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2. Styret ber om at følgende punkter vektlegges i høringssvaret:   

 Vi støtter en styrkning av revmatologi-tilbudet i Finnmark.  
 Vi mangler tilstrekkelig datagrunnlag om forbruksrater og pasientreiser til å 

kunne gi tilslutning til anbefalingen om fire revmatologer i Finnmark.  
 Vi presiserer viktigheten av å se på alternativer til tradisjonell revmatolog-
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 Vi foreslår å la fastlege og revmatolog ha et delt oppfølgingsansvar, også for 
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 Vi anbefaler at private avtaleparter i Finnmark blir evaluert av eksterne aktører, 

både faglig og mht kost-nytte.  
 Vi støtter innføringen av dataprogrammet GoTreatIT.  
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Saksbehandler:  Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef  
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1. Sammendrag og anbefaling 
Det foreligger et utkast til regional fagplan for revmatologi for 2014-2019.  
Planen har bl.a. følgende konkrete forslag:  

 Ansettelse av fire revmatologer i Finnmark; to på hver lokalisasjon (mot dagens 
nivå på én stilling lokalisert til klinikk Kirkenes).  

 For pasienter med lav sykdomsaktivitet planlegges det et tilbud med oppfølging 
hos spesialsykepleier og fysioterapeut.   

 Dataverktøyet GTI ønskes etablert for å kunne gi en bedre oversikt over 
pasientenes medisinske oppfølging.  

 
Det anbefales å gi sin tilslutning til fagsjefens høringsutkast som i korthet går ut på flg:   

 Vi støtter en styrkning av revmatologi-tilbudet i Finnmark.  
 Vi mangler tilstrekkelig datagrunnlag om forbruksrater og pasientreiser til å 

kunne gi tilslutning til anbefalingen om fire revmatologer i Finnmark.  
 Vi presiserer viktigheten av å se på alternativer til tradisjonell revmatolog-

pasient-konsultasjon 
 Vi foreslår å la fastlege og revmatolog ha et delt oppfølgingsansvar, også for 

pasienter ved inflammatoriske leddsykdommer.  
 Vi anbefaler at private avtaleparter i Finnmark blir evaluert av eksterne aktører, 

både faglig og mht kost-nytte.  
 Vi støtter innføringen av dataprogrammet GoTreatIT.  

2. Bakgrunn 
Medisinsk fagsjef har vært i dialog med revmatologene som er ansatt i foretaket, samt 
barneoverlege og indremedisinske leger og utviklingssjefen i arbeidet med å skrive en 
høringsuttalelse.  

3. Vurdering 
Til tross for at vi ikke i særlig grad har fristbrudd innenfor fagfeltet revmatologi i 
Finnmarkssykehuset, så har vi like fullt lange ventelister for pasienter som ikke er 
rettighetspasienter. Kontroll og oppfølging av disse er ofte sterkt forsinket, og mange av 
kontrollpasientene får ikke optimal oppfølging.  
I Vest-Finnmark har vi ikke egen revmatolog, men er avhengig av ambulering fra 
Tromsø.  
At det er behov for et løft innen revmatologi i Finnmark er derfor utvilsomt.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Tanken bak å ha minst to revmatologer ved hver lokalisasjon er god; dette gir robuste 
enheter som kan stå støtt også ved sykdom, permisjoner, ferier og annet fravær. 
Imidlertid foreligger det etter vår oppfatning noe mangelfull dokumentasjon på om det 
virkelig er behov for fire revmatologer i Finnmark. Vi er av den oppfatning av at 
revmatologer i Finnmark – forutsatt at de er knyttet sammen i et fagfellesskap, har felles 
journalsystem, og er knyttet tett opp mot UNN faglig med mulighet for hospitering og 
faglig påfyll på den måten vil kunne få følelsen av å høre til et robust faglig fellesskap 
uten at man nødvendigvis er to revmatologer på hver lokalisasjon. Vi etterlyser en noe 
grundigere begrunnelse for at man ønsker fire revmatologer i Finnmark.  
Vi synes også at rapporten er for defensiv med tanke på fastlegenes plass i oppfølgingen 
av kronikere. Fastlegene er i rapporten kun tenkt som henvisere, evt. dem som skal følge 
opp ikke-inflammatoriske tilstander, mens et delt oppfølgingsansvar med 
revmatologene for pasienter med inflammatorisk revmatologisk sykdom i stabil fase 
ikke er nevnt. En slik delt oppfølging vil gi mindre reising for pasienter, vil avlaste 
revmatologene og vil spare foretaket for penger til pasientreiser.  

4. Risikovurdering 
En bedret oppfølging av revmatikere i Finnmark er i tråd med våre kjerneverdier 
kvalitet, trygghet og respekt 
Gjennomføring av prosess og vedtak rundt tertialrapporteringen er vurdert i forhold til 

navigasjonshjulet. Det er ikke registrert negative konsekvenser ved prosess og vedtaket 

relatert til noen av faktorene som jus, etikk, identitet, moral eller omdømme som vurderes 

som negativt for foretaket.  

5. Budsjett/finansiering 
Samlet utgift for Finnmarkssykehuset HF er beregnet til 2 735 000 i tida 2014-2017.  

6. Medbestemmelse: 
Saken er drøftet i Informasjons- og drøftingsmøte 21. oktober 2014 
 
Vedlegg 

1. Høringssvar fra Finnmarkssykehuset 
2. Fra biologisk terapi til helhetlig behandling. Plan for revmatologi, Helse Nord, 

2014-2019.  
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Høring: Plan for revmatologi 2014-2019.  
  
 
Finnmarkssykehuset har mottatt ovennevnte plan med arbeidstekst ”Fra biologisk 
terapi til helhetlig behandling”. 
 
Vi har flg høringssvar:  
 

 Dokumentet synes godt gjennomarbeidet og beskriver mange utfordringer innen 
fagfeltet i vår landsdel.  Knapphet på revmatologer er en utfordring vi i 
Finnmarkssykehuset har kjent på lenge, særlig gjelder dette i Vest-Finnmark der 
vi er avhengig av ambulering fra UNN for at befolkningen skal få slike tjenester.  

 
 Til tross for at vi ikke har fristbrudd for tiden i Finnmarkssykehuset, så betyr 

dette ikke at vi ikke har ventelister eller mulighet for kapasitetsforbedring. Innen 
revmatologi er det svært mange ikke-rettighetspasienter med kroniske smerter 
som venter lenge på å få komme til revmatolog for vurdering. Mange andre 
pasienter har fått sine kontroller utsatt pga manglende kapasitet. Så det er 
åpenbart at vi har behov for økt revmatologi-aktivitet i Finnmark. Imidlertid er 
dette behovet ikke godt dokumentert i rapporten. Det er skrevet at man ønsker 
minst to revmatologer på hver lokalisering, men pasientpågangen, ventelistene, 
behovet for revmatologer ut fra befolkningsstørrelse og ventelister er dårlig 
beskrevet.  
 

 På side 50 er det anført at man bør ha to revmatolog-stillinger per aktuell enhet. 
Vi forstår ønsket om å lage robuste enheter ved å ha minst to revmatologer på 
hver lokalisasjon, men ser store utfordringer med å finne fire revmatologer til 
Finnmark. Vi er også usikker på om det er nok arbeid i Finnmark til å fylle fire 

Helse Nord RHF 
postmottak@helse-nord.no 

Deres ref: Vår ref: Dato: 
21.10.2014 
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revmatolog-stillinger med fornuftig arbeid.  
I Finnmarkssykehuset ønsker vi å ha revmatologene lokalisert på forskjellige 
geografiske steder (Kirkenes og Hammerfest), men bundet sammen i fagnettverk 
og i et felles journalsystem (fra 2016). Det er også viktig at revmatologene i 
Finnmark kobles tett opp mot UNNs fagmiljø, gis mulighet for deltakelse på felles 
undervisning og får ta del i prosedyreutviklingen som skjer på UNN. Finnmark-
revmatologene bør også gis tilgang til hospitering på UNN. Forutsatt slike 
organisatoriske forhold kan man etter vår oppfatning kunne vurdere å ha færre 
enn to revmatologer i både Kirkenes og Hammerfest uten at man rokker ved 
robustheten. Kanskje er det tilstrekkelig med én revmatolog i øst og én i vest, i 
hvert fall i første omgang.  
 

 På bakgrunn av knapphet på revmatologer er det viktig å være kreativ med å se 
på andre måter å betjene revmatikerne på enn ved den tradisjonelle 
konsultasjonsformen mellom pasient og revmatolog. Et forslag som beskrives er 
bruk av revma-sykepleier og revma-fysioterapeut som ledd i jobbglidning, og 
dette er et interessant forslag.  
 

 Det som er minst like viktig er at fastlegens rolle for å behandle og følge opp 
denne kronikergruppen påpekes. I tabellen på side 71 er det vel og merke lagt 
inn en del punkter der fastlegen gis en rolle, men i kapittel 2.8 som omhandler 
kommunehelsetjenestens ansvar for pasienter med revmatisk sykdom, framstår 
fastlegene kun som henvisere, og ikke som potensielle oppfølgere med et delt 
ansvar mellom dem og spesialisthelsetjenesten. Vi vil med dette foreslå at 
fastlegene – gjerne i første omgang i et prosjekt – løftes fram til å ta en større 
andel av kontroller og oppfølginger innen denne kronikergruppa. En slik ordning 
vil ansvarliggjøre fastlegene, være arbeidsbesparende for revmatologene, spare 
pasientene for slitsomme reiser og spare Finnmarkssykehuset for reiseutgifter.  
 

 Vi forventer at revmakirurgien utføres på UNN og at det fortsatt kan være 
sengeplasser for alvorlig syke revmatiske pasienter på UNN.   
 

 Avtale om bruk av private helsetilbydere i Finnmark inngås av eieravdelingen i 
Helse Nord. I Finnmark er det inngått avtale med Opptreningssenteret i 
Finnmark (OiF). Deres behandlingstilbud er beskrevet i høringen. Det som ikke er 
beskrevet er hvilke eksterne vurderinger som er gjort av dette tilbudet. Så vel 
faglige vurderinger som kost-nytte-vurderinger av dette tilbudet ville vært 
interessant ettersom slike private tjenester er dyre og derfor bør underlegges 
offentlig kvalitetskontroll.  
 

 Go TreatIT dataverktøyet er planlagt innført i Finnmarkssykehuset fra 
inneværende år. Ettersom Finnmarkssykehuset pt er inne i en fase med 
databasesammenslåing, og siden man ikke kan slå sammen to GoTreatIT 
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databaser er programmet tenkt innført ved klinikk Kirkenes, og så etter hvert 
utvidet til å inkludere til klinikk Hammerfest.  
 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Harald G. Sunde 
Medisinsk fagsjef 
T 78 97 30 08, M 908 31 337 
harald.gunnar.sunde@finnmarkssykehuset.no 
 

Senter for fag, forskning og samhandling 
Finnmarkssykehuset 
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Forord 
Helse Nords handlingsplan for revmatologi 2008–2013 var et meget viktig arbeid. Det 
var første gang det ble lagt frem en systematisk status for ressurser innen revmatologi i 
helseregionen. Planen gav en beskrivelse av mangler ved ressurser i behandlingen av 
pasienter med revmatiske sykdommer. Men planen gav også klare råd om hvilke tiltak 
som var nødvendige for å sikre en god kvalitet i revmaomsorgen. I årene som har gått 
har det kommet til økte ressurser og midler til revmatologi i Nord-Norge. Mye av det 
som ble lagt frem i planen som anbefalte tiltak har blitt gjennomført, men det er fortsatt 
udekte behov.   
 
Samhandlingsreformen kom etter at planen var vedtatt. Den har ikke fått så stor 
betydning for behandlingen av inflammatoriske revmatiske sykdommer siden det 
kreves spesialisert kunnskap og erfaring. Reformen vil få større betydning for 
rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer og den store gruppen med ikke-
inflammatoriske leddsykdommer. Kommunen skal ta et større ansvar og må derfor 
fokusere på kvalitet innen revmatologisk rehabilitering. Dette krever økt samarbeid og 
kompetanseoverføring mellom nivåene. 
 
Det er med stor glede og energi at fagrådet har tatt på seg oppgaven fra Helse Nord RHF 
å revidere handlingsplanen for revmatologi. Vi har involvert brukerrepresentanter, 
rehabiliteringsinstitusjoner, sykehusavdelinger og alle faggrupper som arbeider med 
pasienter som har revmatiske sykdommer. Vi vil spesielt løfte frem strategimøtet i 
Tromsø i desember 2012. Der fikk alle aktører mulighet å komme med innspill i forhold 
til den fremtidige handlingsplanen. Ikke minst brukerne kom med mange synspunkter. 
 
Revmatologien har gjennomgått en fantastisk utvikling når det gjelder effektive 
behandlingsmuligheter med biologiske legemidler. Vi er midt i denne epoken, og det 
kommer flere og billigere preparater. De første biotilsvarende legemidler er på 
markedet, disse har betydelig lavere pris enn de originale legemidlene. Det betyr at 
kostnadene for samfunnet for denne gruppen kan reduseres. Kvalitativ oppfølging av 
pasientene blir viktigere. Som ledd i dette kommer det flere registre, både interregionalt 
og nasjonalt. Her er det viktig at vi i Nord-Norge deltar og behovet for dataverktøy ved 
alle revmatologiske enheter er derfor stort. 
 
I revisjonen av handlingsplanen fokuserer vi fortsatt på å utvikle ressurser og tilbud til 
pasienter og pårørende. Vi trenger flere legespesialister, sykepleiere, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, og sosionomer. Det er behov for likeverdige tilbud og kvalitet i hele 
Nord-Norge. Vi vil fortsette vårt arbeid i de faglige nettverk som er etablert. Og vi håper 
at denne revisjonen av Helse Nords handlingsplan for revmatologi blir like viktig for 
kvalitet og utvikling av tilbudet til vår pasientgruppe som den første planen har vært. 
 
Avslutningsvis vil vi takke Helse Nord RHF for oppdraget med revisjon av handlingsplan 
for revmatologi. 
 
