
Nettverkskonferanse 
revmatologi i Helse Nord

Tromsø 

29.-30.10.2018



Regional plan for revmatologi i 
Helse Nord 2015-2019 

• Omfattende og grundig

• Evaluering av forrige plan

• Både overordnet og konkret

• Omfatter hele regionen



• Utfordringer og tiltak

• Endringer siden 2014, da planen ble 
utarbeidet?



Utfordringer knyttet til:

• Samarbeid mellom aktørene i helsetjenesten

Pasientforløp

Brukermedvirkning
Spesialisthelsetjeneste

KommunehelsetjenestePrivate aktører



Flere utfordringer…

• Tverrfaglige team i sykehusene

• Behandling av barn og unge

• Utstyr for diagnostikk og oppfølging

• IKT-løsninger for å samle data til 
kvalitetsregister og forskning



Tiltak – 11 områder 

1. Målgrupper og omsorgsnivå



Tiltak 

2.  Helhetlige pasientforløp



Tiltak 



Tiltak 

3. Tilbud 
som bør 
finnes i 
alle 
helse-
foretak



• Spesialister (minimum 2)

• Ambulering 

• Tverrfaglig personell og team

• Revmasykepleier

• Utstyr og IKT

• Lærings- og mestringstilbud

• Oppgavedeling 



Tiltak
4.  Tilbud som bør finnes ved revmatologiske     
avdelinger



• Tiltak for bemanningsøkning

– Noe iverksatt med «friske» midler

• Utstyr

– UL tilgjengelig alle steder 

– GTI tilgjengelig alle steder



Tiltak 

5.  Barnerevmatologi



Tiltak 
6.  Rehabilitering og samhandling





Tiltak 
7.  Tilbud utenfor helseregionen

– Øke helsepersonells kjennskap til nasjonale 
kompetanse- og behandlingstjenester



Tiltak 

8.  Brukermedvirkning 



Tiltak 

9.  Kvalitetsregister og forskning



Tiltak

10.  Kompetanseutvikling  



Tiltak

11. Samhandling og samordning

• Fagråd

• Regional koordinator



Tiltak 

• Mange tiltak er ikke forbundet med høyere 
kostnader, men krever endring i måten å 
organisere tjenesten på



Tiltak

• Kostnadskrevende:

– Tverrfaglige team foreslås styrket ved å opprette 
nye stillinger for leger, sykepleiere, sosionomer, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer.

– Tilbudet til barn og unge foreslås styrket ved å 
opprette nye stillinger for barnerevmatologer og 
sykepleiere ved sykehusene i Tromsø og Bodø.



Tiltak 

– Ultralydapparater bør anskaffes til alle 
poliklinikker.

– Det bør anskaffes nødvendige IT-løsninger for 
datainnsamling til registerarbeid og forskning



Tiltak

• For å opprettholde og videreutvikle 
kompetansen i faggruppene foreslås det å 
videreføre:

– regionale kompetansemidler

– utdanningsprogrammet i revmatologi for leger

– tverrfaglig videreutdanning i revmatologi

• Viktig suksessfaktor er regional rådgiver





Hva mangler?

• Forebygging?

• Mer om tilpasset rehabilitering?

• Trening som behandling?

• Styrket brukerrolle?


