Fornyelse af indikatorer 02-11-2011
Jævnfør tidligere diskussion på styregruppemødet og revisionsbemærkninger fra Danske
Regioner til årsrapporten.
Foreslås følgende ændringer i indikatorer:
-

recidivfrihed og lagtime udgår, da de ikke opgøres rutinemæssigt.

-

vi lægger indikator 1 (frisører testet) og 2 (handskebrug testet for latexallergi) sammen i
en erhvervsindikator, da datagrundlaget for indikator 1 i mange klinikker er for småt til
at kunne måles på.

-

Vi udvider indikator 3 og 4 (andel med positiv test som får bestemt relevans og andel,
der får påvist allergenet i miljøet) til at omfatte hele den europæiske basisserie. Dvs.
der vil blive målt på 28 allergener i stedet for på 2.

-

Vi beholder informationsindikatorerne: allergi og håndeksem som de er.

Nuværende Indikatorer:
Allergitest Standard
Herunder andel patienter, der testes med hyppige allergener, ud over standardserien.
- Andel frisører, der testes med frisørallergener (Indikator 1)
90%
- Andel med håndeksem og handskebrug, som testes for latexallergi (Indikator 2)
90%
Frisører er valgt som erhvervsgruppe, da de har en meget høj incidens af erhvervsbetinget eksem.
Ekspositionsanalyse(Indikator 3-4 a & b)
Andel med positiv allergitest, som får foretaget en ekspositionsanalyse, dvs. bestemt relevans. 80%
Andel som får påvist allergenkilden i miljøet for aktuelle allergener.
50%
For begge disse indikatorer er methyldibromo glutaronitrile og hydroxyisohexyl
3-cyclohexene carboxaldehyde valgt som de mest aktuelle allergener.
Information Standard
Andel som vejledes skriftligt om deres allergier (Indikator 5)
Andel med håndeksem, som vejledes skriftligt om hudpleje m.m. (Indikator 6)

95 %
90 %

Projektbaserede indikatorer
Recidiv-frihed
50 %
Andel uden tilbagefald/forværring af sygdom 6 måneder efter sidste konsultation. (Indikator 7)
Lag time
Sygdomsvarighed før allergiudredning hos personer med eksemproblemer af minimum 1 måneds
varighed. (Indikator 8)

Fremtidige indikatorer:
Allergitest Standard – erhverv
Indikator 1 (vådt arbejde og frisører):
- Andel frisører, der testes med frisørallergener
- Andel med håndeksem og handskebrug, som testes for latexallergi

Ekspositionsanalyse
Indikator 2
Andel med positiv allergitest, som får foretaget en ekspositionsanalyse,
dvs. bestemt relevans.
Indikator 3
Andel som får påvist allergenkilden i miljøet for aktuelle allergener.

Standard
90 %

80 %

50 %

Der måles på de 28 allergener i den europæiske basisserie
Information Standard
Indikator 4
Andel som vejledes skriftligt om deres allergier

95 %

Indikator 5
Andel med håndeksem, som vejledes skriftligt om hudpleje m.m.

90 %