Bodø, 25.3.2014   
Gøran Karlsson 
På vegne av fagrådet 
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Ordliste og forkortelser 
 

AS   Ankyloserende spondylitt (revmatisk ryggsykdom) 

AT   Arteritis temporalis (en vaskulitt i tinningpulsåren) 

BURG   Barne- og ungdomsrevmatikergruppe 

CARF Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities 

(programkvalitet) 

EGPA Eosinofil Granulomatøs Polyangitt med Eosinofili (vaskulitt, Churg 

strauss) 

DMARD  Disease modifying antirheumatic drugs 

FIN   Finnmarkssykehuset 

FYSAK Tilpasset fysisk aktivitet som en integrert del av 

kommunehelsetjenestens tilbud  

GPA Granulomatose med polyangiitt (vaskulitt, Wegeners 

granulomatose) 

GTI   GoTreatIT (dataverktøy) 

HF   Helseforetak 

HSYK   Helgelandssykehuset 

Inflammasjon  Betennelse 

Inflammatorisk Betennelsesaktig 

Insidens Antall nye tilfeller (av en sykdom) i løpet av en gitt tidsperiode 

(oftest et år) 

ISO International Organisation for standardization (Systemer for 

kvalitet- og miljøstyring) 

JIA    Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt) 

LIS   Lege i spesialisering 

LMS   Lærings- og mestringssenter/Lærings- og mestringskurs 

NLSH    Nordlandssykehuset 

NRF   Norsk Revmatikerforbund 

NBRR   Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering 

NKRR   Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering 

NSAID Nonsteroidal antiinflammatory drugs (medisingruppe mot muskel- 

og leddsymptomer) 

OiF   Opptreningssentret i Finnmark 

OUS   Oslo universitetssykehus 

Prevalens  Antall tilfeller av en tilstand på et gitt tidspunkt 

PsA   Psoriasisartritt (psoriasisleddgikt) 

RA   Revmatoid artritt (leddgikt) 

Remisjon  Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer 

RHF   Regionalt helseforetak 

RNNK    Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad 

SLE    Systemisk lupus erythematosus (bindevevssykdom) 

TkNN   Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge 

TMS    Troms militære sykehus 
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TNF alfa  Tumor nekrose faktor  

UNN   Universitetssykehuset Nord-Norge 

UiT   Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet 

UiN   Universitetet i Nordland 

Vaskulitt  Betennelse i en blodåre 

VHSS   Valnesfjord Helsesportssenter 

 

Se også definisjoner i de ulike kapitlene.
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Sammendrag 

 

Regional handlingsplan for revmatologi 2008–2013 er et viktig grunnlagsdokument for 

revmatologisk fagfelt i nord og har medført vesentlige forbedringer av tilbudet til 

personer med revmatiske sykdommer i Nord-Norge.  Fagrådet ser behov for å revidere 

og evaluere planperioden over fem år. Formålet er å revidere forrige plan samt beskrive 

status og endringer gjennom de senere år og hvilke konsekvenser dette bør få for den 

langsiktige satsingen for tilbudet til personer med revmatisk sykdom i Nord-Norge.  

 

Spesielt ser vi endringer i tidlig diagnostikk, tidlig behandling og tett oppfølging.  Denne 

utviklingen gjenspeiles av data som viser 34 % økning i antall besøk i 

spesialisthelsetjenesten på samme andel unike pasienter siste seks år. Mål for 

behandlingen er nå remisjon1 og lavest mulig sykdomsaktivitet. Videre ser vi behov for 

mer tilrettelegging av helhetlige pasientforløp og likeverdige tilbud i regionen. De 

senere år har økt bruk av billeddiagnostikk og egnet dataverktøy forbedret kvaliteten i 

behandlingen og muliggjort større innsats i forskning og registerarbeid.  

 

Det er svært viktig å opprettholde og utvikle kompetanse innen denne sykdomsgruppen. 

Det er bekymringsfullt hvordan organisatoriske endringer fremmer generalistrollen på 

spesialistnivå. Økt fokus på rekruttering, kompetanse og langsiktige tiltak innen 

revmatologi er viktig fremover. For den store gruppen med ikke-inflammatoriske 

sykdommer bør det være økt fokus på ikke medikamentell tilnærming, forebyggende og 

helsefremmende tiltak. Denne oppfølgingen skjer i hovedsak i kommunene og ved 

rehabiliteringsinstitusjonene.  

 

Situasjonsbeskrivelse 

Alle helseforetak i Helse Nord gir i dag tilbud til revmatiske pasienter, men tilbudet 

varierer i omfang. Finnmarkssykehuset, UNN Harstad og Helgelandssykehuset har 

ansatt revmatolog. UNN Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø er komplette 

avdelinger med tverrfaglig team. Alle foretak har tilbud om polikliniske konsultasjoner. 

Tilbudene er enten stasjonære eller ambulante. Det er få disponible heldøgnsplasser, til 

sammen 4–6 senger er øremerket revmatiske pasienter i Helse Nord. Dagbehandling og 

poliklinikk utgjør den største del av virksomheten og tilbys i hele regionen hvor UNN og 

NLSH har størst kapasitet. Biologisk behandling dominerer dagbehandlingen. Tilbud til 

barn med revmatiske tilstander gis ved UNN Tromsø og NLSH.    

 

Det er fire rehabiliteringsinstitusjoner i Nord-Norge som gir ulike tilbud til personer 

med revmatiske sykdommer. Disse er Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, 

Valnesfjord Helsesportssenter, Opptreningssenteret i Finnmark og Nordtun HelseRehab. 

Nye rehabiliteringsavtaler fra 1.1.2015 vil kunne medføre endringer.  Behandlingsreiser 

til utlandet og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) 

utgjør et viktig supplement til tilbudet i regionen.   
                                                           
1  Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer 
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Kvalitetsregistre, forskningsaktivitet og kompetanseutvikling 

UNN er godkjent som gruppe I institusjon for utdanning innen spesialiteten revmatologi. 

Nordlandssykehuset er godkjent som gruppe II-institusjon. UNN har forskningsaktivitet 

innen revmatologi. Kvalitetsregister blir stadig viktigere og etableres nasjonalt for flere 

deler av fagområdet. Fagrådet ser behov for nasjonale og flerregionale registre innen de 

ulike inflammatoriske revmatiske sykdommene og behov for register for biologisk 

behandling.  

 

UNN Tromsø må ha hovedansvar for forskningsaktiviteten i samarbeid med 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Forskningen må imidlertid 

bli et felles anliggende for hele regionen. 

 

Det må fortsatt stilles til rådighet egne stipendmidler for personell som ønsker 

videreutdanning og tilbud om kompetanseheving ved kurs og nettverkskonferanser. 

 

Norsk Revmatikerforbund 

Norsk Revmatikerforbund og Barne- og ungdomsrevmatikergruppen bidrar til 

rehabilitering i kommunen gjennom ulike aktiviteter og likemannsarbeid. 

Brukerrepresentanter er viktige bidragsytere i planlegging, gjennomføring og evaluering 

av pasient- og pårørendeopplæring i regionen. 

 

Tiltak 

Tiltakene bygger på en vurdering av status og fremtidige behov for den revmatologiske 

spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Pasienter med inflammatoriske tilstander utgjør 

den prioriterte gruppen i spesialisthelsetjenesten. Fagrådet mener at 

spesialistpoliklinikk for diagnostikk og kontroll, tverrfaglig team, lærings- og 

mestringstilbud for de hyppigst forekommende tilstander, dagenhet for 

pasientopplæring og infusjon av de mest vanlige biologiske medikamenter må finnes i 

alle helseforetak. Sengeavdelingene i landsdelen prioriterer diagnostikk, utredning og 

behandling av de inflammatoriske tilstander. Landsdekkende funksjoner med 

spesialistkompetanse på sjeldne sykdommer må benyttes når den aktuelle situasjon 

tilsier det. 

 

Økning i antall spesialister og tverrfaglig personell 

Økt antall legespesialister har høy prioritet i kronikersatsingen. Dette for å ivareta 

regulært behandlingsbehov, men også for å sikre rekruttering, videreutdanning og 

forskning. Helse Nord har etablert et utdanningsprogram for å bedre tilgangen på 

spesialister. Etablering av tverrfaglige team, økning i antall lærings- og mestringstilbud 

og ambulering tilsier også en økning i antall stillinger. Stillingen som regional rådgiver 

videreføres. Økende grad av jobbglidning og nye oppgaver fra leger til sykepleiere, gir 

økt behov for sykepleieressurser øremerket poliklinikk og dagbehandling. 

Infusjonsenheten2 er i den senere tid sykepleiedrevet. For pasienter med lav 

sykdomsaktivitet er det etablert kontrollopplegg med sykepleier og fysioterapeut, og det 
                                                           
2 Dagbehandling ved poliklinikk hvor det gis legemidler som intravenøs behandling 
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forventes økt bruk av tverrfaglig personell i oppfølging av pasientene. Dette krever økte 

ressurser og kompetanse. 

 

Utstyr og arealbehov  

For å sikre en moderne og god drift på diagnostikk og behandling må enhetene ha 

moderne utstyr, spesielt tilgang til avansert billeddiagnostikk. Ultralydapparat må 

finnes på alle avdelinger/poliklinikker. Egnet dataverktøy for behandling, oppfølging og 

kvalitetssikkerhet må finnes på alle enheter. 

 

Rehabilitering  

Rehabilitering for denne pasientgruppen må være preget av helhetlig tenkning med 

samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er behov for fortsatt 

rehabilitering for personer med inflammatorisk3 revmatisk sykdom, og det er behov for 

økning av rehabilitering for personer med degenerative lidelser og bløtdelsrevmatisme.  

 

Samhandling og samordning 

Regionalt fagråd for revmatologi og regional rådgiver har viktige oppgaver i oppfølging 

av revidert plan med fokus på samordning og likeverdige tilbud i landsdelen. Det er 

viktig å etablere faglige nettverk innen fagområdet. Fagnettverk innenfor legegruppen 

er etablert. Det er behov for fagnettverk hos øvrig personell.   

                                                           
3
 Betennelsesaktig 
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1. Innledning og bakgrunn 
 

1.1 Handlingsplanens begrunnelse 
Revmatiske sykdommer utgjør en stor gruppe innen muskel-og skjelettsykdommer, og 

kategoriseres ofte i fire hovedgrupper: inflammatoriske leddsykdommer, systemiske 

bindevevssykdommer, artrose og generaliserte smertetilstander.4 Debutalder og 

alvorlighetsgrad varierer for de ulike sykdomsgruppene, men felles for de fleste er et 

kronisk, vanligvis progredierende sykdomsforløp karakterisert av smerte, stivhet, 

nedsatt leddbevegelighet og muskelkraft, og økt trettbarhet (fatigue). Dette medfører 

begrensninger i mestring av daglige aktiviteter og deltakelse på ulike livsarenaer. Samlet 

utgjør personer med muskel-og skjelettsykdommer den største gruppen mottakere av 

uførepensjon (31,7 %).5  

 

Disse sykdommene, populært kalt «revmatisme», har lenge blitt, og blir kanskje fortsatt, 

hos størstedelen av befolkningen og myndighetene oppfattet til å dreie seg om mest 

lidelser i muskler og skjelett. Oppfatningen har vært at «revmatisme» innebærer mye 

smerte og nedsatt funksjon, men at det ikke dreier seg om alvorlige sykdommer slik som 

hjerte- og karsykdommer eller kreft, og at beste behandling ville være varme pakninger 

og smertestillende medisiner. Denne oppfatning er grunnleggende feil og hovedårsak til 

at det er behov for en handlingsplan for pasienter med revmatiske sykdommer. 

Revmatiske sykdommer spenner fra svært alvorlige livstruende betennelsesaktige 

sykdommer til degenerative tilstander som osteoporose, artrose og bløtdelsrevmatisme. 

De mest alvorlige tilstander affiserer indre organer og kan gi organskade innen kort tid. 

De degenerative tilstander gir kroniske smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet. 

 

På mindre enn 15 år har biologiske medikamenter endret utsiktene til mange av 

pasientene med revmatiske sykdommer dramatisk. Nye behandlingsprinsipper, med 

tidlig diagnostikk, tidlig behandling og tett oppfølging viser seg å kunne ha helt andre 

mål for behandling. Målet er ikke bare å lindre og bremse en ødeleggende 

betennelsesprosess, men å stoppe sykdommen, få den i remisjon6. Det er tallrike 

historier om pasienter som har uttrykt at de har fått «et nytt liv» og at de «først nå med 

nye medisiner skjønner hvor syke de har vært». Til tross for effektiv medikamentell 

behandling er det fortsatt mange som ikke har tilgang til biologisk behandling eller ikke 

god nytte av denne. Det er derfor viktig å tilrettelegge for tverrfaglig tilnærming som 

muliggjør forebygging, bedre funksjon og livskvalitet for pasientene gjennom livsløpet. 

Med dette kan en også forvente økt yrkesdeltakelse, noe som gir økonomisk gevinst til 

både samfunnet og enkeltindividet.  

 

Helse Nord har utpekt styrking av tilbudet til pasienter med kroniske lidelser, 

funksjonshemninger og aldersbetingede sykdommer som viktige satsingsområder. Den 

medisinske og demografiske utviklingen fremover tilsier en økning i antall eldre 
                                                           
4 Klareskog L, Saxne T, Enman Y, Reumatologi. Lund: Studentlitteratur;2005. 
5
 www.nav.no 

6 Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer 
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pasienter, pasienter med sammensatte behov og pasienter med funksjonshemminger 

etter skade og/eller sykdom. En styrking av tilbudet til kronikergruppen innebærer 

blant annet behov for økte ressurser, mer tverrfaglig samarbeid og samhandling, økt 

kompetanse og større fokus på helhetlig pasientforløp og likeverdige tilbud. På denne 

bakgrunn har Helse Nord vedtatt regional handlingsplan for revmatologi 2008–20137 og 

som nå revideres i ny handlingsplan 2014–2019. 

 

Med alle de nye mulighetene innen revmatologien er det viktig at alle faggrupper er 

faglig godt oppdatert og at nye medisiner følges av effektmål og kritisk evaluering. Det 

kreves tid og ressurser til faglig fordypning og forskning. Revmatologi har i Nord-Norge 

vært et forskningssvakt fagområde i den forstand at all forskning har foregått når leger 

har vært i universitetsstillinger. Annet personell involvert i revmaomsorgen må også gis 

mulighet til å prioritere forskning og utviklingsarbeid. I den travle hverdag har 

klinikeren prioritert pasientbehandling, og det har ikke vært noe tid igjen for forskning. 

Også av den grunn er det viktig å ha en plan for det totale tilbud til revmatikere i 

regionen. 

 

Planen er svært viktig for å sikre likeverdige tilbud til alle pasienter i regionen.  

 

1.2 Arbeidsgruppe og mandat   
Regional handlingsplan i revmatologi (2014–2019) har sitt utspring i Helse Nords 

kronikersatsing og bygger på revmaplanen 2008–2013.   

 

Arbeidet med evaluering og revisjon har vært organisert gjennom regionalt fagråd. 

Fagrådet består av representanter fra de ulike helseforetak, kommunehelsetjenesten og 

Norsk Revmatikerforbund.    

 

Arbeidsgruppen ved regionalt fagråd har bestått av følgende medlemmer:  

 Gøran Karlsson, avdelingsoverlege, revmatologisk avdeling, Nordlandssykehuset, 

Bodø 

 Synøve Kalstad, avdelingsoverlege, revmatologisk avdeling, 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 Ellen Nordal, PhD, overlege, barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 

 Sirin Johansen, spesialist i allmennmedisin og praksiskonsulent revmatologi, 

Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 Berit Bjørke, regional rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 Kim Hellesnes Revold, sykepleier, revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset 

Nord-Norge, Tromsø 

 Elin Øksnes, ergoterapeut, Nordlandssykehuset, Bodø til november 2013 

                                                           
7 Det er i regi av Helse Nord RHF utarbeidet handlingsplaner for geriatri, somatisk rehabilitering, diabetes 
med flere. 
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 Lars Øie, avdelingsleder, sjefsfysioterapeut, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges 

kurbad (erstattet Karin Thorell fysioterapeut, vår 2013) 

 Mildrid Pedersen, brukerrepresentant, Norsk Revmatikerforbund, Troms 

fylkeslag 

 

Ekstern bistand: 

 Monica Lian, forskningssekretær, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 

Arbeidsgruppens mandat 

Regional handlingsplan for revmatologi 2008–2013, er et viktig grunnlagsdokument for 

revmatologi i Nord-Norge. Etter fagrådets oppfatning har planen medført vesentlige 

forbedringer i revmatologisk behandling for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

Fagrådet for revmatologi har etter fem års oppfølging av den første planen sett behov 

for evaluering og revisjon av revmaplan 2008–2013. I samarbeid med Helse Nord RHF8 

ble det innledningsvis arrangert et startmøte (strategimøte 2012) med deltakere fra 

bruker- og fagmiljø i regionen. Innspill fra dette møtet bekrefter styrking av tilbudet til 

revmatikerne, viser fortsatt store udekte behov og behov for videre satsing. Hele 118 

innspill fra dette møtet er så langt som mulig inkludert i revisjon av planen.  

