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Jobbglidning ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 

Screening av diabetisk retinopati 

Formål 

Bakgrunn 

Erfaringsoverføring 

Overordnet mål 
Bedre total ressursutnyttelse 

Effektmål 
Kortere ventetid 
Raskere utredning 

Resultatmål 
Frigjøring av leger til andre oppgaver 

Prosjektet skal bidra til økt pasientopplevd 
kvalitet ved å redusere antall pasienter på 
venteliste og kan forebygge 
komplikasjoner. 

Flytter oppgaver fra lege til sykepleier som 
gir bedre utnyttelse av den samlede 
ressursen. 

«Fra sentralt hold/Helsedirektoratet er 
det satt fram generelle postulater om 
nødvendighet av å flytte helsetjenester 
lengre ned i spesialiseringsgraden. 
Økende bruk av alternative 
yrkesgrupper uten medisinsk 
utdanning/jobbglidning har vært satt 
fram som mulig arbeidshypotese. 
Innen norsk oftalmologi kan dette være 
aktuelt ved screening av 
diabetespasienter, som skal ha 
oppfølgende øyekontroller etter 
internasjonal standard» Konusrapport 
s.38 

Forekomsten av diabetes er 
økende(Tidsskrift Norsk Legeforening 
nr. 13-14,2009) Vitrektomi som er en 
markør for manglende eller sen 
behandling av diabetisk 
øyekomplikasjon økte med 79% i 
Norge fra 2002 til 2012. Systematisk 
screening er derfor viktig for å 
forebygge alvorlige komplikasjoner og 
vitrektomi(Dagens medisin 17/2013) 

Prosjektgruppe består av: 

Prosjektansvarlig: Avdelingssjef Ingrid Vasdal 

Fagansvarlig: Overlege Erik Holen 

Prosjektleder: Sykepleier Elin Holsen 

Metode/Prosjektgjennomføring  

Screening-undersøkelsen har ikke som mål 
å etablere en klar diagnose, men er en 
metode for å velge ut pasienter som bør 
settes opp til undersøkelse av øyelege for å 
bekrefte eller avkrefte sykdomsmistanke. 

Hvor mange dager pr.uke som skal brukes til 
screening vil evalueres fortløpende under 
prosjektperioden. Vi starter med to dager 
pr.uke og ca.15 pasienter pr.dag som 
kommer til sykepleier for 
netthinnefotografering. 

Aug./sept. 2014 : Planlegging 

Sept. 2014 : Opplæring av sykepleier.  
Hospitering ved andre HF/Øyeavd. 

Oktober 2014 : Oppstart av prosjektet 

Aug./sept. 2015 : Evaluering og skriving av 
prosjektrapport 

Okt. 2015 : Implementering av nye rutiner 

 

Et godt resultat vil bidra til at andre 
øyeseksjoner kan gjøre samme grep i 
forhold til oppgavedeling. 

Erfaringer fra dette prosjektet kan 
brukes hos alle HF om det er interesse 
for det. Andre fagområder kan ta 
læring av prosjektets erfaringer og 
identifisere aktuelle områder egnet for 
oppgavedeling etter samme mal 

Litteratur/Referanser 

Kongsvik, Lisbeth. «Nye retningslinjer skal gi bedre 

diabetesbehandling». Tidsskrift Norske Legeforening 

nr 13-14, 2009;129. 

Konusrapporten. Kartlegging og oftalmologisk 

nasjonal utredning av framtidig status. 2012 

Nilsen, Lisbeth. «Diabetiske øyekomplikasjoner: Opp 

i Norge- ned i Sverige» Dagens medisin 17/2013 

Helsedirektoratet Nasjonal Faglig retningslinje IS-

1674 

Helse- og omsorgsdepartementet NCD strategi 2013-

2017 

Liew G. et al. BMJ Open 

2014;4:E004015.doi:10.1136/bmjopen-2013-004015 

Waugh,NR.et al. “Screening for type 2 diabetes:a 

short report for the National Screening Committee” 

Health Technology Assessment. Vol 17 issue 35 

August 2013. 

 

 

For å lese hele artikkelen, trykk 
på lenken under 

http://www.nrk.no/ytring/unodvendig-

blind-1.11976452 

 


