
   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
 
Prosjektnamn 
Kvalitetsforbedring med fokus på diabetes relaterte fotsår 
- Et samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
SUS endokrinologisk poliklinikk v/ avd spl. Marie Fjelde Hausken, avd. overlege John Cooper, 
Klinikkdirektør Svein Skeie. 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Avd spl. Marie F. Hausken  
 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 
 
Dette er en videreføring av prosjekt: Samhandling om diabetes med Sandnes kommune og 
Endokrinologisk poliklinikk, SuS, som ble gjennomført med såkornmidler fra 2008.  
I fokusgruppeintervjuene med deltagerne, helsepersonell som er ressurspersoner i diabetes, kom det frem 
at den diabetiske fot er et område der det er et stort behov for tettere samarbeid mellom tjenestenivåene.  
 
Det er stor pågang av pasienter med diabetes fotsår som trenger oppfølging av diabetes fotteam ved 
Endokrinolotgisk poliklinikk  og kapasiteten er for liten i forhold til behovet. 
Det er viktig å få pasienter med diabetes fotsår tidligere til diagnose og behandling. Vi ønsker å se 
hvordan en kan få til større sirkulasjon av pasienter og bedre støtte til kommunehelsetjenesten med å ta i 
bruk IKT-billedmobiltlf. 
 
 
Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
 
Formål med dette prosjektet er å skaffe viktig kunnskap hvordan en kan   
1) forbedre kvaliteten i diabetesomsorgen med hensyn til diabetes relaterte fotsår, og 
2) arbeide tettere sammen med kommunehelsetjenesten ved å ta i bruk nye IKT muligheter. 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 
 
Prosjektet har flere delprosjekter: 

1) Å kartlegge aktivitetene til fotteamet for 2009/2010 
 

2) Kartlegge hvordan en kan bruke IKT verktøy for å forbedre samhandling mellom spesialist og 
kommunehelsetjeneten i behandling og oppfølging av pasienter med fotsår.  

 
3) Etablere kontakt med IKT ved SuS og hente erfaringar frå andre der metoden er brukt, f.eks fra 

Tromsø og Danmark. 
 

4) Et hospiteringsbesøk med fotteamet til Danmark hvor hemmesykepleien har brukt billed-
mobiltlelefon hos pasienter med fotsår. Bildene overføres til spesialisthelsetjenesten der de 
sammen kan diskutere videre oppfølging og strategi i behandlingen. Etablere kontakt med 
telemedisinsk senter i Tromsø som har brukt IKT-telemedisin på andre områder.  
 

5) Midler til prosjektleder Marie F Hausken. Koordinering, gjennomføring, dokumentering og 
organisering av pilotprosjektet 



 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
 
Kartlegge aktivitetene til fotteamet  i 2009/2010 for å kunne evaluere bruken av IKT-billedmobiltlf. 
 
I samarbeid med IKT SuS må en se på mulighet til tekniske løsninger .  
 
Prosjektet skal munne ut i konkrete IKT-løsninger som det skal arbeides videre med å pilotteste. 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 
Kartlegging av aktiviteter til fotteamet er et viktig utgangspunkt for et tettere samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. Pilotprosjektet vil se på nye muligheter innen IKT som kan lette samhandlingen 
med flere kommuner i Rogaland i oppfølging av diabetetsrelaterte fotsår. 
 
 
Oppstarttidspunkt (planlagt) 
01.09.2010 
 

Sluttidspunkt (planlagt) 
31.12.2011 

 