 

Det er verdt å merke seg at behandling og oppfølging av personer med inflammatorisk 

revmatisk sykdom fortsatt er spesialisthelsetjenestens hovedansvar.  Formålet med 

denne revisjon er å beskrive status for tilbudet i dag, vurdere aktuelle utviklingstrender 

i fagområdet og anbefale tiltak som styrker revmatologi i Helse Nord. 

 
Fakta om revmatiske sykdommer fra forrige plan er i sin helhet lagt som vedlegg. Dette 

er uredigert, dvs. ikke korrigert for faktafeil og nye sykdomsnavn. De fleste referanser 

henviser til dette vedlegget. Kirurgisk behandling tas ikke med. Der ikke annet er oppgitt 

bygger datamaterialet på tall fra 2012.  

                                                           
8 Regionalt helseforetak 
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2. Eksisterende tilbud i Helse Nord  
 

2.1 Revmatiske sykdommer og behandling 
Behandlingen og oppfølgingen av revmatiske pasienter har endret seg fra lengre 

sykehusinnleggelser til dagbehandling og poliklinikk. Med mer aktiv medikamentell 

behandling tidlig i sykdomsforløpet er målet nå remisjon, dvs. ingen påvisbar 

sykdomsaktivitet. Dersom det er etablert kronisk sykdom ved diagnosetidspunkt er 

behandlingsmålet lav sykdomsaktivitet. Det er et mål at revmatologisk behandling 

starter tidlig, før permanent skade utvikles og mens sykdomsprosessen kan reverseres. 

Dette krever tett oppfølging tidlig og gjennom hele sykdomsforløpet. Til tross for 

effektiv behandling er det svært viktig å sørge for helhetlige pasientforløp med 

tverrfaglighet, rehabilitering og samhandling.  

 

Når det gjelder ikke-inflammatoriske sykdommer hvor de største gruppene er artrose 

og bløtdelsrevmatisme, finnes det fortsatt ikke medisiner som kan kurere eller bremse 

sykdommene. Disse gruppene vil ha nytte av ikke-medikamentell og helsefremmende 

tilnærming.  

 

Mange personer med revmatisk sykdom vil ha behov for opptrening og rehabilitering i 

perioder gjennom hele livet. Rehabiliteringen foregår på ulike nivå i helsetjenesten: i 

kommunehelsetjenesten, på revmatologiske sykehusavdelinger, på 

opptreningsinstitusjoner og helsesportssentre, gjennom behandlingsreiser til utlandet 

og ved nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet.  

 

Helse Nord RHF har opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til 

private rehabiliteringsinstitusjoner. Regional vurderingsenhet skal videre bidra til god 

samordning i spesialist- og kommunehelsetjenesten for å oppnå sammenhengende 

tilbud til pasientene. 

 

2.2 Organisering 
De aller fleste revmatiske sykdommer er kroniske tilstander som krever behandling og 

oppfølging livet ut. Dette innebærer at pasientene må gis et tilbud både i 

kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringsinstitusjoner og i spesialisthelsetjenesten.  

 

Alle helseforetak i Helse Nord gir i dag tilbud til revmatiske pasienter, men tilbudet 

varierer mye i omfang.  
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Organisatoriske enheter og pasienttilbud (omsorgsnivå) 

 

  Heldøgn Dagbehandling  Poliklinikk Lærings- og mestringskurs 

(LMS)  

Finnmarkssykehuset 

Hammerfest - Medisinsk 

avdeling 

Ambulering fra UNN - 

Karasjok - - Spesialistlege- 

Senteret 

- 

Alta - - Ambulering fra UNN - 

Kirkenes - Medisinsk 

poliklinikk  

Medisinsk poliklinikk - 

UNN 

Tromsø 

Voksen 

Revmatologisk 

avdeling 

Infusjonsenhet, 

revmatologisk 

poliklinikk 

Revmatologisk 

Poliklinikk 

RA/PsA kurs (2/1) 

AS kurs (2) 

Vaskulitt kurs (1) 

SLE kurs (1) 

Bardu -  Ambulering til TMS fra 

UNN (opphører juni 

2014) 

- 

Tromsø  

Barn 

Barneavdelingen Barneavdelingen 

Dagpost 

Barnepoliklinikk Temadager (1-3) 

Harstad - Medisinsk 

avdeling 

Spesialist 

Poliklinikken 

Samarbeid LMS med UNN 

Tromsø 

Nordlandssykehuset 

Bodø Revmatologisk 

avdeling 

Infusjonsenhet, 

revmatologisk 

poliklinikk 

Revmatologisk 

poliklinikk 

RA/PsA/AS kurs (3) 

Lofoten -  Ambulering fra NLSH - 

Bodø 

Barn 

Barneavdelingen  Barnepoliklinikk Samarbeid VHSS 

familieopphold 

Helgelandssykehuset 

Mo i Rana  Medisinsk 

avdeling 

Medisinsk poliklinikk Revma kurs (2) 

Rehabiliteringsinstitusjoner* 

OiF Trenings- og 

informasjons-

opphold  

- - Individuell og gruppebasert 

RNNK Trenings- og 

informasjons-

opphold  

- - Individuell og gruppebasert 

VHSS Trenings- og 

informasjons-

opphold 

- - Individuell og gruppebasert 

Nordtun Trenings- og 

informasjons-

opphold 

- - Individuelle opptak 

Tabell 1: Oversikt over organisatoriske enheter og pasienttilbud (omsorgsnivå) i Nord-Norge. Tall i parentes 

angir antall kurs årlig, 2012.  *Viser til avtaler inngått mellom private institusjoner og Helse Nord RHF 



2.2.1 Finnmark  

Finnmarkssykehuset  

Arbeidsområdet til revmatologisk enhet i Finnmarkssykehuset er å utrede og behandle 

voksne pasienter (>18 år) med mistanke om eller med kjent inflammatorisk revmatisk 

sykdom. Pasienter med primære degenerative sykdommer håndteres i hovedsak av 

fastleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. Pasienter med bløtdelsrevmatisme ivaretas 

hovedsakelig i kommunehelsetjenesten.  

 

Finnmarkssykehuset har en revmatolog i 80 % stilling med arbeidssted Kirkenes og 

Karasjok. Fra 2013 er det ansatt en revmatolog i deltidsstilling (20 %) i Kirkenes, og det 

vurderes ambulering til Vadsø. Revmatologer fra UNN Tromsø ambulerer til 

Hammerfest og Alta, dette er poliklinisk virksomhet.  Det gis biologiske legemidler i 

Kirkenes, Karasjok og Hammerfest. Det er ikke revmasykepleier i Finnmark. Kirkenes 

har polarisasjonsmikroskop og dermatoskop men mangler kapillaroskop. I dag benyttes 

det et ultralydapparat uten doppler, og det er behov for et mer funksjonelt apparat. 

Finnmarkssykehuset har ikke dataverktøy som for eksempel GoTreatIT (GTI)9, men 

ønsker dette etablert. 

 

Lærings- og mestringstilbud (for pasienter og pårørende) for revma-grupper tilbys ikke.  

Det er svært begrenset mulighet for tverrfaglig vurdering fra fysioterapeut, ergoterapeut 

og ernæringsfysiolog i Kirkenes. Pasientene henvises til kommunehelsetjenesten. 

 

Norsk Revmatikerforbund 

Det tilbys bassengtrening i regi av Norsk Revmatikerforbund på følgende steder: Alta, 

Hammerfest, Honningsvåg, Kirkenes og Vadsø.  

 

Opptreningssenteret i Finnmark (OiF)  

OIF ligger sentralt i Alta, har totalt 50 sengeplasser, og er ISO-sertifisert.10 (NS-EN ISO 

9001:2008).  

 

Følgende faggrupper er representert: spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, 

ergoterapeut, fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, sosionom, sykepleier, 

hjelpepleier, idrettspedagog, veileder i friluftsliv, ernæringsfysiolog/kostveileder. I 

tillegg er revmatolog, psykolog, logoped og likemannsordning tilknyttet senteret.  

 

OiF tilbyr blant annet et fire ukers organisert gruppetilbud for personer med 

inflammatoriske sykdommer to ganger i året, samt tre–fire ukers individuelt tilpasset 

rehabilitering for de med ikke-inflammatoriske sykdommer (artrose, fibromyalgi), og 

arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Det legges stor vekt på å fremme pasientenes egne 

ressurser og måloppnåelse gjennom mestringsaktiviteter, individuell oppfølging og 

                                                           
9
 GoTreatIT (dataverktøy) 

10 International Organisation for standardization (Systemer for kvalitet- og miljøstyring) 
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tverrfaglig behandling. I rehabiliteringen er ernærings- og treningsveiledning spesielt 

vektlagt.  

 

2.2.2 Troms 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

Arbeidsområdet til revmatologisk avdeling ved UNN Tromsø og UNN Harstad er å 

utrede og behandle voksne pasienter (>18 år) med mistanke om eller med kjent 

inflammatorisk revmatisk sykdom. Pasienter med primære degenerative 

sykdommer håndteres i hovedsak av fastleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. 

Pasienter med bløtdelsrevmatisme ivaretas hovedsakelig i kommunehelsetjenesten.  

 

UNN Tromsø  

Tilbudet fra avdelingen gis på flere omsorgsnivå: heldøgn, dagbehandling, polikliniske 

konsultasjoner, ambulante konsultasjoner og som lærings- og mestringstilbud.  

 

Avdelingen har spesialkompetanse på utredning og behandling av systemiske 

bindevevssykdommer og vaskulitter. 

 

Det ambuleres til Hammerfest, Alta og Setermoen. Det er ønske om ambulering til 

Narvik. Ambulering til Setermoen (TMS) opphører fra juni 2014. 

 

Det tilbys lærings- og  mestringskurs for følgende diagnosegrupper11: RA (to pr. år), AS 

(to), PsA (ett), SLE (ett) og vaskulitt (ett). Deltakere på kursene tilbys innen kort tid to 

ukers oppfølgingsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter  hvor fysisk aktivitet er i 

fokus. I tillegg har UNN Tromsø to ukers trenings- og informasjonsopphold hvor 

nydiagnostiserte er målgruppen.  

 

Sykepleiekonsultasjoner tilbys for alle nydiagnostiserte i et pasientforløpsperspektiv. 

Dette tilbudet ble etablert i Bodø og Tromsø i oppfølging av revmaplan 2008–2013.  

Tilbudet sikrer helhetlige pasientforløp og prioritering av nydiagnostiserte. Personer 

med etablert sykdom kan også benytte seg av dette tilbudet. Data fra UNN Tromsø viser 

at ingen fikk tilbud om selvstendige sykepleiekonsultasjoner i 2007, men fra 2008–2013 

ble det gjennomført 47 konsultasjoner årlig, varierende fra 27 til 76.12  

 

UNN Tromsø har sju overlegestillinger og seks leger i spesialisering (LIS) hvorav en er 

fordypningsstilling og denne er godkjent omgjort til overlegestilling fra 01.03.2015.  

 

Det er fem sykepleiere ansatt i poliklinikk/dagenhet/forskning. Sykepleierne i 

sengeposten har generaliserte oppgaver. Det er etablert stillinger for 

                                                           
11 RA: Revmatoid artritt, AS: Ankyloserende spondylitt, PsA: Psoriasisartritt, SLE: Systemisk lupus 
erythematosus 
12 Kilde, Revmatologisk poliklinikk, UNN Tromsø. 
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forskningssekretær og studiesykepleier. Det gis tilbud fra tverrfaglig team med 

fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom, disse er øremerket revmatologi, men ansatt på 

annen klinikk. Det er også tilbud fra ernæringsfysiolog. Avdelingen har praksiskonsulent 

(samarbeid kommune- og spesialisthelsetjeneste) i fem prosent stilling. De har tidligere 

hatt farmasøyt, men denne stillingen ble borte 01.01.2011  

 

Revmatologisk avdeling har fra mai 2013 disponert fire senger i felles sengepost med 

hud og nevrologi. Pasientene bor på pasienthotell ved utredning og behandling.  

 

Avdelingen har fire ultralydapparater, ett kapillaroskop, to polarisasjonsmikroskop og 

to dermatoskop og bruker dataverktøyet GoTreatIT (GTI) i oppfølging av pasienter. 

 

UNN Harstad 

UNN Harstad har revmatolog tilsatt i 80 % stilling ved spesialistpoliklinikken. Det gis 

biologiske legemidler ved medisinsk avdeling. Det benyttes inntil 50 % sykepleier som 

spesielt jobber med osteoporose og revmatologi.  

 

UNN Harstad bruker dataverktøyet GoTreatIT (GTI) i oppfølging av pasienter. 

Av utstyr mangler det ultralydapparat, kapillaroskop og polarisasjons mikroskop.  

 

Revmatiske pasienter ved UNN Harstad kan henvises for tverrfaglig vurdering og 

benytte seg av lærings- og mestringstilbud som gis ved revmatologisk avdeling, UNN 

Tromsø. 

 

UNN Narvik 

UNN Narvik har ingen fast revmatolog eller ambulering. I Narvik er det 20 % 

avtalespesialist i revmatologi. Har ikke dataverktøyet GoTreatIT (GTI). 

 

Norsk Revmatikerforbund 

Det tilbys bassengtrening i regi av Norsk Revmatikerforbund på følgende steder: 

Finnsnes, Harstad, Målselv, Narvik, Nordreisa og Tromsø. 

 

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) 

RNNK er et av Norges største rehabiliteringssentre og ligger sentralt på Tromsøya. 

Senteret er CARF-sertifisert (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities 

(programkvalitet))og har totalt 106 senger. Blant annet er følgende faggrupper 

representert: fysikalsk medisiner, revmatolog, nevrolog, idrettsmedisiner, fysioterapeut, 

ergoterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, sosionom, logoped, psykolog og 

treningsinstruktør.  

 

RNNK tilbyr et organisert gruppetilbud eller individuelt opphold for revmatikere i form 

av døgnkontinuerlig rehabilitering. Det gis blant annet tre ukers individuelt tilpasset 

gruppetilbud i revmagruppe (inflammatorisk syke), fibromyalgigruppe og 
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artrosegruppe. Det legges stor vekt på individuell behandling og oppfølging, samt 

tverrfaglig tilnærming. RNNK har også arbeidsrettet rehabilitering og tre ukers 

mestringsgruppe med tilbud til pasienter med langvarige smerter. 

 

2.2.3 Nordland 

Nordlandssykehuset (NLSH) 

Arbeidsområdet til revmatologisk avdeling ved NLSH i Bodø er å utrede og behandle 

voksne pasienter (>15år) med mistanke om eller med kjent inflammatorisk revmatisk 

sykdom. Pasienter med primære degenerative sykdommer håndteres i hovedsak av 

fastleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. Pasienter med bløtdelsrevmatisme ivaretas 

hovedsakelig i kommunehelsetjenesten.  

 

Tilbudet fra avdelingen gis på flere omsorgsnivå: heldøgn, dagbehandling, polikliniske 

konsultasjoner, ambulante konsultasjoner og som lærings- og mestringstilbud.  

  

Det ambuleres til Lofoten og det planlegges ambulering til Vesterålen.  

