Information om RKKP diabetes visning på www.kiap.dk
I visningen her, kan du se de data, som din praksis (på ydernummer-niveau) har indberettet
til RKKP Diabetes. RKKP står for Regionerne Kliniske Kvalitets Program, og deres opgave er, at
varetage de kliniske kvalitetsdatabaser i Danmark. Herunder Dansk Voksen Diabetes
database, som almen praksis er forpligtet til at indberette data til.
Din praksis er forpligtet til indberette data på de af dine patienter, som har diabetes, og som
du har behandler-ansvaret for. Du skal indberette data en gang pr. patient pr. kalenderår
(pr.sygdom).
Indberetningen skulle gerne foregå så nemt som muligt. Nogle praksis arbejder bedst ved at
huske at indberette samtidigt med at de laver en årskontrol på deres diabetes patient, eller
når de laver en forløbsplan. Mens andre praksis helst vil indberette flere patienter på en gang
fra en patientliste. Begge dele er lige rigtig.
Styregruppen for Dansk Voksen Diabetes Database har repræsentanter fra almen praksis og
DSAM. De er med til at definere indikatorer for almen praksis.
En indikator er et målepunkt, som skal være med til at beskrive behandlingskvaliteten af
diabetes patienter i din praksis. Fx om der bliver målt HbA1C på dine diabetes patienter
(indikator 1) eller om for mange af dine diabetes patienter har et blodtryk, der er for højt, og
som samtidigt ikke er medicinsk behandlet (indikator 2b).
Der har desværre været en del tekniske udfordringer med den eksisterende diabetes
indberetning. Det kan betyde, at dine data ser mangelfulde ud, uden reelt at være det. Dvs. de
rigtige data ligger i dit eget lægepraksissystem, men data er ikke kommet korrekt ind til
RKKP. Det kan betyde, at nogle af dine indikatorer ikke kan beregnes. Fortvivl ikke, det bliver
rettet teknisk i øjeblikket og fremadrettet bliver data derfor mere præcise.
Din behandlingskvalitet vil ikke blive vurderet ud fra mangelfulde data. Derfor vil data for
almen praksis heller ikke indgå i årsrapporten for Dansk Voksen Diabetes database før år
2020.
Indtil da kan du imidlertid godt bruge dine RKKP diabetes data til at fremsøge patienter, som
ikke opfylder en indikator. Selv om dine data ikke er optimale pga. tekniske udfordringer, kan
du fortsat bruge de data, der er kommet frem.
KiAPs rolle i denne visning er, at hjælpe RKKP med at præsentere de data, som RKKP har
modtaget fra din praksis. KiAP og RKKP har en databehandleraftale, så KiAP gerne må
behandle data for RKKP, mens RKKP fortsat ejer data. Visningerne er lægefagligt kvalificeret,
så de forhåbentlig giver mening i kvalitetsarbejdet i din praksis, men også i klyngerne. Har du
kommentar eller problemer med din visning, kan du altid kontakte KiAP support på
support@kiap.dk eller tlf. 7196 8844

