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Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 
 
 
Formål 
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 legges med dette frem for styret i 
Helse Nord RHF. Planen er utarbeidet av fagråd for revmatologi, i samarbeid med 
fagmiljø og brukerrepresentanter, og den er en videreføring av tidligere Handlingsplan i 
revmatologi 2008–2013. Styret bes om å gi sin tilslutning til planen og tiltakene som er 
foreslått. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Revmatiske sykdommer har tidligere vært sett på som lidelser i muskler og skjelett, 
ledsaget av smerte og nedsatt funksjon. I dag vet man at revmatiske sykdommer 
spenner fra svært alvorlige livstruende betennelsesaktige tilstander, til degenerative 
tilstander som beinskjørhet, slitasjegikt og bløtdelsrevmatisme.  
 
Behandlingsstrategien har forandret seg i retning av tidlig diagnostikk, tidlig 
behandling og tett oppfølging. Mål for behandlingen er nå remisjon1 og lavest mulig 
sykdomsaktivitet. Behovet for kirurgisk behandling er redusert.  
 
Pasienter med inflammatoriske tilstander utgjør den prioriterte gruppen i 
spesialisthelsetjenesten, mens pasienter med ikke inflammatoriske tilstander i 
hovedsak gis et tilbud i kommunehelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjonene.  
Det er behov for mer tilrettelegging av helhetlige pasientforløp og likeverdige tilbud i 
regionen.  
 
Bruk av billeddiagnostikk (ultralyd) og egnet dataverktøy har forbedret kvaliteten i 
behandlingen og muliggjort større innsats i arbeidet med kvalitetsregister og forskning.  
 
Desentralisert tilbud til de største pasientgruppene, og sentralisert tilbud til de med 
mer sjeldne tilstander, gir god tilgjengelighet til tjenesten og riktig bruk av ressursene. 
For å få til dette, må rekruttering av spesialister og andre faggrupper skje målrettet. 
 
Status 
Det er godt samarbeid i regionen, og rekrutteringen til fagfeltet har bedret seg de 
senere år. Alle helseforetak i Helse Nord gir i dag tilbud til revmatiske pasienter, men 
tilbudet varierer i omfang. Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) Harstad og Helgelandssykehuset har ansatt revmatolog. UNN Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø er komplette avdelinger med tverrfaglige team. Alle 
helseforetak har tilbud om polikliniske konsultasjoner, stedlig eller ved ambulering.  

1  Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer. 
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Det er seks heldøgnsplasser for pasienter som trenger mer avansert behandling ved 
sykehusene i Tromsø og Bodø, og barnerevmatologisk tilbud gis ved begge disse 
sykehusene.  
 
Rehabiliteringstilbud gis primært ved private institusjoner eller i kommunene.  
 
Utfordringer 
• For å kunne tilby pasientene et godt tilbud på riktig nivå i helsetjenesten kreves 

tettere samarbeid mellom aktørene.  
• Det er behov for å styrke de tverrfaglige teamene i sykehusene. 
• Behandling av barn og unge er ressurskrevende og krever økt tverrfaglig oppfølging 

i samhandling med kommunene. 
• Manglende utstyr for diagnostikk og oppfølging. 
• Manglende IT-løsninger for å kunne samle data til kvalitetsregister og forskning. 
 
Tiltak 
Samarbeidet med kommunehelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjonene har høy 
prioritet, med mål om å bidra til å styrke kompetansen i kommunene gjennom etablerte 
arenaer som nettverkskonferanser og tilbud om hospitering mellom nivåene. 
 
I planen beskrives elleve hovedområder for tiltak. Mange av tiltakene er ikke forbundet 
med høyere kostnader, men krever endring i måten å organisere tjenesten på.  
 