 

Det gis lærings- og mestringstilbud til følgende diagnosegrupper13: RA, PsA, AS, totalt 

tre–fire pr. år. 

 

NLSH har fire overlegestillinger og tre leger i spesialisering (LIS). Det er tre 

sykepleierstillinger som er felles for dagpost og poliklinikk. Sykepleiere jobber 

spesialisert og generalisert. Tverrfaglig team med fysioterapeut, ergoterapeut og 

sosionom er ansatt på andre klinikker, men øremerket revmatologi.  

 

Avdelingen tilbyr sykepleiekonsultasjoner for alle nydiagnostiserte i et 

pasientforløpsperspektiv, samt to ukers oppfølgingsopphold ved VHSS, slik som 

beskrevet ved UNN Tromsø.  

 

Avdelingen disponerer to senger på felles sengepost, revmatologi, nevrologi, øre-nese-

hals og øye. Det benyttes pasienthotell ved utredning og behandling av pasienter. 

Avdelingen har ett ultralydapparat, ett polarisasjonsmikroskop og to kapillaroskop. Har 

ikke GoTreatIT (GTI), men ønsker dette. 

 

Helgelandssykehuset (HSYK) 

Arbeidsområdet til revmatologisk avdeling ved Helgelandssykehuset er å utrede og 

behandle voksne pasienter (>15år) med mistanke om eller med kjent inflammatorisk 

revmatisk sykdom. Pasienter med primære degenerative sykdommer håndteres i 

hovedsak av fastleger, ortopeder og fysikalsk medisinere. 

 

Pasienter med bløtdelsrevmatisme ivaretas hovedsakelig i kommunehelsetjenesten.  

                                                           
13 RA: Revmatoid artritt, AS: Ankyloserende spondylitt, PsA: Psoriasisartritt 
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Tilbudet fra avdelingen gis som polikliniske konsultasjoner og dagbehandling. Det er 

ingen ambulant virksomhet, men med full legedekning vil dette være mulig.  

 

Helgelandssykehuset har to overlegestillinger (pr. 2013 er en besatt) og en sykepleier 

ved poliklinikken, som er noe øremerket revmatologi.  

 

Det er ikke etablert tverrfaglig team, men ergoterapeut og fysioterapeut er ansatt ved 

sykehuset. Lærings- og mestringskurs for revmagrupper tilbys to ganger årlig.  

 

Enheten har ett ultralydapparat, polarisasjonsmikroskop og kapillaroskop. Har ikke 

GoTreatIT (GTI), men ønsker dette. 

 

Norsk Revmatikerforbund  

Bassengtrening: Andøy, Bodø, Fauske, Brønnøy og Gildeskål.  

 

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS)  

VHSS ligger i Fauske kommune, har totalt 92 senger og er CARF og ISO-sertifisert. 

Senteret tilbyr spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester til barn, unge og 

voksne, samt arbeidsrettede rehabiliteringstjenester, og har landsdekkende funksjon.  

 

Tilbudene er gruppebaserte, og det legges stor vekt på tilpasset fysisk aktivitet og 

endringsprosessarbeid. Følgende faggrupper er representert: leger, sykepleiere, 

idrettspedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeut, sosionom, attføringskonsulenter, 

ernæringskonsulent og psykolog.   

 

VHSS gir blant annet tilbud om mestringsopphold i gruppe for mennesker med 

inflammatorisk revmatiske sykdommer, artroseproblematikk og 

muskelsmerteproblematikk. Videre gis det tilbud om to ukers oppfølgingsopphold etter 

deltakelse på lærings- og mestringskurs. I tilegg gis det tilbud til barn og ungdom med 

revmatiske sykdommer. 

 

Nordtun HelseRehab 

Nordtun HelseRehab ligger i Meløy i Nordland og har totalt 56 senger. Institusjonen 

ligger ved strandsone og har fine uteområder også egnet for rullestolbrukere.  Følgende 

faggrupper er representert: indremedisiner, ortoped, øre-nese-hals, sykepleier, 

ergoterapeut, logoped, hjelpepleier. Tilgang til revmatolog, fysioterapeut, manuell 

terapeut, samt andre faggrupper.   

 

Nordtun HelseRehab gir tilbud om tre ukers opphold for inflammatoriske og ikke-

inflammatorisk syke. De har fortløpende individuelt inntak og har ikke gruppebasert 

tilbud.  Det legges særlig vekt på individuelt tilpassede behandlingsopplegg, tilnærming 

med aktivitet og manuell fysioterapi og tverrfaglig oppfølging.  
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Nordtun har tilbud til brukere med hjelpebehov og har for tiden fokus på bedre og økt 

samhandling med kommunene.  

 

Institusjonen deltar i nasjonal evaluering av oppholdene (Rambøll-portalen).  

 

2.3 Pasientbehandling i Helse Nord 
 

Heldøgn 

Sengekapasitet  

Fra 2008–2013 har revmatologisk avdeling UNN Tromsø endret sin organisering fra 

revmatologisk sengepost med elleve senger, til hud, øre-nese-hals og revmatologisk 

avdeling (HØR) med sju senger og fra mai 2013 nevro, hud og revmatologisk avdeling 

(NEHR) til fire senger. Etter sammenslåingen ser man jevnlig overbelegg og 

korridorpasienter. 

 

Fra 2008 er revmatologisk avdeling NLSH Bodø, samlokalisert med nevrologi, øre-nese-

hals og øye med ti senger. Fra 2012 disponerer de to senger.  

 

Begge avdelingene disponerer plasser på pasienthotellet ved de respektive sykehus.  

 

Revmakirurgi 

Behovet for revmakirurgi er endret de senere år. Det er betydelig nedgang i 

revmakirurgiske inngrep på grunn av målrettet medisinsk behandling. Inngrepene skjer 

nå ved ortopediske avdelinger i regionen og på Diakonhjemmet sykehus. Avansert 

håndkirurgi gjøres ved UNN Tromsø. 

 

Dagbehandling 

UNN Tromsø tilbyr dagbehandling i form av infusjonsbehandling14 og 

utredningsopphold. Infusjonsenheten med 4–6 infusjoner daglig er driftet av sykepleier, 

lege i bakvakt tilkalles ved behov. Dette krever spesialkompetanse hos sykepleiere.  

 

På dagenheten gis behandling for Systemisk lupus erythematosus (bindevevssykdom), 

vaskulitter, artritter, spondylartropatier, systemisk sklerose, osteoporose, uveitter og 

immunsvikt.  

 

Revmatologisk avdeling NLSH Bodø tilbyr dagbehandling i form av infusjonsbehandling 

og utredningsopphold. Infusjonsenheten driftes av sykepleiere med spesialkompetanse. 

De er samlokalisert med nevrologisk avdeling og øre-nese-hals.  

 

                                                           
14 Poliklinisk behandling der legemidler gis intravenøst, administreres av sykepleiere 
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Det gis infusjoner også i Finnmarkssykehuset Kirkenes, spesialistlegesenteret i Karasjok, 

Finnmarkssykehuset Hammerfest, UNN Harstad og Helgelandsykehuset Mo i Rana.  

 

Biologiske medikamenter utgjør en stor del av infusjonsbehandlingen. For 2012 

utgjorde behandlingen over 2000 besøk i foretakene. 

 

Institusjon/ 

pasientbehandling 

FIN 

Kirkenes 

FIN 

Hammerfest 

UNN NLSH 

Bodø og 

Lofoten 

HSYK 

Mo i 

Rana 

Totalt 

Unike pasienter 32 3 296 64 32 427 

Antall besøk 207 28 1362 277 192 2066 

Tabell 2: Biologisk behandling/infusjoner gis ved flere institusjoner i Helse Nord, H-resepter ikke medregnet.  
Data for 2012. Mulig feilkilde på de mindre enhetene hvor det gis biologisk behandling på flere avdelinger.  
Kilde: Analaysesenteret AS 
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Polikliniske konsultasjoner 

Alle foretak har tilbud om polikliniske konsultasjoner. Tilbudene er enten stasjonære 

eller ambulante.  

 

Diagnosegrupper15 
 

Ant kons 
(pas) 
NLSH 
Bodø  

Ant kons 
(pas) 
FIN 
Hammerfest 
Alta 
Karasjok 

Ant kons 
(pas) 
FIN 
Kirkenes  
 

Ant kons 
(pas) 
NLSH 
Lofoten  
 

Ant kons 
(pas)  
HSYK 
Mo i Rana  
 

Ant kons 
 (pas)  
UNN 
Tromsø, 
Harstad 
 TMS 

Totalt 

Andre artritter 342 
(239) 

34 
(26) 

21 
(17) 

5 
(4) 

98 
(60) 

495 
(306) 

995 
(652) 

Artrose 169 
(155) 

62 
(60) 

34 
(33) 

9 
(7) 

162 
(148) 

194 
(182) 

630 
(585) 

AS (ankyloserende 
spondylitt) 

609 
(331) 

93 
(71) 

58 
(24) 

12 
(9) 

196 
(108) 

1438 
(547) 

2406 
(1090) 

SLE 127 
(77) 

16 
(15) 

8 
(6) 

9 
(6) 

57 
(39) 

236 
(108) 

453 
(251) 

Andre 
bindevevssykdommer 

561 
(427) 

61 
(54) 

17 
(12) 

30 
(20) 

224 
(165) 

466 
(346) 

1359 
(1024) 

Bløtdelsrevmatisme 609 
(546) 

134 
(124) 

92 
(84) 

4 
(4) 

168 
(161) 

330 
(309) 

1337 
(1228) 

JIA 190 
(107) 

3 
(3) 

 7 
(6) 

49 
(17) 

580 
(200) 

829 
(333) 

Osteoporose 6 
(5) 

1 
(1) 

1 
(1) 

 3 
(2) 

281 
(280) 

292 
(289) 

PsA 996 
(576) 

86 
(67) 

106 
(46) 

18 
(13) 

300 
(163) 

1127 
(518) 

2633 
(1383) 

Pyogen artritt 7 
(5) 

    5 
(5) 

12 
(10) 

Revmatoid artritt 
(RA) 

1456 
 (690) 

162 
(125) 

291 
(122) 

78 
(54) 

456 
(217) 

1884 
(762) 

4327 
(1970) 

Vaskulitter 136 
(67) 

11 
(6) 

2 
(2) 

2 
(2) 

35 
(15) 

367 
(145) 

553 
(237) 

Rehabilitering      136 
(15) 

 

Total 5208 
(3225) 

663 
(552) 

630 
(347) 

174 
(125) 

1748 
(1095) 

7539 
(3723) 

15962 
(9067) 

Tabell 3: Utvalgte hoveddiagnoser fra polikliniske konsultasjoner 2012, totalt antall besøk og unike pasienter. 

Kilde: Analysesenteret AS  

 

Tabellen ovenfor viser polikliniske konsultasjoner fordelt på behandlingssteder og 

utvalgte hoveddiagnoser. Data for 2012 viser totalt 16000 konsultasjoner i regionen og 

av disse er det vel 9000 pasienter som er i et langvarig behandlingsforløp. Disse 

personene møter i gjennomsnitt 1,76 ganger årlig for behandling og oppfølging hos 

spesialist.  

 

                                                           
15 RA (M05,M06,M08), Pyogen artritt (M00), PSA (M07,L40.5), AS (M45,M46), Andre artritter 
(M02,M03,M10,M11, M13), Artrose (M15-M19), SLE (M32), Bindevevssykdommer (M33-M35), 
Vaskulitter M30, M31), Bløtdelsrevmatisme (M79, M25), JIA (M08), Osteoporose (M819,M810,M809, 
M804, M800), Biologisk behandling og kjemoterapi 
(1XC02,4AA24,4AB01,4AB02,4AB04,4AB05,4AC03,4AC07,4AB06, Z51.2).  Rehabilitering (Z50,9 , Z50,89) 
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Ventelister og ventetider  

Vurdering hos spesialist foretas ut fra hvor alvorlig tilstanden er, hvilke muligheter som 

finnes for å forbedre den med helsehjelp, og en vurdering av om kostnadene ved 

helsehjelpen står i forhold til nytten for pasienten.  

 

Ventelistesituasjonen for revmatologisk behandling har vært utfordrende de siste år og 

avdelingene har gjort en betydelig innsats for å få oversikt og redusere antall pasienter 

som venter med passert frist. Tiltak er økt poliklinikk, rydding i ventelister, etablert 

poliklinikk ved sykepleier og fysioterapeut (UNN), økt bevissthet i å avslutte 

pasientforløp som kan følges opp hos fastlegen og systematisk veiledning/supervisjon 

ved overlege. 

 

Det er fortsatt behov for økt fokus på utfordringer rundt ventetid for revmatologiske 

pasienter. Ved UNN, sammenlignet med hud og nevrologi, har revmatologi mer enn tre 

ganger flere pasienter på venteliste, passert frist. 

 

Ved NLSH og UNN er det et betydelig etterslep for revmatologiske kontrollpasienter. I 

henhold til nasjonale mål har de ingen fristbrudd. 

Tabell 4. Oversikt over de største enhetene, NLSH og UNN Tromsø. Forsinket ventetid pr. 01.02.2014 Kilde: 

Dips 

  

Når det gjelder ventetid gjennom fritt sykehusvalg16, viser det seg sammenlignet med 

øvrige helseregioner at Helse Nord har svært variabel ventetid fra 10–227 uker innen 

revmatologisk utredning laveste prioritet. Forventet ventetid her uttrykker 

skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt 

kommer til å vente på utredning, dagbehandling/poliklinisk behandling eller 

innleggelse. Ventetiden oppgis i antall uker.  

 

2.4 Viktige aktører i spesialisthelsetjenesten 
 

Revmateam 

 Handlingsplan revmatologi 2008–2013 vektlegger tidlig diagnostikk, tidlig 

behandling, helhetlige pasientforløp og kompetanse. 

                                                           
16

 www.frittsykehusvalg.no 

Helseforetak UNN Tromsø NLSH 

Passert frist, kontroller   928   621 

Passert frist, nyhenviste   6   0 

Fristbrudd   0   0 
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 Teamet rundt pasienter med langvarig (kronisk) sykdom består av revmatolog, 

sykepleier, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut. Det er også samarbeid med 

revmakirurg, ortopedingeniør, klinisk ernæringsfysiolog og evt. psykolog.    

 Samarbeid med likemannstjenesten og brukerrepresentanter fra Norsk 

Revmatikerforbund. 

 

Norsk Revmatikerforbund (NRF) og brukermedvirkning 

Den mest grunnleggende formen for brukermedvirkning er brukerens 

brukerkompetanse og rett til å medvirke i gjennomføringen av helsehjelpen (pasient- og 

brukerrettighetsloven). Brukererfaring og fagkunnskap må være likeverdige både i 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er også viktig at behandler har evne til å 

lytte, samt være et medmenneske i sin behandlerrolle. God kvalitet forutsetter at 

brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. 

Brukerrepresentantene handler på vegne av brukergruppen, bærer frem kollektivets 

felles interesser og er talspersoner for brukerne av den aktuelle tjenesten. 

 

Norsk Revmatikerforbund representerer den viktigste av brukerorganisasjonene for 

personer med revmatisk sykdom. Norsk Revmatikerforbund gir et betydelig bidrag til 

rehabiliteringsprosessen gjennom sine aktiviteter i de ulike lokalforeninger. Det 

stimuleres til mestring og egeninnsats gjennom ulike aktiviteter. Eksempler på dette er 

tilrettelagt trening i oppvarmet basseng, gymsal, samt ulike friluftsaktiviteter hele året. 

