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1. Introduksjon 
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) 

Fra sentralt hold/Helsedirektoratet er det satt fram 
generelle uttalelser 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 

Bakgrunn for valg av prosjekt bygger på erfaringer gjort 
gjennom Konusrapporten «Kartlegging og 
oftalmologisk nasjonal utredning av fremtidig status 
2012» 

Med fundusfoto kontrolleres netthinnen for å se etter 
tegn på øyesykdommer. 

Fundusfoto av diabetes pasientene tar opp mye tid fra 
legeressursen ved Øyeseksjonen.  
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2. Formål med prosjektet 
Prosjektet bidrar til å videreutvikle det tverrfaglige 
miljøet på seksjonen for Øye. Screening av pasienter 
med diagnosen diabetes mellitus(E10 – E11.9)vil bli 
gjennomført av sykepleier og dermed frigjøres 
legeressursen til andre oppgaver. 

• Overføring av oppgaver fra lege til sykepleier 

• Bedre utnyttelse av personalressursen klinikken har 
til rådighet 

• Frigjøre legeressursen til andre oppgaver 

• Kortere ventetid på poliklinikken 

• Pasienter som skal ha oppfølgende øyekontroll får 
time til avtalt tid 

Formålet med screeningen er å utelukke eller påvise 
patologi.  
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. 
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3. Prosjektorganisering 
 

 

Prosjektansvarlig: Avdelingssjef Ingrid Vasdal 

Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Erik Holen 

Prosjektleder: Sykepleier Elin Holsen 

Andre faggrupper ved seksjonen vil være aktuelle i 
igangsetting av prosjektet. Sekretærene er viktige 
medspillere ved oppsett av timebok, innkallingsbrev og 
innkalling av pasienter. 

Sykepleier ved seksjonen er viktige medspiller i forhold 
til praktisk gjennomføring og tilrettelegging. 
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4. Valg av pasientgruppe/pasientavgrensning 
Vi ønsker i første omgang å begrense screeningen til å 
gjelde pasienter med diagnosen diabetes mellitus til 
øyekontroll, uten påvist diabetisk retinopati. 

Dette gjelder da nyhenviste pasienter og pasienter som 
settes opp til oppfølgings kontroller. 
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5. Målsetting 
 

 

• Redusere ventetiden fra vurdert henvisning til time 
på poliklinikken  

• Sikre at pasienter som følges opp med kontroller får 
time når de skal 

• Sikre/opprettholde pasienttilfredsheten 

• Sikre god informasjon til pasientene 

• Utarbeide prosedyrer/retningslinjer 

• Frigjøre legeressursene til andre oppgaver 

• Bedre total ressursutnyttelse 

• Implementering av nye rutiner 
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6. Dagens status 
Øyeseksjonen har i dag 4 overlegestillinger, 2 LIS, 1 
ortoptist, 1 operasjonssykepleier, 1 sykepleier og 1 
tekniker. Gjennom prosjektet ansettes 1 sykepleier i 
50 % stilling i prosjektperioden. 

Da time på poliklinikken for øyeundersøkelse er en 
«flaskehals» ønsker vi med dette prosjektet å redusere 
ventetiden ved at pasientene med diabetes mellitus til 
øyekontroll får time til fundusfoto utført av sykepleier. 
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7.  Tidsplan/prosjektgjennomføring 
 

Tidsplan  Milepæler 
Aug./Sept.2014  Planlegging av 

prosjektgjennomføring. 
• Prosjektorganisering 
• Prosjektbeskrivelse 
• Info.om prosjektet(Poster) 
• Måleindikatorer 

Sept.2014  Opplæring av sykepleier 
Hospitering ved andre 
HF/Øyeavdelinger 

Okt.2014  Oppstart av prosjektet 
• Klargjøring av nytt rom 
• Opplæring av nytt utstyr(foto)  
• Innkalling av pasienter 

 
Nov.2014  Oppstart/gjennomføring av 

prosjektet 
   
Aug./Sept.2015  Evaluering og skriving av 

prosjektrapport 
Okt.2015  Implementering av endrede rutiner 

inn i ordinær drift. 
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8. Fremdriftsplan 
Vi deler prosjektet inn i tre faser; Oppstartsfasen, 
Gjennomføringsfasen og Evalueringsfasen. 

Prosjektet ble igangsatt etter svar om tildeling av 
prosjektmidler til forbedrings- og samhandlingstiltak for 
2014. 

8.1 Oppstartsfasen 
Sykepleier som skal jobbe 50 % med prosjektet har 
startet opplæring på øyeseksjonen.  

Sykepleier har gjort seg kjent med øyeseksjonen. 

Prosjektorganisering er avklart. 

Brukerutvalget er kontaktet for tildeling av 
brukerrepresentant. 

Informasjon om prosjektet. 

Jobbglidningsprosjekt har blitt gjennomført flere steder 
og vi ønsker å tilegne oss erfaringer fra andre HF. 
Sykepleier har vært på to dagers konferanse i Oslo i regi 
av NSH hvor tema var «Oppgavedeling i sykehus». 
Vestre Viken HF Øyeavdelingen Drammen sykehus 
driver systematisk screening av pasienter med diabetes 
til fundusfoto. 
Sykepleier har hospitert en dag der for å lære av deres 
erfaringer. 
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8.2 Gjennomføringsfasen 
Vi planlegger to dager pr.uke med screening av aktuell 
pasientgruppe. 

Vi vil gjennom hele prosessen evaluere screeningen i 
forhold til gjennomføringen. 

8.3 Evalueringsfasen 
Vi vil i denne fasen evaluere om prosjektet har ført til 
måloppnåelse. 

Implementering av nye rutiner i vanlig drift. 
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