Videre følger en spesifisering av kostnadskrevende tiltak som retter seg mot 
spesialisthelsetjenesten. 
• 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. 
• Ultralydapparater bør anskaffes til alle poliklinikker. 
• Det bør anskaffes nødvendige IT-løsninger for datainnsamling til registerarbeid og 

forskning 
 
For å opprettholde og videreutvikle kompetansen i faggruppene foreslås det å 
videreføre: 
• regionale kompetansemidler 
• utdanningsprogrammet i revmatologi for leger 
• tverrfaglig videreutdanning i revmatologi 
 
Kostnader 
De kostnadskrevende tiltakene er beregnet til 11 mill. kroner pr. år. Tiltakene foreslås 
gradvis implementert. Det foreslås at fagrådet årlig evaluerer de anbefalte tiltak, og gir 
fagdirektøren innspill til prioritering i tråd med utviklingen innen fagfeltet. 
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Høringsinstansenes vurdering 
Planen ble sendt på høring til helseforetakene, brukerorganisasjoner, fastleger og 
fagorganisasjoner høsten 2014. Det er mottatt 14 høringssvar, og innspill fra høringen 
er innarbeidet i den endelige versjon av planen.  
 
I flere av høringsinnspillene fra helseforetakene etterspørres beskrivelser og 
vurderinger av aktivitet, forbruksrater, ventelister og fristbrudd som grunnlag for 
foreslåtte tiltak.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter en styrking av tilbudet i Finnmark, men påpeker 
at det mangler tilstrekkelig datagrunnlag om forbruksrater og pasientreisedata for å 
kunne gi sin tilslutning til anbefalingen om å øke til fire revmatologer. Dette begrunnes 
blant annet med at: 
• Fagfellesskap kan kanskje oppnås like bra ved hospitering og faglig samarbeid med 

Universitetssykehuset Nord-Norge.  
• Det bør ses på alternativer til tradisjonelle konsultasjoner hos revmatolog.  
• Fastlege og revmatolog bør ha et delt oppfølgingsansvar, også for pasienter med 

inflammatoriske leddsykdommer. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF anerkjenner det gode faglige arbeidet 
som er gjort i utarbeidelsen av planen, og ser at det er behov for å sikre et godt tilbud til 
revmatologiske pasienter. Den samlede økningen i ressursallokering til dette fagfeltet 
er problematisk, og må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i 
spesialisthelsetjenesten i regionen. Det må vurderes om reduksjonen i behovet for 
revmakirurgi kan gi grunnlag for omdisponering av midler mellom fagområder.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF tar revisjonen av fagplanen til etterretning. De ber om 
at tiltak og økonomiske rammer for barnerevmatologien beskrives og konkretiseres 
nærmere, og at behovet for tverrfaglige team innen barnerevmatologi sikres både ved 
UNN og Nordlandssykehuset. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen fullt ut 
finansieres fra Helse Nord RHF. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar planen til orientering og støtter de foreslåtte 
tiltakene, og ber om at det i tillegg vurderes å opprette en tredje stilling for revmatolog 
ved Helgelandssykehuset Mo i Rana i planperioden for å skape et robust fagmiljø. 
 
Norsk revmatikerforening, Nordland fylkeslag takker for at brukerne har fått være med 
i arbeidet med evaluering og revisjon.  Tilbudet i Narvik bør styrkes, og tilbudet i 
spesialisthelsetjenesten for pasienter med artrose, fibromyalgi og osteoporose, innen 
barnerevmatologi og -rehabilitering bør også styrkes. I kommunehelsetjenesten trenges 
kompetanseoppbygging og bedre samarbeid, og det må defineres hvem som har 
ansvaret for å iverksette tiltakene der. 
 
Norsk revmatikerforening, Troms fylkeslag, og Norges handikapforbund, Nord Norge, 
foreslår å videreføre WHOs definisjon og inndeling av de revmatiske sykdommer i 
planen. Nytten av lærings- og mestringskurs for diagnosegruppene artrose, 
bløtdelsrevmatisme og osteoporose bør også beskrives. 
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Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad (RNNK) påpeker at behandlingen av 
revmatologiske pasienter, utført av revmatologer som arbeider og/eller forsker utenfor 
sykehus, bør tas med i fagplanen. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv behandling. 
I planen overlates pasienter med artrose, osteoporose og fibromyalgi til fastleger som 
har sprikende kompetanse og interesse for disse sykdommene. Det resulterer i at 
mange ikke får den behandlingen og oppfølgingen de burde fått, sammenlignet med 
tilbudet i resten av landet.  
 
Valnesfjord helsesportssenter ønsker at det legges mer vekt på hvilken betydning 
frisklivssentralene kan ha i oppfølgingen av diagnosegruppene som er nevnt, og at 
Helse Nord i større grad kan stimulere og påvirke kommunene til å bygge ut tilbudet 
med frisklivssentraler. Sentret har rehabiliteringstilbud til barn med revmatiske 
sykdommer, og påpeker viktigheten av å vurdere behovet og benytte tilbudet. 
 