Norsk Revmatikerforbund er samarbeidspartner i lærings- og mestringskurs og tilbyr 

samtalegrupper med erfaringsutveksling. Likemannsarbeid gir mulighet for pasienter til 

å møte noen som har vært i samme situasjon og som kan gi råd og veiledning. Slikt 

arbeid utføres både i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og lokalt i foreninger. Norsk 

Revmatikerforbund arrangerer informasjonsmøter og sosiale aktiviteter.  

 

Nasjonale behandlingstilbud 

 

Behandlingsreiser til utlandet, barn og voksne  

Dette er et statlig tilbud om intensiv fysikalsk behandling i et varmt, tørt og solrikt klima. 

Behandlingsreisene består av tre og i hovedsak fire ukers opphold i varmt klima med 

fysikalsk behandling, medisinsk oppfølging og mestringstilbud. Reisene er et 

supplement til behandlingstilbudene i Norge.  

 

Tilbudet gis til barn med foreldre, ungdom og voksne med inflammatorisk revmatisk 

sykdom. Disse kan via fastlege, barnelege eller revmatolog søke om behandlingsreise i 

utlandet. Prioriterte diagnoser er AS, RA, JIA og PsA. 17  

 

I 2012 fikk 66 barn og 37 ungdommer tilbud om behandlingsreise. 
 

                                                           
17 AS: Ankyloserende spondylitt, RA: Revmatoid artritt, JIA: Juvenil idiopatisk artritt, PsA: Psoriasisartritt 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasient-+og+brukerrettighetsloven*
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasient-+og+brukerrettighetsloven*
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Tilbud for voksenrevmatologi i 2012 viser at for Helse Nord ble det innvilget 294 
søknader, herav UNN: 152, NLSH: 51, Finnmark: 37, Helgeland: 54.  Oversikt over alle 
helseregioner, se tabell 5. 
 

Helseregion Antall innvilget Andel prosent av totalt 
innvilget 

Helse Nord 294 18 %  
Helse Midt 265 16,2 % 
Helse Vest 317 19,4 % 
Helse Sør-Øst 759 46,4 % 
Totalt  1635 100 % 

Tabell5: Behandlingsreiser, innvilgede søknader for 2012, av totalt 3406 søkere.  Kilde: Seksjon for 

Behandlingsreiser, OUS  

 

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) 

NBRR er en nasjonal behandlingstjeneste med tilbud til pasienter fra hele landet og 

tjenesten skal sikre likeverdig tilgang til spesialisert rehabilitering for personer med 

inflammatorisk revmatisk sykdom. Enheten er CARF-sertifisert. Det gis tilbud om 

kortere opphold for kartlegging og utredning og tre til fire ukers rehabiliteringsopphold. 

Pasientfordelingen skal reflektere befolkningsgrunnlaget i de ulike helseregionene. 

Målet er at forholdet mellom andel pasienter fra hvert helseforetak og 

befolkningsgrunnlag skal være så nær «1» som mulig for alle de fire regionale 

helseforetak.  

 

Helseregion Andel (%) av 

Norges befolkning 

Antall (n)/andel (%) av 

nyhenviste til NBRR 

Forhold nyhenviste 

NBRR og 

befolkningsgrunnlag 

Helse Sør-Øst  56 33/71,7 1,28 

Helse Vest 21 2/4,3 0,20 

Helse Midt 14 7/15,2 1,10 
Helse Nord 9 4/8,7 0,96 

Tabell 6: For 2013 fordelte pasientene seg slik i forhold til de fire regionale helseforetakene. Kilde: NBRR. 

 

2.5 Pasient- og pårørende opplæring 
Lærings- og mestringstilbud i Helse Nord 

Pasient- og pårørendeopplæring er spesialisthelsetjenestens fjerde lovpålagte oppgave. 

Lov om pasientrettigheter fra 2001 gir pasient og pårørende rett til medvirkning og rett 

til informasjon om sykdom og behandlingsmetoder. 

 

Lærings- og mestringskurs skal være en integrert del av pasientforløpet til personer 

som får en langvarig revmatisk sykdom. Målsettingen er at pasientene tilbys kurs innen 

ett år etter diagnose. Helse Nord RHF har vedtatt regional satsing på pasient- og 

pårørende opplæring i Strategisk plan for pasient-og pårørendeopplæring i Helse Nord 

2013–2015 

 

http://www.nordlandssykehuset.no/nyheter-2013/strategisk-plan-for-pasient-og-paaroerendeopplaering-i-helse-nord-2013-2015-article102855-31465.html
http://www.nordlandssykehuset.no/nyheter-2013/strategisk-plan-for-pasient-og-paaroerendeopplaering-i-helse-nord-2013-2015-article102855-31465.html
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Individuell opplæring knytter seg til informasjon og veiledning ved diagnostisering, 

oppstart av behandling og tverrfaglig tilnærming til livet med kronisk sykdom.  

 

Gruppebasert opplæring er et samarbeid mellom brukere, LMS og fagmiljøet som gir 

pasient og pårørende ny innsikt, samt anledning å møte andre i samme situasjon og 

utveksle erfaringer. 

 

I planperioden 2008–2013 ser vi at spesielt UNN Tromsø har utviklet et godt 

mestringstilbud til pasienter og pårørende innen flere diagnosegrupper. Innen 

sykdommene Systemisk lupus erythematosus (SLE) og vaskulitt er det kun tilbud ved 

UNN Tromsø i regionen, og sykehuset er det eneste i landet med tilbud om kurs i 

vaskulittsykdommer. Behovet for pasient- og pårørendeopplæring er stort, og tall fra 

UNN Tromsø viser at pr. 2014 er det registrert 207 pasienter som står på venteliste for 

kurs i 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasientene etterspør oppfølgingskurs og egne tilbud for erfarne brukere som har levd 

lenge med sykdommen. Det er også interesse for mestringskurs etter modell av 

livsstyrketrening, oppmerksomhetstrening (mindfulness) og nettbaserte kurs. Det er 

her muligheter for samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og Norsk 

revmatikerforbund.

  «Det å komme ut av en noe tung tid, dvs. mye vondt/isolasjon. Møte vennlige 

kursledere og gode forelesere. Se at flere er i samme situasjon.» 

 

«Å få svar på mine spørsmål og all informasjon om hva man kan gjøre for å få 

en lettere hverdag.» 

 

«Å være der for min mann som har fått sykdommen, og får den infoen om 

sykdommen som vi har fått og få vite diverse ting man har krav på osv.» 

 

«Utveksle erfaringer med andre.» 

 

(Pasientsitater fra evaluering UNN Tromsø, 2014) 
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Lærings- og mestringstilbudene er svært varierende i regionen. Det er behov for å 

tilrettelegge for likeverdige tilbud til pasienter og pårørende ved alle enhetene i nord, 

enten som tilbud i foretaket eller gjennom samarbeid mellom foretakene, se tabell. 

 

Sykehus Antall kurs Antall deltakere 

Kirkenes 0 0 

Tromsø  7 75 (inkludert 17 pårørende) 

Harstad 0 0 

Bodø 3 16  

Mo i Rana 2 20  

Tabell 7: Oversikt over gjennomførte lærings- og mestringskurs i 2012. 

 

2.6 Kvalitet og forskning 
 

Finnmarkssykehuset  

Det foregår ingen forskning innen revmatologi i Finnmarkssykehuset. 

 

UNN Tromsø 

Fra revmatologisk avdeling og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

(UiT) har det utgått flere doktoravhandlinger gjennom årene. Doktoravhandlingene har 

dekket bredt faglig som AS18, RA, vaskulitt og bindevevssykdommer. Avdelingen har en 

utdanningsstilling for LIS som er 50 % forskning og 50 % klinisk arbeid. Pr. 01.10.2013 

er det etablert 20 % forskningsstilling for lege ved UNN Tromsø med lønnsmidler fra 

Helse Nords kronikersatsning.  

 

Avdelingen deltar i en rekke studier og registerarbeid. 

 

Professoratet i revmatologi er i 2013 ubesatt.  Fra 01.01.2014 er det ansatt amanuensis i 

60 % stilling. Fire av overlegene har i 2013 20 % bistilling ved UiT. 

 

Både utdanningskandidater og spesialister deltar i nasjonale og internasjonale møter for 

faglig oppdatering. Regionen er representert i nasjonale komiteer for utarbeidelse av 

faglige retningslinjer. Det ble gjennom kronikersatsingen etablert stilling for 

studiesykepleier og forskningssekretær.  

 

                                                           
18

 Ankyloserende spondylitt (revmatisk ryggsykdom) 
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UNN Harstad og UNN Narvik 

Det foregår ingen forskning ved UNN Harstad eller UNN Narvik.   

 

Nordlandssykehuset 

Avdelingen har et ønske om å kunne drive kvalitetsutviklende klinisk forskning, f.eks. 

oppfølging av farmakologisk behandling og effekt for leddgiktspasienter, samt 

osteoporoseutvikling. 

 

En overlege har 10 % stilling på UiT for undervisning av medisinstudenter som er 

utplassert i Bodø. 

 

Helgelandssykehuset  

Prosjekt på «Spondyloartropati og genetikk» pågår. 

 

2.7 Barnerevmatologi 
2.7.1 UNN 

UNN Tromsø har ansvar for barnerevmatologi i Troms og Finnmark fylke. Det er to 

spesialister i pediatri med subspesialisering i barnerevmatologi, og det drives opplæring 

av leger i spesialisering. Disse arbeider i tillegg med andre fagfelt innen pediatri.  

 

UNN har et tverrfaglig revmateam med barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut, 

sykepleier, psykolog/psykiater og sosionom. Tverrfaglig team møtes ukentlig i 

pasientarbeid og har regelmessige teammøter.  

 

Det er sykepleier både i poliklinikken og på dagenhet med delansvar for 

barnerevmatologi.  

 

Samarbeid med tannhelsetjenesten er etablert i form av fast behandlingstilbud og 

regelmessige fagmøter med JIA19-gruppe ved tannhelsetjenestens kompetansesenter for 

Nord-Norge (TkNN). Teamet består av oralkirurg, barnetannlege, kjeveortoped og 

radiolog. Dette tilbudet dekker hele Helse Nord. 

 

Rundt 140 barnerevmatologiske pasienter behandles ved barneavdelingen UNN. 

Hoveddelen av disse har barneleddgikt. Oppfølgingen er hovedsakelig poliklinisk, noe 

dagbehandling og i mindre grad innleggelser. Legene ambulerer til Harstad og Narvik.  

 

Legene og øvrig personale deltar i regionale, nasjonale og internasjonale møter for faglig 

oppdatering. Forskning drives aktivt med deltakelse i europeiske PRINTO20-studier, 

Nordisk barneleddgiktsstudie og nasjonale prosjekter vedrørende uveitt 

(øyebetennelse) og kjeveledd ved JIA.   

                                                           
19 Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt) 
20 The Paediatric Rheumatology INternational Trials Organisation  
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Det arrangeres lærings- og mestringskurs i form av temadager. Tilbudet organiseres for 

foreldrene for de yngste, for barn og foreldre i skolealder og egne kurs for ungdom.  

 

2.7.2 Nordlandssykehuset (NLSH) 

To overleger har ansvar for barnerevmatologi ved NLSH. Disse arbeider i tillegg med 

andre fagfelt innen pediatri.   

 

Rundt 60 pasienter følges opp ved barnepoliklinikken, ved innleggelser til opptrening 

og/eller leddpunksjoner. Overlegen deltar  årlig i møte med barne- og 

ungdomsrevmatikergruppen. 

 

NLSH har tilbud om habiliteringsopphold  en til to ganger årlig for tre til fem barn med 

pårørende. Det finnes ikke fast tverrfaglig team, og det mangler psykologtilbud.  

 

Det arrangeres ikke LMS-kurs. I samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter tilbys det 

opphold for revmabarn i grupper og familieopphold med trening/funksjonsvurdering og 

opplæring.  

 

2.7.3 Behandlingstilbud utenfor Helse Nord 

Revmakirurgi for barn er sentralisert til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Behovet for kirurgisk behandling er avtagende pga. den aktive medikamentelle 

behandlingen, som inkluderer intraartikulære steroider (i ledd) og anti-TNF-

behandling21.  

 

Ved behov for «second opinion» henvises det hovedsakelig til Rikshospitalet. 

 

2.7.4 Overgang til voksenrevmatologi 

Det er etablert plan for en mest mulig smidig overgang fra barn til voksen. Alle 

henvisninger fra barneavdelingen behandles av overlege på revmatologisk avdeling som 

har hovedansvar for overføring. Utførlig oppsummering skal utarbeides fra 

barneavdelingen ved overgang.22 

 

2.7.5 Barne- og ungdomsrevmatikergruppe  

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har en egen barne- og ungdomsrevmatikergruppe 

(BURG). Barne- og ungdomsrevmatikergruppen har aktive fylkesgrupper i Nordland, 

Troms og Finnmark og arrangerer aktiviteter lokalt og nasjonalt. Gruppen jobber med 

informasjon og interessepolitiske saker og har stort fokus på mestring og selvtillit i sine 

aktiviteter.  

 

                                                           
21 Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) er et viktig proinflammatorisk cytokin ved inflammatorisk sykdom.     
Antistoff mot TNF-α gis i form av ulike legemidler. 
22 Nasjonal Kompetansetjeneste for Barne- og Ungdomsrevmatologi (NAKBUR) 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonalt-kompetansesenter-for-barne--og-ungdomsrevmatologi-nakbur_
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Barne- og ungdomsrevmatikergruppen er for alle barn og unge med revmatisk sykdom 

og deres familier. Det er aktiviteter for de mellom 0 og 35 år. Blant aktiviteter som 

arrangeres av fylkesgrupper eller nasjonalt finnes blant annet pizzakveld, 

familiesamling, behandlingstur, ungdomsweekend, informasjonsmøter, likemannsarbeid 

og varmtvannstrening. 

 

2.8 Kommunehelsetjenestens ansvar for pasienter med revmatisk 
sykdom 
Pr. 2012 var det i Nord-Norge 517 fastlegeavtaler herav 485 besatt, disse skal gi et 

fastlegetilbud til 471 415 personer. De ulike revmatiske sykdommer varierer betydelig i 

hyppighet i befolkningen. Bløtdelsrevmatisme og artrose er hyppige tilstander, mens 

inflammatoriske revmatiske sykdommer er sjeldne. Statistisk vil en fastlege med 1350 

personer på listen ha ca. fire pasienter med revmatoid artritt, en til to med 

psoriasisartritt og to med ankyloserende spondylitt og ca. 30–40 som fyller de 

diagnostiske kriterier for fibromyalgi.   

 

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk helsetjeneste at tilstander skal behandles på 

lavest mulig omsorgsnivå og at fastleger skal ha en portvaktfunksjon mot 

spesialisthelsetjenester. Pasienter skal henvises videre til annet nivå, sykehus og 

rehabiliteringsinstitusjon, når faglig adekvat utredning eller behandling ikke kan utføres 

i kommunehelsetjenesten. Innen fagmiljøet revmatologi er det enighet om at alle 

inflammatoriske revmatiske tilstander skal henvises til spesialisthelsetjenesten. For 

pasienter med bløtdelsrevmatisme og artrose skal oppfølgingen primært være i 

kommunehelsetjenesten.  

 

Utfordringer i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten: 

  

 Det er forsinkelse på polikliniske kontroller. 

 Polikliniske notater kommer sent ut til pasient og fastlege. 

