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Indikatorer og standarder for Dansk Voksen Diabetes Databasen (DVDD) 

Indikatorområde Indikator Type Standard 

Metabolisk eller glykæmisk 
regulering 

1fI. Andelen af patienter med type 1 diabetes, der har en HbA1c på ≤53 mmol/mol  
  

Resultat Fastsættes efter 
første årsrapport 

1fI. Andelen af patienter med type 2 diabetes, der har en HbA1c på ≤53 mmol/mol  
 

Resultat Fastsættes efter 
første årsrapport 

1fII. Andelen af patienter med type 1 diabetes, der har en HbA1c på ≥ 70 mmol/mol  
 

Resultat Fastsættes efter 
første årsrapport 

1fII. Andelen af patienter med type 2 diabetes, der har en HbA1c på ≥ 70 mmol/mol  
 

Resultat Fastsættes efter 
første årsrapport 

1v. Andelen af patienter med type 2 diabetes med HbA1c ≥ 53 mmol/mol (7 %), som ikke er sat i 
antidiabetisk behandling  

Proces Højst 5% 

Hypertension 

2f. Andelen af diabetespatienter som har fået målt blodtryk inden for de seneste 12 mdr. Proces Mindst 95%  

2va. Andelen af patienter med type 1 diabetes med blodtryk ≤ 140/90  Resultat Mindst 85% 

2vb.Andelen af patienter med type 2 diabetes med blodtryk ≤ 140/90 Resultat Mindst 80% 

Lipider 

3va. Andelen af diabetespatienter over 30 år som har fået målt LDL-kolesterol inden for de 
seneste 12 mdr. (±3 mdr.) 

Proces Mindst 95% 

3vb. Andelen af patienter med type 1 diabetes med LDL-kolesterol ≤ 2.5 mmol/l Resultat Fastsættes efter 
første årsrapport 

3vc. Andelen af patienter med type 2 diabetes med LDL-kolesterol ≤ 2.5 mmol/l Resultat Mindst 90 % 

Albuminuri 

3f. Andelen af diabetespatienter som er blevet undersøgt for albuminuri inden for de seneste 12 
mdr. (±3 mdr.) 

Proces Fastsættes efter 
første årsrapport 

4v. Andelen af diabetespatienter med 1 urin-albumin/kreatinin måling >30, som ikke er sat i ACE-
hæmmer/ATII-receptor antagonist 

Proces Højst 20% 

Rygning 
5va. Andelen af patienter med diabetes som er rygere. Resultat Standard ikke 

fastsat 

Komplikationsscreening: 
Fodundersøgelse 

5f. Andelen af diabetespatienter som har fået foretaget fodundersøgelse efter gældende 
retningslinje, og hvor resultatet af fodundersøgelsen er kendt (voksne: inden for de seneste 
12 mdr. (±3 mdr.) 

Proces Fastsættes efter 
første årsrapport 

 


