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Diabetes i Danmark

Type 1 diabetes

30.000 

>95% i diabetesambulatorierne

Type 2 diabetes

270.000 

90% i almen praksis



Hvordan går det med behandling 
af vores borgere med diabetes?

Følger vi retningslinier i behandlingen

Undgår vi insulinchock

Undgår vi senfølger: 
øjenproblemer, 

nyresvigt

amputationer, 

hjertetilfælde og slagtilfælde

tidlig død

Er borgerne tilfredse med behandlingen?

01-12-2022



Indberetning fra alle ambulatorier og praksis som 
behandler borgere med diabetes

Fokus på behandlingsprocesser (måling af blodtryk, 
blodsukker, fod og øjenundersøgelser, behandling af 
forhøjet blodtryk osv)

og resultater for risikofaktorer (ex Blodglukose, blodtryk)

Måler ikke senfølger 

Supplerer Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes 
og Diabase – Landsdækkende kvalitetsdatabase for 
screening af diabetisk retinopati og maculopati

01-12-2022

Dansk Voksen Diabetes Database



Vision for multidisciplinære nationale guidelines til 
datadrevet kvalitetsudvikling i diabetesbehandlingen
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Viden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dkViden til et bedre sundhedsvæsen www.rkkp.dk

DDiD - status

Projekt etablering af Nyt Dansk Diabetes Register
Specifikation af population
Definition af indikatorer
To nye evidensrapporter
Webservice til modtagelse af data fra regionale journalsystemer

DDiD i drift 1. juli 2022 – første leverancer forventes primo 2023
DanDiabKids og DVDD lukkes ned
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LPR

2005 til 30.06.2022

LSR

2005 til 30.06.2022

339.902 med diabetes 
diagnose
Heraf har 280.474 mere end 1 
kontakt.

110.030 med mindst 1 E10
283.486 med mindst 1 E11
12.718 med mindst 1 E13
62.237 med mindst 1 E14

499.688 med recepter
heraf har 472.861 flere 
end 1 recepter 

168.368 med ATC A10A

494.129 personer med enten
- min. to kontakter for DM 
- to eller flere medicinkøb
- en kontakt i LPR + en 

recept 

1314 har kun DE13 og/el. DE14
1785 har præcis 1 recept og 1 LPR

511.534 personer med DM fra LPR, Recept og almen praksis

358.075 i live pr. 01-07-2022 

kun fra almen praksis, 18.970 har kun 2 HbA1c>=48)

358.075 i live pr. 01-07-2022 

(477 har kun DE13/DE14, 3462 har kun DE10/DE11, 29.482 har kun recepter, 8781 
kun fra almen praksis, 18.970 har kun 2 HbA1c>=48)

Ekskluderer recepter i 
PCOS og GDM 
”tidsvinduer”

378.016  unikke personer 
med to HbA1c >= 48 
mmol/mol (i træk) fra 
LABKA (kun NPU27300)

Af disse er 27.693 ”nye” 
patienter, der ikke er genfundet i 
de 511.534 

1060 uden CPRStatus
174.390 afdøde
5133 udrejst (CPRStatus
80)
569 inaktiv CPRstatus

539.227 personer med DM fra LPR, Recept , almen praksis og 
LABKA

247.770  unikke 
personer med diabetes 
rapportering fra almen 

praksis (fra DVDD)

Af disse er 17.405 ”nye” 
patienter, der ikke er 
genfundet i de 494.129

Populationsdannelse



Indikatorer
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Behandling af type 2 diabetes

9



Indikatorer
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