 Polikliniske notater er ustrukturerte og uoversiktlige, viktig informasjon kan gå 

tapt. 

 Det kan være uklart for pasienten og fastlegen hvilken lege på sykehuset som har 

ansvar for og oversikt over pasientens sykdom, og som skal kontaktes ved behov 

for spesialistvurdering når det oppstår problemer mellom avtalte kontroller.  

 Mangelfull kunnskap hos noen fastleger kan føre til at pasienten ikke raskt nok 

blir sendt til spesialist. 

 

En del pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer vil i perioder ha behov 

for spesialisert rehabilitering i rehabiliteringsinstitusjon. Rehabilitering i 

hjemstedskommunen for å vedlikeholde eller bedre funksjonen er også viktig. 

Tverrfaglig kompetanse varierer mye.  
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Pasienter med revmatisk sykdom opplever bassengtrening i oppvarmet basseng som 

svært positivt. Et fåtall av kommuner i Nord-Norge har slike varmtvannsbasseng i fast 

drift. Rehabilitering i kommunen vil også innbefatte tiltak som sikrer at pasienten kan 

være yrkesaktiv så lenge som mulig, og som sikrer at pasienten får de trygdeytelser 

han/hun har krav på. Det er svært viktig at et systematisk rehabiliteringstilbud i 

kommunen styrkes.  

 

Mange kommuner har tilbud gjennom frisklivssentral. Disse kan være egnet for 

revmatikere, spesielt for bløtdelsrevmatisme og artrose.  I Finnmark har to av 19 

kommuner frisklivssentraler, i Troms 14 av 25 og i Nordland 15 av 44 kommuner. 
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3. Evaluering av regional handlingsplan for revmatologi  
 

I regional handlingsplan revmatologi 2008–2013 ble det anbefalt flere konkrete tiltak i 

planperioden for å styrke tilbudet til personer med revmatisk sykdom i Nord-Norge. 

Følgende er en vurdering av innfridde tiltak etter anbefalinger i handlingsplanen. Av 

totalt 52 tiltak, omstillingstiltak med minimale kostnader og kostnadskrevende tiltak, er 

14 gjennomført og i tillegg er 20 delvis gjennomført eller er under gjennomføring. 

Revma-planen er i planperioden delvis realisert med friske midler gjennom 

kronikersatsingen. 

 

Av realiserte tiltak nevnes følgende: 

 Flere legestillinger og det er etablert rekrutterings- og stabiliseringsprogram for 

leger. 

 Flere sykepleierstillinger. 

 Sykepleiekonsultasjoner i et pasientforløpsperspektiv, tilbud for nydiagnostiserte 

ved NLSH og UNN Tromsø. 

 Forskningsmidler, tilrettelegging for forskning og registerarbeid, UNN Tromsø. 

 Dataverktøy og medisinsk utstyr. 

 Samarbeid og kompetanse gjennom fagnettverk, nettverkskonferanser, regionale 

kompetansemidler, tverrfaglig videreutdanning, prosjektarbeid og 

brukermedvirkning. 

 Utvikling og økt tilbud innen pasient- og pårørendeopplæring ved UNN. 

 Pågående arbeid med å tilrettelegge for mer likeverdig pasienttilbud i regionen. 

 Fokus på rehabilitering, økt tilbud ved rehabiliteringsinstitusjoner og arbeid med 

helhetlig oppfølging av pasientene. 

 Evaluering av sykepleiekonsultasjonen, forskningsprosjekt i samarbeid med 

Universitetet i Nordland (UiN) og UNN «Sykepleiekonsultasjonens betydning for 

personer med nyoppdaget revmatisk sykdom». 

 Pågående arbeid med regional pasienttilfredshetsundersøkelse.  
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Område 

 
Tiltak 

 
Tidsramme 

 
Status 2013 

Målgruppe og 
omsorgsnivå 

Alle helseforetakene bør ha poliklinikk for 
diagnostikk og kontroll ved spesialist, samt 
tilbud om tverrfaglig vurdering. 

Innen 2009 Gjennomført dvs. 
varierende tilbud om 
tverrfaglig vurdering 

I alle helseforetak må det etableres lærings- og 
mestringstilbud for de hyppigst forekommende 
inflammatoriske tilstander. UNN må ha lærings- 
og mestringstilbud for bindevevssykdommer og 
vaskulitter. 

2007–2009 Gjennomført  

Helse Nord RHF skal opprette to arbeidsgrupper. 
En som utarbeider felles retningslinjer for 
lærings- og mestringstilbud, både 
inflammatoriske og ikke-inflammatoriske 
tilstander. En annen gruppe vil utarbeide 
retningslinjer for opptrenings- og 
rehabiliteringsopphold. Arbeidsgruppene må ha 
brukerrepresentant.  

2007–2008 Gjennomført, dvs. 
Rehab. Ok  
LMS avventes 

Alle helseforetak må ha tilbud om dagbehandling 
for de mest vanlige biologiske medikamenter. 
Dette krever fast spesialist og revmasykepleier. 

2008 Gjennomført, dvs. ikke 
fast spesialist/ 
sykepleier på alle 
steder. 

De mest sjeldne tilstander bør vurderes ved 
UNN. 

2007 Gjennomført  

UNN må ha ansvar for utarbeidelse av 
behandlings- og kontrollprosedyrer ved de 
sjeldne bindevevssykdommer og vaskulitter. 

Kontinuerlig 
prosess 

Gjennomført  

5-dagers posten ved Helgelandssykehuset bør 
konsentrere seg om diagnostikk og behandling 
av de hyppigst forekommende sykdommer. 

2007 Uaktuelt 

Proteseinnsettelse i albuer og skuldre bør 
sentraliseres til et senter i regionen, evt. til 
senter med landsfunksjon. 

2008 Gjennomført, dvs. 
behandling ved ort. 
Avd., inngår i drift. 

Avansert håndkirurgi må sentraliseres til et 
håndkirurgisk team på UNN. 

Innen 2009 Gjennomført  

Behandlings 
kjede 

Helseforetakene må påse at tilbudet til 
revmatologiske pasienter er i tråd med 
gjeldende faglige retningslinjer med kort 
ventetid for spesialistvurdering og raskt tilbud 
om tverrfaglig vurdering og lærings- og 
mestringstilbud. 

Kontinuerlig 
prosess 

Under gjennomføring, 
inngår i drift. 

Det etableres en sykepleiefunksjon på 
poliklinikkene som informerer, følger opp, og 
sørger for at pasienten får tilgang på de 
nødvendige tiltak.    

2007 Gjennomført ved UNN 
Tromsø og NLSH (ikke 
for barn) 

Det regionale fagrådet skal sørge for faglige 
retningslinjer som sikrer pasientene i regionen 
et tilbud av samme faglige standard og som i 
størst mulig grad følger evidens basert praksis. 

Kontinuerlig 
prosess 

Ikke relevant. 
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Område 

 
Tiltak 

 
Tidsramme 

 
Status 2013 

Brukermed- 
virkning 

Helse Nord RHF må gi driftstilskudd til 
revmainstruktører. 

2008 Delvis gjennomført, 
tilskudd X 1 

 Helseforetakene må påse at tilgangen på 
tjenester fra LMS sikres uavhengig av pasientens 
bosted og geografiske forhold. 

Kontinuerlig 
prosess 

Under gjennomføring 

 Helse Nord RHF bør opprette deltidsstilling som 
regional brukerkonsulent. 

2010 
 

Ikke gjennomført 

Spesialist- 
tilgang 

Finnmarkssykehuset må opprette 1,4 
overlegestilling innen revmatologi  
Samisktalende legespesialist må prioriteres. 

2010 Ikke gjennomført 

UNN må opprette 2 overlegestillinger innen 
revmatologi (1 i Tromsø og 1 i Harstad/Narvik) 
og gi lønnsmidler til to eksisterende hjemler 

2008–2012 Gjennomført, dvs. 
tilført 1 hjemmel og 
lønnsmidler til 2 

NLSH må opprette 2 overlegestilling innen 
revmatologi 
 

2010–2012 Gjennomført, dvs. 
tilført lønnsmidler til 1 

Helgelandssykehuset må få lønnsmidler til en 
etablert overlegehjemmel innen revmatologi 

2009 Gjennomført 

Barne-
revmatologi 

UNN må opprette en overlegestilling og en 
sykepleiestilling innen barnerevmatologi 

2010 Ikke gjennomført 

NLSH må opprette ½ overlegestilling innen 
barnerevmatologi og ½ sykepleiestilling 

2010 Ikke gjennomført 

Helse Nord RHF må gi økonomiske ressurser for 
tverrfaglig kompetanseoppbygging innen 
barnerevmatologi ved UNN og NLSH (samordnes 
med kompetanseprogram i voksenrevmatologi) 

2008 Delvis gjennomført 

Stillinger 
tverrfaglig 
personell 

Det må opprettes følgende stillinger i 
Finnmarkssykehuset Kirkenes: 
1 sykepleierstilling i poliklinikk 
Rehabiliteringsteamet må styrkes med til 
sammen 1 stilling innen sosionomtjeneste, 
ergoterapi og fysioterapi.  

2008–2011 Ikke gjennomført, dvs. 
planlagt sykepleier 
stilling fra 2014 

Det må opprettes følgende stillinger ved UNN 
Tromsø: 
1 sykepleierstillinger i poliklinikk + kontinuere 
lønnmidler for en stilling tildelt i 2007 
1 sosionomstilling 
1 ergoterapeutstilling 
1 fysioterapeutstilling 

2008–2011 Ikke gjennomført, dvs. 
sykepleier fra 2007 ok 
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Område 

 
Tiltak 

 
Tidsramme 

 
Status 2013 

Stillinger 
tverrfaglig 
personell 

Det må opprettes følgende stillinger ved UNN 
Harstad: 
1 sykepleierstilling i poliklinikk 
Rehabiliteringsteamet må styrkes med til 
sammen 1 stilling innen sosionomtjeneste, 
ergoterapi og fysioterapi  

2008–2011 Ikke gjennomført, dvs. 
planlagt sykepleier- 
stilling fra 2014 

Det må opprettes følgende stillinger ved NLSH: 
1 sykepleierstilling i poliklinikk + kontinuere 
lønnmidler for en stilling tildelt i 2007 
1 sosionomstilling 
1,3 ergoterapeutstilling 
1,75 fysioterapeutstilling 

2008–2011 Delvis gjennomført, 
dvs. sykepleier fra 
2007 ok 

 Det må opprettes følgende stillinger ved 
Helgelandssykehuset Mo i Rana 
2 sykepleierstillinger i 
poliklinikk/sengeavdeling/dagpost 
0,5 sosionomstilling 

2008–2011 Delvis gjennomført, 
dvs. 100 % sykepleier 
via HSYK, MIR i 2012, 
noe øremerket revma 
 

Helse Nord RHF bør opprette to 
kvalitetsregistre: Ett for sjeldne sykdommer og 
ett for biologisk behandling. 

2008–2010 Ikke relevant, dvs. 
pågående arbeid med 
nasjonale registre. 
Godkjent 
interregionalt 
vaskulittregister, Helse 
Nord i 2014 

Kvalitets-
register og 
forsknings-
aktivitet 

Helse Nord RHF må anskaffe egnet dataprogram 
for evaluering av behandling av inflammatoriske 
sykdommer i regionen. 

2008 Delvis gjennomført, 
dvs. med egne midler 
for GTI fra UNN og 
planlagt midler fra 
Helse Nord i 2014 for 
flere enheter 

Det må opprettes 0,8 stilling som 
forskningssykepleier og 0,5 stilling som 
forskningssekretær UNN. 

2008 Gjennomført 

Det må opprettes 0,5 stilling som 
forskningssykepleier ved NLSH. 

2009 Ikke gjennomført 

Det må gis finansiering til fordypningsstillinger 
(utdanningsstilling for lege) UNN Tromsø. 

2008 
 

Gjennom ført med 
midler fra UNN 

Det må opprettes fordypningsstilling 
(utdanningsstilling for lege) ved NLSH Bodø. 

2010 Ikke gjennomført 
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Område 

 

Tiltak 

 

Tidsramme 

 

Status 2013 

Kvalitets-

register og 

forsknings-

aktivitet 

Helse Nord RHF må avsette midler til stipend for 

videreutdanning i revmasykepleie, 

livsstyrketrening og helsepedagogikk. 

2008 Gjennomført 

Kompetanse-

utvikling 

Helse Nord RHF må etablere et regionalt 

tverrfaglig kompetanseprogram innen 

revmatologi. 

 

2008–2009 Gjennomført, dvs. 

tverrfaglig 

videreutdanning er 

etablert i 2013 

Helse Nord RHF bør arrangere en regional 

konferanse innen revmatologi annet hvert år. 

2008 Gjennomført 

Utstyr og 

arealbehov 

(i prioritert 

rekkefølge) 

Det må gis midler til følgende utstyr i 

Finnmarkssykehuset Kirkenes: 

Bærbart ultralydapparat (UL) 

Polariseringsmikroskop 

Kapillaroskop 

2008–2009 Delvis gjennomført, 

mangler 

ultralydapparat 

 

 

 

Utstyr og 

arealbehov 

(i prioritert 

rekkefølge) 

Det må gis midler til følgende utstyr ved UNN 

Tromsø: 

2 stk UL-apparat, bærbare  

Doppler  

Videokapillaroskop  

DIRT (digital infrared thermography)  

2008–2012 Ikke gjennomført, dvs. 

egne midler til utstyr. 

trenger flere ultralyd 

apparater 

 

Det må gis midler til følgende utstyr ved UNN 

Harstad: 

UL-apparat, bærbart 

Polariseringsmikroskop 

Kapillaroskop  

2008–2009 Ikke gjennomført. 

Mangler 

ultralydapparat 

Det må gis midler til følgende utstyr ved NLSH 

Bodø: 

2 stk UL-apparat, bærbare 

Doppler 

Kapillaroskop  

2008–2009 Gjennomført, dvs. fått 

et UL apparat gjennom 

satsingen, trenger flere 

ultralyd apparater 

Det må gis midler til følgende utstyr 

Helgelandssykehuset Mo i Rana: 

UL-apparat, bærbart 

Polariseringsmikroskop 

Kapillaroskop  

2008–2009 Delvis gjennomført, 

egne midler til 

ultralydapparat 
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Område 

 
Tiltak 

 
Tidsramme 

 
Status 2013 

 UNN Tromsø har følgende arealmangler/behov: 
Samtalerom sengepost 
Samtalerom og grupperom dagpost 
Undersøkelsesrom, samtalerom sykepleier og 
venterom poliklinikk 
3 legekontorer (+ ytterligere 2 ved nye stillinger) 
og 2 kontorer for sykepleier   
Dagligstue 
1 pasientrom/isolat 

2007 Ikke relevant 

 Helgelandssykehuset Mo i Rana har følgende 
arealbehov/mangler: 
2 undersøkelsesrom poliklinikk 
1–2 senger på heldøgnspost 
1–2 senger på dagpost 

2007 Ikke relevant 

Rehabilitering
/lærings- og 
mestrings 
tilbud 

Helseforetakene må øke tilbudet om opphold på 
rehabiliteringsinstitusjoner til pasienter med 
inflammatoriske revmatiske sykdommer. 

2008 Gjennomført 

 Helse Nord RHF bør ta initiativ for å utrede mulig 
rehabiliteringstilbud i utlandet, også vinterstid. 