Skånland kommune understreker viktigheten av at kompetanseutvikling, tidlig 
diagnostisering og behandling, rett oppfølging, samhandling og brukermedvirkning 
følges opp både i spesialist- og kommunehelsetjeneseten.  
 
Skånland revmatikerforening mener intensjonen i planen må følges opp både fra 
spesialist- og kommunehelsetjenesten, spesielt når det kommer til 
kompetanseutvikling, tidlig diagnostisering, tidlig behandling, rett oppfølging, 
samhandling og brukermedvirkning. Kommunene må være oppmerksom på økte 
forpliktelser overfor denne pasientgruppen.  
 
Edgar Wammervold, medlem av Fauske og Sørfold revmatikerforening, har gitt flere 
konkrete innspill til bakgrunnsmateriale, tallgrunnlag og referanser som i stor grad er 
innarbeidet i planen.  
 
Jan Arne Lund, revmatolog ved UNN Harstad og avtalespesialist, etterlyser beskrivelse 
av avtalespesialistenes plass i den samlede revmaomsorgen i Helse Nord. I 
avtalepraksis er produktiviteten høy, men tverrfaglighet er vanskelig å få til, og må løses 
med samarbeid. 
 
Elisabeth Pedersen, fysioterapeut ved UNN Tromsø, mener rehabilitering i forbindelse 
med samhandlingsreformen er lite beskrevet, både når det gjelder innhold og hvilke 
faggrupper som er involvert. Pasienter med behov for fysioterapi blir ikke prioritert i 
kommunene, og kompetansen er lav. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. februar 2015 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for revmatologi i 

Helse Nord 2015-2019.  
 
2. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med behandlingstilbudet til denne 

pasientgruppen i vår region.  
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3. Partene vil påpeke behovet for en målrettet rekruttering av spesialister og andre 
faggrupper for å kunne sikre god tilgjengelighet til tjenesten og riktig bruk av 
ressursene i hele regionen. 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 vil bli behandlet i arbeidsutvalget i 
det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 25. februar 2015. Protokoll 
fra møte i arbeidsutvalget legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Det er adm. direktørs vurdering at planen gir en god beskrivelse av status og 
utfordringer innen revmatologien. Prioriterte områder som helhetlige pasientforløp, 
tverrfaglige team, tilbud til barn og unge, kompetanseutvikling og kvalitet er godt 
beskrevet. Balansen mellom sentralisering og desentralisering er ivaretatt. Adm. 
direktør mener at samarbeidet med kommunehelsetjenesten skal ha og har høy 
prioritet. Kompetansen om revmatiske sykdommer i kommunene må økes, og tilbudet 
innen rehabilitering må bedres. Kompetanseheving er vektlagt og regulert i avtalene 
Helse Nord RHF har inngått med rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
Adm. direktør støtter tiltakene som foreslås for å sikre god kvalitet i behandling og 
tverrfaglig oppfølging av barn og unge. Arbeidet må gjøres i nært samarbeid med 
hjemkommunene.  
 
Adm. direktør ser det også som viktig å styrke rekruttering og kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten, og støtter videreføring av nåværende tiltak.  
 
Adm. direktør er enig i at enkeltvis behandling av fagplaner kan skape forventninger i 
fagmiljøene som ikke lar seg oppfylle. Tiltakene i denne planen vil derfor bli prioritert 
opp mot tiltak i andre fagplaner i Helse Nord. Dette gir ingen garanti for at alle tiltak vil 
bli gjennomført i de ulike planene, men det gode faglige arbeidet som beskriver 
tjenestetilbudene vil bli gjenstand for nøye vurderinger, når prioriteringer blir gjort.  
 
Analyser av forbruksrater, og tiltak for å utjevne disse, vil også måtte prioriteres i løpet 
av planperioden.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 

som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne 
pasientgruppen.  

 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019, utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
 
Utrykte vedlegg:  Høringssvar 
 
 Høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Høring: Regional plan for revmatologi  
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html
http://www.helse-nord.no/hoeringer/hoering-regional-plan-for-revmatologi-article121146-1546.html



