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RetinaRisk-appen er et nytt og enestående verktøy
som gir personer med diabetes muligheten til å
overvåke den individuelle risiko for å utvikle
synstruende diabetisk retinopati, noe som er en av de
største årsakene til blindhet over hele verden. Appen er
designet av et selskap basert på Island og er grunnlagt
av akademikere og leger med over 30 års erfaring i
screening av personer med diabetisk retinopati og
behandling av diabetes
Den globale diabetesepidemien har tredoblet seg siden
2000, til rundt 430 millioner mennesker over hele
verden og forventes å overstige 600 millioner innen
2045. I gjennomsnitt så utvikler to tredjedeler av
personer med diabetes diabetisk retinopati og en
tredjedel utvikler synstruende diabetisk retinopati i
løpet av tjue år. Disse pasientene har stor risiko for
redusert syn eller til og med blindhet hvis de ikke
diagnostiseres og behandles i tide.
Systematisk screening og forebyggende behandling er
de beste måtene å bekjempe blindhet på som følge av
diabetes. RetinaRisk-appen er en klinisk validert
risikokalkulator som tillater personer med diabetes å
vurdere i sanntid deres individuelle risiko for
synstruende diabetiskretinopati basert på deres unike
risikoprofil og gjør det mulig å overvåke
sykdomsprogresjonen over tid. Den inneholder
detaljerte retningslinjer og nyttig informasjon om
diabetes, diabetisk retinopati og forbedret selvpleie og
gjør at pasientene bedre kan forstå deres tilstand og bli
en aktivdeltaker i deres egen velvære.
RetinaRisk appen gjør personer med diabetes i stand til
å bli mer involvert i beslutningsprosesser sammen med
helsepersonell. Den støtter pasientens selvbehandling
ved å demonstrere betydningen av regelmessig
screening og å søke medisinsk hjelp i tide. Appen
motiverer personer med diabetes til å bli mer ansvarlige
og bedre informerte pasienter. Appen har enkle
pasientopplæringsverktøy som på visuell og effektiv
måte demonstrererhvordan forbedring av
modifiserbare risikofaktorer (f.eks. blodsukker, HbA1c,
blodtrykk) kan redusere risikoen for diabetisk
retinopati og dyre inngrep betydelig.
RetinaRisk er høyest
rangerte diabetes appen på
ORCHA

Algoritmen i kjernen til RetinaRisk-appen er basert på
omfattende internasjonal forskning om risikofaktorer kjent
for å påvirke utviklingen av diabetisk retinopati, for
eksempel varighet av diabetes, kjønn, blodtrykk og
blodsukker (HbA1c). Det er foretatt klinisk validering hos
20.000 personer med diabetes som er robust og resultatene
har blitt publisert i flere respekterte medisinske
tidsskrifter.
RetinaRisk er gratis og vårt mål er å få det i hendene på så
mange personer med diabetes som mulig rundt om i verden.
RetinaRisk kan lastes ned ved hjelp av følgende lenker:

WWW.RETINARISK.COM