2008 Ikke relevant 

 Helse Nord RHF må ta initiativ for å øke tilbudet 
av pasientopplæring ved LMS. 

2008 Gjennomført 

Rehabilitering
/lærings- og 
mestrings 
tilbud 

Rehabiliteringsinstitusjonene må tilby kombinert 
lærings- og mestringstilbud og opptrening til 
pasienter med artrose og bløtdelsrevmatisme. 
Se også opprettelse av arbeidsgrupper for 
lærings- og mestringstilbud og 
rehabiliteringsopphold. 

2008 Gjennomført 

Helse Nord RHF må etablerere et regionalt 
fagråd for revmatologi. 

2008 Gjennomført 

Helse Nord RHF bør gi driftsmidler til regionale 
nettverk innenfor de enkelte faggrupper. 

2008 Delvis gjennomført 

Samhandling 
og 
samordning 

Helseforetakene bør opprette 
praksiskonsulentordninger ved NLSH Bodø.   

2008 Ikke gjennomført 

De revmatologiske avdelingene/enhetene må 
satse på økt samarbeid med 
kommunehelsetjenesten i form av hospitering på 
poliklinikk, felles tverrfaglige konsultasjoner i 
kommunehelsetjenesten og konferanser etc. 
(inngår i kompetanseoppbygging). 

Kontinuerlig 
prosess 

Delvis gjennomført 

Helse Nord RHF må videreføre 
prosjektlederstilling til fast regional 
koordinatorstilling  
(+ driftsmidler). 

2009 Gjennomført 

Tabell 8: Oversikt over tiltak og prioriteringer 2008–2013 og gjennomføring av disse  

 

 



4. Befolkningssammensetning og faglige utviklingstrender 
 

4.1 Alderssammensetning 
Norges befolkning og behov for helsetjenester vil fortsette å øke fremover. Data 

nedenfor viser befolkningsutviklingen for Nord-Norge, fordelt på aldersgrupper frem 

mot 2040. 
 

  2014 2020 2030 2040 

Prosentvis 
endring 2014-
2040 

0-24 år 149123 147571 149724 150426 0,9 % 

25-34 år 56793 62646 59497 57563 1,4 % 

35-44 år 62108 56929 63687 60438 -2,7 % 

45-69 år 155042 157295 152540 150640 -2,8 % 

70-79 år 33530 44461 50355 55485 65,5 % 

80 år eller 
eldre 21538 22817 34510 43637 102,6 % 

Totalt 478 134 491 719 510 313 518 189 8,4 % 

Figur 1: Fremskrevet folkemengde etter alder, Nord-Norge, 2014–2040. Kilde: Statistisk 
sentralbyrå  
 

Befolkningsveksten i perioden 2014–2040 beregnes til å bli 8,4 %. Veksten blir størst i 

de eldste aldersgruppene: Gruppen 70–79 år vil øke med 65,5 prosent og gruppen 80 år 

og eldre vil øke med hele 102,6 prosent. 

 

På grunn av økt levealder og bedre medisinsk behandlingstilbud vil mange leve med 

flere sykdommer samtidig, ofte komplekse tilstander som krever en bred tilnærming. 

Andelen personer med artrose og livsstilsrelaterte tilleggsproblemer vil sannsynlig øke i 

de nærmeste tiårene. I løpet av livet vil rundt halvparten av oss rammes av artrose. 

Utbredelsen gjør at denne sykdommen i dag regnes som en av de store 

folkesykdommene (54). Viktig tilnærming er forebygging og helsefremmende tiltak. 

Fortsatt vet vi ikke nok om sykdommen artrose og det er viktig å følge forskningen på 

dette området. 

 

4.2 Nye behandlingstilbud og mål for behandling 
4.2.1 Biologisk DMARD23 

Biologisk behandling er veletablert for flere sykdomsgrupper innen revmatologi og 

brukes i stort omfang. I 2013 ble det innen fagfeltene hud, revmatologi og 

gastroenterologi brukt 1,8 milliarder kroner på biologisk behandling  

(Legemiddelinnkjøpssamarbeidet). Denne gruppen inkluderer hemmere av TNF alfa24, 

                                                           
23 Sykdomsmodifiserende (immunmodulerende) antirevmatiske legemidler 
24 Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) er et viktig proinflammatorisk cytokin ved inflammatorisk sykdom.  

http://www.lisnorway.no/sider/tekst.asp?side=64
http://www.lisnorway.no/sider/tekst.asp?side=64
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IL-1, IL-6, IL-12/23, T- og B- Celler. Det utvikles stadig nye biologiske og syntetiske 

DMARD samt biotilsvarende legemidler.  

 

Økt infeksjonsrisiko ved biologisk behandling krever at pasienter må ha et godt 

kontrollopplegg og god pasientinformasjon. Dette gjelder også i forhold til risiko for 

kreftsykdom, da spesielt hudkreft.    

 

Det er viktig med nøye overvåkning av biologisk behandling og det forventes i løpet av 

2014 etablering av nasjonale registre for artritter (NorArtritt) og biologisk behandling 

for barn og voksne (NOKBIL). I tillegg etableres et interregionalt vaskulittregister 

(NorVas) i Helse Nord. 

 

4.2.2 Endret mål for behandling. 

For pasienter med inflammatoriske tilstander har målet med behandlingen i mange år 

vært en sykdomsmodifisering, det vil si dempe sykdomsaktiviteten. Med mer aktiv 

behandling, som kombinasjon av flere DMARDs eller bruk av biologiske medikamenter 

tidlig i sykdomsforløpet, er målet nå remisjon25, dvs. ingen påvisbar sykdomsaktivitet. 

Dersom pasientene ved diagnosetidspunkt har etablert kronisk sykdom, er 

behandlingsmålet lav sykdomsaktivitet. 

 

 

Mål for behandlingen av inflammatoriske sykdommer er remisjon. Dette forutsetter tidlig 

oppstart med aktiv behandling, før permanent skade utvikles, og mens sykdomsprosessen kan 

reverseres. Det krever tett oppfølging tidlig i sykdomsforløpet. 

 

 

Det pågår en nasjonal studie (ARCTIC/ARCTIC REWIND) hos RA-pasienter 26 der man 

ser om målrettet behandling og tett oppfølging i tidlig sykdomsfase medfører remisjon 

slik at man kan redusere og seponere medikasjon. Både UNN Tromsø og NLSH deltar i 

denne studien.  

 

Når det gjelder ikke-inflammatoriske sykdommer, hvor de største gruppene er artrose 

og bløtdelsrevmatisme, finnes det fortsatt ikke medisiner som kan kurere eller bremse 

sykdommene. Disse gruppene vil ha nytte av ikke medikamentell tilnærming, 

forebygging og tiltak som fremmer funksjon og livskvalitet. Trening, vektreduksjon, 

kosthold og smertestillende medikamenter er anbefalte tiltak.  

 

Det er økt fokus på at all behandling skal være evidensbasert og følge internasjonal og 

nasjonal konsensus. 

 

                                                           
25

 Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer 
26 Revmatoid artritt (RA) 
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4.2.3 Utviklingstrender i oppfølging av pasienter 

De siste årene har bedre behandlingsstrategier med tidlig diagnostisering og behandling 

ført til bedre prognose for mange i gruppen med inflammatoriske leddsykdommer. 

Behandlingen og oppfølgingen av revmatiske pasienter har i tillegg endret seg fra lengre 

sykehusinnleggelser til dagbehandling og poliklinikk. Nye og mer effektive 

medikamenter gir for mange god behandlingseffekt, men det er også slik at ikke alle har 

tilgang til biologisk behandling og om lag 1/3 har begrenset nytte av denne 

behandlingen. Det er viktig å ivareta flere behov hos pasienten til tross for effektiv 

medikamentell behandling.  

 

Det har de senere år vært en forskyvning av arbeidsoppgaver mellom profesjoner, 

hvilket medfører at andre personellgrupper enn leger i økende grad involveres i 

oppfølging og behandling. Polikliniske konsultasjoner utføres nå både av sykepleiere og 

fysioterapeuter(59). Ved endringen til mer poliklinisk drift med konsultasjoner utført av 

sykepleiere, fysioterapeuter og leger i spesialisering, kreves det mer supervisjon av 

spesialister.  

 

Vi ser at antall spesialsykepleiere innen faget minsker når det er få senger i felles 

sengeposter med flere fagfelt. Dette truer den sykepleiefaglige kompetansen innen 

revmatologi.  

 

De tverrfaglige team må prioriteres i den polikliniske virksomheten da personer med 

kronisk sykdom har behov for helhetlig tilnærming. 

 

 

Til tross for tidlig effektiv behandling og tett oppfølging er det svært viktig å sørge for helhetlig 

pasientforløp med tverrfaglighet, samhandling og rehabilitering.  

 

 

Det er økt risiko for hjerte- og karsykdommer ved inflammatoriske revmatiske 

tilstander. Det mangler gode programmer for forebygging av hjerte- og karsykdommer 

hos denne pasientgruppen, og behovet er stort for utvikling ev effektive forebyggende 

tiltak. EULAR (The European League Against Rheumatism) anbefaler årlige kontroller 

med fokus på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. I 2014 er det oppstart av et 

nasjonalt prosjekt om kardiovaskulær risiko og risikoevaluering hos pasienter med 

revmatisk leddsykdom (NOKAR). Alle helseregioner deltar i prosjektet og UNN Tromsø 

deltar fra Helse Nord. Her er det viktig med samhandling med kommunehelsetjenesten. 

Pasienter med forhøyet risiko henvises til fastlege for oppstart av forbyggende tiltak. 

Pasienter inkluderes i prosjektet via GTI27. 

 

                                                           
27

 GoTreatIT (dataverktøy) 
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Ved Nasjonalt kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) er det 

igangsatt et prosjekt der formålet er å utvikle et kjernesett for å følge og evaluere 

rehabiliteringsforløp hos personer med revmatisk sykdom (2013–2015).  Kjernesettet 

skal kunne brukes til 1) følge og evaluere rehabiliteringsforløp på tvers av nivåer i 

helsetjenesten og 2) dokumentere og sammenligne nytte/effekt av ulike 

rehabiliteringstilbud.28 

 

4.2.4 Sykepleiekonsultasjonen – en dyd av nødvendighet 

Internasjonalt brukes sykepleiekonsultasjonen som intervensjonsmetode til personer 

som får kronisk sykdom. I Norge går utviklingen i retning av at sykepleiere i større grad 

bruker selvstendig konsultasjon som verktøy i omsorgen for ulike pasientgrupper. 

Medisinske behandlingsmetoder er blitt bedre, men medisinsk behandling alene er ikke 

nok når målet er helhetlig behandling og gode pasientforløp med kontinuitet og kvalitet. 

 

Evaluering av sykepleiekonsultasjonens betydning for pasienter med nyoppdaget 

revmatisk sykdom er gjennomført i et kvalitativt forskningsprosjekt. Dette er et 

samarbeid mellom revmatologisk poliklinikk, UNN og Universitetet i Nordland, enhet for 

sykepleie og helse.29 

 

Hensikten med prosjektet er å bedre forstå hvilken betydning sykepleiekonsultasjonen 

kan ha for pasienter med revmatisk sykdom, i deres bestrebelser på å lære og leve med 

sin kroniske sykdom. 

 

Analysen viser at sykepleiekonsultasjonen har betydning på ulike vis:30 

 Møte med sykepleier som avklarende, informerende, oppmuntrende, støttende 

og motiverende. 

 Å få en revmatisk diagnose er et «slag i hodet» og oppleves som «kaos». Dette til 

tross for mistanke om sykdom og utredning i en periode. 

 Konsultasjonen har cirka en times varighet, oppleves som en verdifull time.  

 Hjelp til å korrigere «fremtidsskremselet». 

 Hjelp til verdifulle innsikter som også åpner noen porter. 

 Bekreftet som personer. 

 Ønsker mer informasjon om spesifikke tema, eksempler hvordan håndtere 

utmattende tretthet (fatigue), balanse i hverdagen og seksualitet.  

 Sykepleiekonsultasjonen i behandlingsforløpet er «en dyd av nødvendighet». 

 

                                                           
28 Kilde NRRK 
29 Prosjektleder er Wenche Bjarnedotter Sørfonden, UiN. Prosjektmedarbeidere er Betty-Ann Solvoll, 
Høgskolen Oslo og Akershus, Kim Hellesnes Revold, UNN og Ulla Sølnes, UNN.  Prosjektrapport vil 
foreligge i løpet av juni/juli 2014.  
30 Prosjektleder Wenche Bjarnedotter Sørfonden, PhD, førsteamanuensis, UiN 
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4.2.5 Mål for sykdomsaktivitet/behandlingsresultat 

Det er et økende krav om validerte mål for å kvantitere sykdomsaktivitet, 

funksjonsnedsettelse, og pasientens opplevelse av sykdom og livskvalitet. Slike målinger 

danner basis for å bedømme behandlingseffekt og eventuelt gjøre endring av 

behandlingsopplegget. Det internasjonale fagmiljøet har definert spesielle mål som bør 

brukes ved kontroll av de ulike revmatiske sykdommer. For en slik oppfølging er det 

behov for egnet dataverktøy, noe GoTreatIT (GTI) 31 er et eksempel på. GTI er et 

dataverktøy og et beslutningsstøttesystem som brukes i oppfølging av pasienter med 

inflammatorisk revmatisk sykdom. Systemet bygger på pasientens registrering av 

selvopplevd sykdomsaktivitet, standardiserte sykdoms- og helsemål, og evaluering av 

behandlingseffekt. Dataverktøyet legger til rette for klinisk forskning og 

kvalitetsutvikling. 

 

Dette verktøyet benyttes flere steder i landet og i nord ved UNN Tromsø, Troms militære 

sykehus(TMS) og UNN Harstad. Figur 2 viser lett tilgjengelig data for registrerte 

pasienter med inflammatorisk leddsykdom, og andelen av disse som benytter biologisk 

behandling for sin grunnsykdom. 

 

 

 
Figur 2: Viser at 2897 pasienter med revmatiske leddsykdom er registrerte i GTI og av disse er det 867 

pasienter som får biologisk behandling pr. 13.03.2014 

                                                           
31  www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90006 

 

http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90006
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4.2.6 Medisinsk utstyr til bruk i diagnostikk og kontroll av sykdom 

Med bedre diagnostiske verktøy kan det nå stilles diagnose på et tidligere tidspunkt og 

behandling iverksettes. 

 

I bedømmelsen av sykdomsaktivitet i ledd (synovitt), stilles det i økende grad krav om 

billedmessig dokumentasjon ved ultralydundersøkelse. Ultralyd er mer sensitiv for å 

påvise betennelse i ledd og sener enn en klinisk undersøkelse (48;49). Beinødeleggelse 

som resultat av den revmatiske betennelse påvises tidligere ved ultralyd enn ved vanlig 

røntgen og er lettere tilgjengelig enn MR (50). Ved artritter i spesielle ledd, som hofte, 

håndledd og fotrot, gir ultralydveiledet injeksjon bedre resultat enn når injeksjonen 

settes blindt (51).  

 

Diagnostikk av bindevevssykdommer krever utstyr til mikroskopisk undersøkelse av 

blodkar i negleseng (kapillaroskop). I tillegg må det ved revmatologiske poliklinikker og 

avdelinger finnes mikroskop for undersøkelse av leddvæske i polarisert lys for 

påvisning av krystaller.  

 

Ultralyd er også godt egnet til å fremstille inflammasjon32 i kar (temporalis/axilaris). 

Man stiller lettere diagnose og kan muligens unngå biopsitaking.  

