Beskrivelse af databasekomplethedsopgørelserne for Dansk
Voksen Diabetes Database (DVDD)
I DVDD opgøres databasekompletheden på to måder;
- For de patienter, der har haft fødselsdato i opgørelsesperioden.
- For de patienter, der har haft en status dato i opgørelsesperioden

Databasekomplethedsopgørelses beregnes på følgende måde
For de patienter, der har haft fødselsdato i opgørelsesperioden:
1) Patienter over 17 år med følgende aktionsdiagnoser og underkoder i LPR DE10*, DE11*, DE13* og
DE14* fremsøges i LPR.
2) For ovenstående patienter fremsøges ambulante forløb med en besøgsdato i opgørelsesperioden
3) Besøg hvor der kun er foretaget følgende frasorteres; Fotoscreening for diabetisk retinopati
(ZZ7051), Specificerede interventioner med relation til bevægeapparatet (BLXB) (med tilhørende
underkoder), Behandlinger af sår på underekstremitet (KQDB) (med tilhørende underkoder),
Telefonkonsultation (BVAA33A), Skriftlig kommunikation (BVAC) (med tilhørende underkoder)
4)

Af ovenstående patient forløb frasorteres de patientforløb, hvor patienten er død, emigreret eller
afsluttet i LPR før patientens fødselsdato i den pågældende opgørelsesperiode.

5) Endeligt frasorteres de patientforløb, hvor der ikke er en ambulant kontakt i forrige
opgørelsesperiode indenfor samme region.
6) For ovenstående patientpopulation med fødselsdag i den pågældende opgørelsesperiode
sammenholdes de med patienterne, der er registreret i DVDD
7) Databasekompletheden beregnes ved følgende: Patienter registreret i DVDD/ ovenstående
patientpopulation
8) De patienter, som fremgår af ovenstående patientpopulation i LPR, men som ikke er
indberettet/overført til DVDD fremgår af cpr-lister, der kan hentes i de respektive LIS-systemer
9) Overensstemmelsesgraden udregnes ud fra de patienter, der er overført til DVDD og har fødselsdato
i den pågældende opgørelsesperiode sammenholdt med om de har et ambulant patient besøg i den
pågældende opgørelsesperioden

For de patienter, der har haft en statusdato i opgørelsesperioden: patientens statusdato sættes til dato for
første ambulante besøg, med en diabetesdiagnose:
1) Patienter over 17 år med følgende aktionsdiagnoser og underkoder i LPR DE10*, DE11*, DE13* og
DE14* fremsøges i LPR.
2) For ovenstående patienter fremsøges ambulante forløb med en besøgsdato i opgørelsesperioden
3) Besøg hvor der kun er foretaget følgende frasorteres; Fotoscreening for diabetisk retinopati
(ZZ7051), Specificerede interventioner med relation til bevægeapparatet (BLXB) (med tilhørende
underkoder), Behandlinger af sår på underekstremitet (KQDB) (med tilhørende underkoder),
Telefonkonsultation (BVAA33A), Skriftlig kommunikation (BVAC) (med tilhørende underkoder)
4)

Af ovenstående patient forløb frasorteres de patientforløb, hvor patienten er død, emigreret eller
afsluttet i LPR før patientens statusdato i den pågældende opgørelsesperiode.

5) Endeligt frasorteres de patientforløb, hvor der ikke er en ambulant kontakt i forrige
opgørelsesperiode indenfor samme region.
6) Databasekompletheden beregnes ved følgende: Patienter registreret i DVDD/ ovenstående
patientpopulation
7) De patienter, som fremgår af ovenstående patientpopulation i LPR, men som ikke er
indberettet/overført til DVDD fremgår af cpr-lister, der kan hentes i de respektive LIS-systemer
8) Overensstemmelsesgraden udregnes ud fra de patienter, der er overført til DVDD og har statusdato i
den pågældende opgørelsesperiode sammenholdt med om de har et ambulant patient besøg i den
pågældende opgørelsesperiode.

