Patientinformation
angående
NATIONELLA DIABETESREGISTRET
Diabetesvården i Sverige anses allmänt vara av god kvalitet. Undersökningar visar emellertid
att det finns skillnader i vårdmöjligheter mellan olika delar av landet. Det Nationella
Diabetesregistret är en del i en process som syftar till att kvalitetsutveckla vården för landets
300.000 diabetiker samt tillförsäkra varje diabetiker vård av god kvalitet oberoende av
bostadsort. I en krympande sjukvårdsekonomi är det av väsentlig betydelse att kunna
dokumentera en stor patientgrupps berättigade krav på god vård. Därför är det av stor
betydelse för diabetesvårdens framtida utveckling att alla diabetiker deltager i registreringen.
Då många diabetiker behandlas av mer än en läkare måste även personnumret registreras.
Datainspektionen har givit sitt tillstånd till att detta personregister inrättas. Följande uppgifter
registreras:
registreringsdatum, registrerande mottagning/klinik, Ditt personnummer, vilket år Du fick
diabetes, vilken behandling Du har, Ditt senaste långtidssocker (HbA1c), längd och vikt,
blodtryck, om Du tar blodtrycksmediciner eller mediciner som sänker blodets fetthalt, om
Dina njurar har någon diabetespåverkan, om Du har svår synnedsättning, om Du har gjort
ögonbottenundersökning senaste 2 åren, om Du har drabbats av hjärtinfarkt, slaganfall eller
amputation, om fotundersökning är gjord senaste året, samt om Du röker.
LDC vid Lunds universitet är ansvarig för registret, som förvaras under full medicinsk
sekretess på en dator utan kommunikation med omvärlden. Ur datorn tar man sedan fram
statistiska uppgifter (såsom antalet patienter med olika behandlingar, genomsnittligt HbA1c
etc) men naturligtvis inga enskilda individers uppgifter. Ingen myndighet har tillgång till
registret.
Registreringen är frivillig och sker tills vidare en gång per år. Du har full rätt att säga nej till
registreringen utan att detta skall påverka Din medicinska behandling. Du har vidare rätt att
begära utdrag ur registret för att kontrollera att endast de nämnda uppgifterna finns
registrerade. Den formella myndighet som tillser att Datainspektionens krav upprätthålls är
Regionstyrelsen, Region Skåne, 291 89 KRISTIANSTAD. Har Du frågor om registret kan Du
i första hand ställa dessa till Din läkare eller också brevledes till
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Jag har tagit del av ovanstående information angående Nationella Diabetesregistret
och godkänner en registrering
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