmodul, der kan spare hospitalerne for både papirgange og 
tidsforbrug, og udbredelsen af dette til alle indberettende afdelinger forventes at medføre en 
betydelig forbedring ved kommende opgørelser i Region Midtjylland.  
 
Regionen stræber efter fuld databasekomplethed, og der er bl.a. etableret central løbende 
opgørelse af databasekompletheden. EKKP understøtter hospitalernes arbejde med 
dataindberetningen ved månedligt at udsende lister til regionens hospitaler over patienter, der 
skal indberettes til NIP-diabetes. Desuden vil hospitalerne fra årsskiftet modtage kvartalsvise 
opgørelser, så afdelingerne løbende kan følge deres resultater. Direktionen vil halvårligt følge 
op på databasekompletheden i dialog med hospitalsledelsen, idet forventningen til hospitalerne 
er, at der er fremskridt at spore fra opgørelse til opgørelse. For nuværende er målet en 
databasekomplethed på minimum 90%. 
 
Det skal bemærkes, at Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Ringkøbing først er kommet 
i gang med dataindberetningen efter den 1. marts 2007. De indgår derfor ikke i den aktuelle 
NIP opgørelse, men vil indgå i de kommende opgørelser. 
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