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Diabetesforeningens høringssvar ang. Dansk Diabetes Database 

 

Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar om-

kring Dansk Diabetes Database (DDD). Vi har følgende bemærkninger: 

 

 

Populationsdannelse 

I Diabetesforeningen er vi enige i metoden og algoritmerne bag populati-

onsdannelsen i ny Dansk Diabetes Database. 

 

 

Kvalitetsmål 

Diabetesforeningen har følgende bemærkninger til valget af indikatorer: 

• De proces-indikatorer, der angiver om en måling har fundet sted 

indenfor de seneste 15 måneder inden skæringsdato, bør ændres 

til 12 måneder. 

• Vi ser gerne, at der arbejdes hen imod at bruge behandlingsmå-

let for HbA1c på 48 fremfor 53 mmol/mol som resultat-indikator. 

Alternativt kan man have begge indikatorer. 

• Vi håber, at DDD arbejder hen imod registrering af brugen af mo-

derne diabetesteknologi (insulinpumper og sensorbaserede glu-

kosemålere). 

• Ang. Den diabetiske fod og årlige opgørelser, så håber vi, at der 

på sigt kan laves årlige opgørelser over, hvor lang tid, der er gået 

imellem fodsår. Alternativt antal personer, der har haft fodsår in-

denfor det seneste år.  

 

 

Andre bemærkninger 

• Vi hilser initiativet med at inkludere PRO data i fremtiden vel-

kommen 

• I de fremtidige rapporter ser vi gerne, at udviklingen gennem 

årene også illustreres. 

• Vi ser gerne, at der arbejdes med løbende opgørelser frem for de 

årlige rapporter, samt at udvikling i data og sammenligning af 
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data gøres lettere tilgængelige via en dash-board løsning a la den 

svenske Diabetesknappen.  

• Fremtidig governance: ved overgang til drift i 2022, deltager Dia-

betesforeningen gerne med repræsentanter i styregruppen, lige-

som det i dag er tilfældet i DVDD. 

 

 

Skulle ovennævnte medføre behov for yderligere drøftelse står vi natur-

ligvis til disposition.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Tanja Thybo, ph.d. 

Chef for Forskning & Analyse 

 


