
RetinaRisk

Einstaklingsmiðuð
Heilbrigðisþjónusta



Frá hópnálgun til 
einstaklingsins 
RetinaRisk algoritminn reiknar út líkurnar á 

sjónskerðandi augnsjúkdómi hjá  fólki með sykursýki. 
Sykursýki er stærsta orsök blindu meðal fólks á 
vinnualdri í heiminum.



SaaS lausn

API þjónusta
Farsímalausn 



Tilgangur: auka skimunargetu um allt að 60% 
og bæta þjónustu við sjúklinga í mikilli áhættu

RetinaRisk á Landspítalanum

Yfirlit

● Fjármagnað af heilsustefnumóti 2020
● LSH notar ekki API - regluvél  
● Stýrir tíðni augnskimana 
● Er notað bæði í skimun og samtölum við 

sjúklinga  
● Skjólstæðingar LSH geta notað appið



Hvað breytist?

Úr fastri skimunartíðni í 
breytilega tíðni

Dýnamískur skimunarlisti

Stöðug vöktun sjúklingahóps
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4 Hægt að framreikna ávinning 
af hegðunarbreytingum 
skjólstæðinga



iClinic vefmót



Með að nota RetinaRisk appið þá getur 

skjólstæðingurinn tekið virkan þátt í sinni 

meðferð og aukið sitt eigið klíníska 

öryggi

Skjólstæðingur tekur þátt
RR reglan vaktar sjúklingahópinn og raðar 

fólki í skimun eftir áhættu og þörf á þjónustu 

Vöktun

Skjólstæðingurinn fer í sínar reglulegu heimsóknir þar sem eru 

tekin blóðsýni og blóðþrýstingur ásamt skimun

Reglulegar heimsóknir

Augnskimun Heimsókn á spítala

Jan ´22 July ´22 Dec ´23 July ´23 Jan 
´24

Heimsókn á spítala Heimsókn á spítala Augnskimun

Minni þjónusta = meira öryggi





Hvað er framundan? – LSH að opna fyrir að sækja gögn 

Mögulegt að sækja gögn 

úr kerfum LSH og sýna 

stöðu áhættu á 

fylgikvillum í “rauntíma”

Meiri eftirfylgni fyrir fólk 

í áhættu með beinum 

samskiptum við LSH

Meiri gögn inn í app og 

hægt að 

Íslenskt fræðsluefni fyrir 

skjólstæðinga tengt 

þeirra núverandi stöðu



RetinaRisk á Landspítalanum

Lokapunktar 

● Raunveruleg þörf á LSH - champions 
● Mikill áhugi á nýsköpun innan LSH
● Ánægjulegt að vinna með HUT
● Þarf að vera leið inn í kerfið  og fjármagn 
● Ánægjulegt að sé verið að opna kerfið
● Þörf á fjármögnunarleiðum fyrir nýsköpun
● Nýsköpun minnkar kostnað
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