
Før klyngemødet
Klyngekoordinator mailer til praksis med oplæg til næste møde:

Klyngekoordinatorens forberedelse op til mødet
14 dage før mødet er det en god ide at sende en reminder ud til praksis, så de, der endnu 
ikke er gået er i gang med at lave udtrækkene, kan nå det.

Er der praksis, som har problemer med at lave udtrækkene, så kan de få hjælp hos 
datakonsulenterne i Midtkraft:
Annie Høgh Nielsen: 20 64 87 72
Kate Kusk: 29 45 87 24

Medbring en flipover + markers til mødet.

Til at starte med plotter hver praksis deres procentsats ind på en graf så man kan se, 
hvordan variationen er i klyngen.

Hej klyngepraksis
På næste møde i klyngen kigger vi på variation i andelen af KOL-patienter, der får
lavet en årlig spirometri. I skal derfor lave et udtræk over alle spirometrier indenfor 
de sidste 12 måneder koblet (ydelseskode 7113 eller 7121) med CPR-nummer i jeres
praksis. Bagefter skal I lave et udtræk over de patienter, der har ICPC-koden R95.

Når I har lavet de to udtræk, skal I udregne procentandelen af KOL-patienter, der har
fået lavet en spirometri. Gem udtrækkene til senere brug.

Eksempel
• Antal patienter med ICPC-koden R95: 43 patienter
•  Antal patienter med ICPC-koden R95 og ydelseskode 7113 eller 7121 indenfor

de seneste 12 måneder: 19 patienter
•  Antal procent, der har fået lavet spirometri indenfor de seneste 12 måneder:

44 % Tallet skal I tage med til vores møde d. XX.XX.XX

Hvis I har problemer med at lave udtrækkene, så kontakt jeres systemhuse eller
datakonsulenterne i Region Midtjylland

Annie Høgh Nielsen: 20 64 87 72
Kate Kusk: 29 45 87 24
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Andel af KOL-patienter , der har 
fået lavet en spirometri indenfor 
de sidste 12 måneder

Denne pakke er lavet af MidtKraft. 

Skriv til klynger@stab.rm.dk for at bestille data eller ved spørgsmål om pakken. 


