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DIABETESSYKEPLEIERS ROLLE I 

PRIMÆRHELSETJENESTEN

 Antall personer med diabetes vil øke, stadig eldre befolkning med komplekse helseproblem

 Utfordringer med kompetanse i primærhelsetjenesten, hvilke ressurser har et legekontor?

 Diabetessykepleiere tar utdanning, men får ikke stillinger i kommunene

 Behov for gode modeller for organisering/omstilling av helsetjenestene

 Omstillinger som må vurderes for behov for spesialisert kompetanse, effektiv utnyttelse av kompetansen

 Prioritere forebygging, helsefremming og tidlig intervensjon -> bedre pas.beh., unngå senkomplikasjoner

 I sykehjem er det mellom 15 – 19 % av beboerne med diabetes. I hjemmesykepleien er antallet enda 
større.

 Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes: Type 2`ere skal hovedsakelig følges opp i 
primærhelsetjenesten

 Studier viser at veldig mange ikke når de anbefalte behandlingsmålene

 Diabetessykepleier har avansert sykepleiekompetanse, som bør brukes mye bedre i 
primærhelsetjenesten!



Prosjekt i Hemnes kommune

 Diabetessykepleier ansatt i 20 % stilling på legekontor, oppstart april 2021

 Prosjekt- og styringsgruppe opprettet; - hvordan blir dette økonomisk?

 Få oversikt over alle med diabetes i kommunen

 Stort sett kontroller/oppfølging av de med type 2 diabetes

 Mange ikke vært til oppfølging på lange tider (mangel på fastleger),var 

svært dårlig metabolsk regulert

 Rent praktisk – « Veien blir til mens man går »



…….etter 1 år…..

 Veldig godt mottatt av både leger/annet helsepersonell og pasienter

 Ofte kontaktet om hjelp med diabetesrelaterte spørsmål til sykehjem og 

hjemmesykepleien

 Type 2`ere en forsømt gruppe

 Fått ned HbA1c (langtidsblodsukker) på veldig mange, bl.a. pga kostråd 

og endringer i den medikamentelle behandlingen 

 Flere er nå kommet innenfor behandlingsmålene

 Pas. er fornøyde, uttrykker takknemlighet for dette tilbudet

 Alle i kommunen med diabetes får nå oppfølging nært hjemmet

 Kortere reisevei for pas., avlastning for sykehuspoliklinikkene



……etter 1 år forts…….

 Lettere å ta kontakt med det lokale legekontoret enn sykehuset

 Dia. spl. har bedre tid, lettere å finne god beh. tilpasset hver enkelt etter 

lange samtaler

 Mål på sikt: Mindre senkomplikasjoner

Ulemper: - Liten stilling, vanskelig å gi god nok oppfølging

- For lite tid til organisering, oppdatering m.m.