                                                           
32 Betennelse  
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5. Ressursbehov og tiltak 
5.1 Innledning 
Tiltakene bygger på en vurdering av status og fremtidige behov for den revmatologiske 

spesialisthelsetjenesten i Helse Nord som beskrevet i kapittel to, tre og fire. De foreslåtte 

tiltak er i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer for revmatologi. 

 

Tiltakene er delt inn i følgende hovedområder: 

 Målgrupper og omsorgsnivå  

 Helhetlige pasientforløp 

 Tilbud som bør finnes i alle helseforetak  

 Tilbud som bør finnes ved revmatologiske avdelinger  

 Barnerevmatologi 

 Rehabilitering og samhandling 

 Tilbud utenfor helseregionen 

 Brukermedvirkning 

 Kvalitetsregister og forskningsaktivitet 

 Kompetanseutvikling 

 Samhandling og samordning 

 

5.2  Målgrupper og omsorgsnivå 
1. Barn og unge må gis høy prioritet. Det må sikres kvalitet og kontinuitet i behandling 

og oppfølging, også ved overgang til voksenrevmatologi. 

 

2. Pasienter med inflammatoriske tilstander utgjør for øvrig den prioriterte gruppen i 

spesialisthelsetjenesten. Det er stor variasjon i forekomst og alvorlighet av de 

inflammatoriske sykdommer. Dette må få konsekvenser for omsorgsnivå. De mest 

sjeldne og mest alvorlige tilstander bør sentraliseres slik at erfaringsgrunnlaget og 

kompetansen til behandlerne blir best mulig.  

 

3. Pasienter med degenerative lidelser og bløtdelsrevmatisme er en stor pasientgruppe, 

som i hovedsak kan diagnostiseres og behandles i kommunehelsetjenesten. Siden 

spesialisthelsetjenesten pr. i dag har lite medikamentelt tilbud til denne pasientgruppen, 

vil det meste av behandlingen foregå i kommunehelsetjenesten og på 

rehabiliteringsinstitusjoner.
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Anbefalte tiltak for målgrupper og omsorgsnivå 
 Barn og unge må gis høy prioritet 

o Sikre kontinuitet i behandling og oppfølging 
o Sikre smidig overgang fra barn til voksenrevmatologi 

 Pasienter med inflammatoriske lidelser må sikres behandling og oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten. 

 Pasienter med de mest sjeldne tilstander bør ha vurdering ved UNN Tromsø som 
universitetssykehus. 

 Store pasientgrupper som artrose og bløtdelsrevmatisme må få styrket tilbud i 
kommunehelsetjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner. 
 

 

5.3 Helhetlige pasientforløp 
Spesialisthelsetjenesten blir stadig mer oppdelt, basert på medisinsk spisskompetanse. 

Fragmenteringen av kompetanse skjer innenfor det enkelte sykehus, og mellom ulike 

sykehus og regioner. Det etterlyses mer helhetlig pasientforløp. Et godt pasientforløp 

preges av forutsigbarhet, god informasjon, god fremdrift i behandlingsforløpet, god 

dialog mellom behandler og pasient, god samhandling mellom helsetjenestens aktører, 

tålmodighet, interesse og tid til pasienten. Ansvaret for det helhetlige forløpet må være 

tydelig plassert.33  

 

Tilbudet til personer med revmatisk sykdom krever tidlig diagnostikk, tidlig behandling 

og et større fokus på helhetlige pasientforløp.  

 

Betennelsen ved de inflammatorisk revmatiske sykdommer medfører progressiv skade 

på ledd, muskler og/eller indre organer. Flere av tilstandene har økt dødelighet. På 

denne bakgrunn er tidlig diagnose, vurdering av prognostiske faktorer og tidlig 

igangsatt behandling, med remisjon34 som mål, svært viktig. Det tverrfaglige tilbud for å 

sikre funksjon og bedre livskvalitet og mestring, må tidlig inn i behandlingen. 

 

                                                           
33 Helsedirektoratet 02-2012, god helse gode liv 
34 Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer 
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Pasientforløpet for de to hovedgruppene revmatiske sykdommer illustreres som 

følgende, figur 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalt pasientforløp for inflammatoriske tilstander 

 Henvisning fra fastlege 

 Vurdering ved revmatologisk poliklinikk i tråd med prioriteringsveilederen 

(prioriteringsveileder revmatologi)  

 Informasjon ved revmasykepleier for nysyke 

 Tverrfaglig vurdering innen 1 måned 

 Lærings- og mestringstilbud til pasient og pårørende i løpet av første år 

 Kontroll ved spesialistpoliklinikk og fastlege, avhengig av tilstanden 

 Opptrenings- og rehabiliteringsopphold 

Fastlege 
Revmatolog/Revmateam 
poliklinikk og avdeling 
 

Rehabilitering i 
institusjon 

 

Habilitering/ 
Rehabilitering i 
kommunen 
 

Behandlingsreis
er til utlandet 
og NBRR 

Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten 

Rehabilitering i 
sykehus 

Pasient- og 
pårørende 
opplæring 
 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringsveileder-revmatologi/Sider/default.aspx
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Tabell 9: Veiledertabell muskel- og skjelettsmerter, med leddhevelse og inflammasjonstegn 

 

Optimalt pasientforløp for ikke-inflammatoriske tilstander 

 Diagnostikk og oppfølging hos fastlege, i tråd med prioriteringsveilederen i 

revmatologi (Prioriteringsveileder revmatologi) 

 Rehabiliteringstilbud i kommune/FYSAK (fysisk aktivitet)/frisklivssentral 

 Lærings- og mestringstilbud 

 Opptrenings- og rehabiliteringsopphold 

 Kirurgi  

 

For begge pasientgruppene må likemannstjenesten og pasientorganisasjonenes øvrige 

tilbud komme inn tidlig i forløpet. Ansvaret for dette tillegges revmasykepleier og 

fastlege.  

 
Tilstandsgruppe/ 
klinisk bilde  
 

Aktuell helsehjelp i 
spesialisthelse-
tjenesten. Andre 
effektive 
behandlingsmetode
r kan være aktuelle.  
 

Gradering av 
vilkårene i 
prioriterings-
forskriften.  
 

Veiledende rettighet 
og maksimumsfrist 
for start helsehjelp 
for tilstandsgruppen 
som pasienten 
tilhører.  
 

Individuelle forhold som 
må vurderes før rettighet og  
maksimumsfrist fastsettes 
for den enkelte pasient. 
Listen er ikke uttømmende.  
 

Muskel- og 
skjelettsmerter 
uten leddhevelse, 
og uten 
inflammasjons-
parametre  
 

Ambulant time til 
diagnostisk 
vurdering, evt. 
oppstart behandling  
 

Tilstanden anses 
ikke å være alvorlig.  
 
Helsehjelpen anses 
under tvil å være 
nyttig.  
 
Helsehjelpen anses 
under tvil å være 
kostnadseffektiv.  
 

Som hovedregel: Ikke 
rett til prioritert 
helsehjelp.  
 

Grad av smerter og 
funksjonsnedsettelse.  
 

Tabell 10: Veiledertabell muskel- og skjelettsmerter, uten leddhevelse og inflammasjonstegn 

 

 

Tilstandsgruppe/ 
klinisk bilde  
 
 
 

 

Aktuell 
helsehjelp i 
spesialisthelse-
tjenesten Andre 
effektive 
behandlings-
metoder kan 
være aktuelle.  

Gradering av vilkårene 
i prioriterings-
forskriften.  
 

Veiledende 
rettighet og 
maksimumsfrist 
for start 
helsehjelp for 
tilstandsgruppen 
som pasienten 
tilhører.  

Individuelle forhold som må 
vurderes før rettighet og 
maksimumsfrist fastsettes 
for den enkelte pasient. 
Listen er ikke uttømmende.  
 

Muskel- og 
skjelettsmerter med 
leddhevelse og 
inflammasjonstegn  
 

Ambulant time til 
diagnostisk 
vurdering, evt. 
oppstart 
behandling.  
 
 

Tilstanden anses å være 
alvorlig.  
 
Helsehjelpen anses å 
være nyttig.  
 
Helsehjelpen anses å 
være kostnadseffektiv.  

Som hovedregel: 
Rett til prioritert 
helsehjelp. 
Maksimumsfrist: 4 
uker.  
 
 

høy SR 
CRP 
påvist anti-CCP 
påvirket allmenntilstand 
affeksjon av mange ledd 
mistanke om nyoppstått 
artrittsykdom 
artrittsykdom og manglende 
selvhjelpsmulighet 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/prioriteringsveileder-revmatologi/Sider/default.aspx
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Anbefalte tiltak for pasientforløp 

 Det må sikres likeverdige pasientforløp i regionen. 

 Det må være fokus på økt samhandling mellom foretakene og rehabiliteringsinstitusjonene 
for best mulig ressursutnyttelse. 

 Fokus på pasientforløp for både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske tilstander. 

 Tilrettelegge for samarbeid med likemannstjenesten og Norsk Revmatikerforbund. 

 Økt fokus på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

 

 

5.4 Tilbud som bør finnes i alle helseforetak  
Det er viktig med likeverdig tilbud i hele regionen og kommende planperiode må 

tilrettelegge for dette.  

 

 Poliklinikk   

o Det bør fortsatt være revmatolog ved alle poliklinikker som i dag, 

Kirkenes, Karasjok, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana 

og Lofoten. 

o Følgende nye ambuleringssteder bør vurderes: Vadsø, Vesterålen, Narvik 

og Sør-Helgeland. 

o Uavhengig av geografisk tilhørighet bør det gis tverrfaglig tilbud fra team 

bestående av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og lege . 

o Tverrfaglig team må bygges opp på de steder hvor det allerede er et 

revmatologisk fagmiljø. 

o Det bør være revmasykepleier tilgjengelig på alle steder hvor det er 

stasjonær og ambulerende revmatolog (ulik stillingsprosent). Det er viktig 

at bestemte sykepleiere er dedikert til revmatologi og koordinerer 

tilbudet lokalt. 

o Ved hver polikliniske enhet må det være tilgjengelig og tilstrekkelig  

 Ultralydapparat  

 Kapillaroskop 

 Polarisasjonsmikroskop 

 Dataverktøy for registrering i kvalitetsregister og for måling av 

sykdomsscore. 

 Infusjonsbehandling bør kunne gis på de fleste steder der det er revmatologisk 

poliklinisk tilbud. Dette forutsetter samarbeid og faglig forankring i 

moderavdeling. 

 Alle nydiagnostiserte pasienter i regionen bør få tilbud om konsultasjon med 

revmasykepleier for informasjon, støtte, tverrfaglig tilbud og planlegging av 

videre livsløp med langvarig sykdom. 
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 Pasient- og pårørendeopplæring er lovpålagt og er en av spesialisthelsetjenestens 

fire hovedoppgaver.35 Tilbudet organiseres i samarbeid med LMS36 og må gis til 

pasienter med de hyppigst forekommende tilstander37: RA, AS og PsA. Pasient- og 

pårørendeopplæring for mer sjeldne tilstander må legges til sykehusavdeling 

med spesiell kompetanse. Det må sikres mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig 

av pasientens bosted. 

 Spesialist skal være faglig ansvarlig. 

 Pasient- og pårørendeopplæring forutsetter at LMS, tverrfaglige team og 

brukerrepresentanter er involvert (Standard metode). 

 Nydiagnostiserte skal ha tilbud om lærings- og mestringskurs innen ett år 

etter diagnose. Dette skal skje i eget foretak eller henvises Bodø eller 

Tromsø, eller andre institusjoner dersom egnet tilbud ikke finnes i 

landsdelen. 

 Tilbud for de mer sjeldne tilstander som SLE og vaskulitter, videreføres 

ved UNN Tromsø. 

 Samarbeid og samordning rundt LMS tilbud i regionen. 

                                                           
35 Lov om spesialisthelsetjenesten, 2001, § 3-8 
36

 Lærings- og mestringssentre 
37

 AS: Ankyloserende spondylitt, RA: Revmatoid artritt, PsA: Psoriasisartritt 
 

http://mestring.no/wp-content/uploads/2012/12/Standard_metode_2011.pdf
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Anbefalte tiltak for tilbud i alle helseforetak 

 Opprettholde legespesialister ved alle revmatologiske enheter i Helse Nord. 

 Sikre minimum to legespesialister ved aktuelle enheter. 

 Ivareta behovet for legespesialister gjennom nye stillinger og drift av rekrutterings- og 

stabiliseringsprogram for leger. 

 Vurdere nye ambuleringssteder. 

 Økt fokus på helhetlig oppfølging og likeverdige tilbud krever økte ressurser for 

tverrfaglig personell. 

 Tverrfaglig tilbud uavhengig av geografisk tilhørighet. 

 Tverrfaglig team må bygges opp hvor det er revmatologis fagmiljø. 

 Revmasykepleier bør være tilgjengelig ved alle enheter. 

 Jobbglidning og nye oppgaver krever økte sykepleierressurser til 

poliklinikk/dagbehandling. 

 Tilgjengelig medisinsk utstyr og dataverktøy ved alle enheter. 

 Infusjonsbehandling fortsatt ved moderavdeling og mindre sykehus. 

 Pasienter som er nydiagnostiserte skal ved alle enheter tilbys sykepleiekonsultasjoner i 

et helhetlig pasientforløp. 

 Opprettholde og styrke pasient- og pårørendeopplæring i regionen. 

 Tilrettelegge for samarbeid og samordning rundt pasient- og pårørende opplæring i 

regionen. 

 Alle nydiagnostiserte skal ha tilbud om pasient- og pårørende opplæring innen ett år 

etter diagnosen. 

 Vurdere oppfølgingskurs (mestringstilbud) for erfarne brukere . 

 Videreføre lærings- og mestringstilbud for de mer sjeldne tilstander som SLE og 

vaskulitter ved UNN Tromsø. 

 Ultralyd bør være standard utstyr ved alle revmatologiske enheter. 

 Økt krav til kvalitetsregister krever egnet dataverktøy, bør være tilgjengelig ved alle 

enheter. 

 

 

5.5 Tilbud som bør finnes ved revmatologiske moderavdelinger  
Størstedelen av den revmatologiske virksomheten drives som dagvirksomhet og 

poliklinikk. Fortsatt vil det være behov for heldøgnsopphold for de med alvorlig sykdom. 

Det er da svært viktig med tilgjengelige senger og spesialkompetanse for disse 

sykdomsgruppene. 

 

De mest sjeldne tilstander (alvorlig SLE/antifosfolipid syndrom/myositter, systemisk 

sklerose, antistoff syndrom, systemiske vaskulitter) bør alle få en vurdering ved UNN 

som universitetssykehus. UNN må ha ansvar for utarbeidelse av behandlings- og 

kontrollprosedyrer ved sjeldne bindevevssykdommer og vaskulitter.   
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Revmakirurgi 

Behovet for revmakirurgi er betydelig redusert. Noe utføres lokalt, noe sentralisert til 

håndkirurg ved UNN og sjeldne kirurgiske inngrep utføres ved Diakonhjemmet sykehus. 

Dette anses som en fornuftig organisering.  

 

Anbefalte tiltak for revmatologisk moderavdeling 

 Fortsatt behov for heldøgnsopphold for de med alvorlig sykdom. 

 Viktig å sikre tilgjengelige senger og spesialkompetanse for denne sykdomsgruppen. 

 Økt fokus på ambulering . 

 Vurdering ved UNN for de mest sjeldne tilstander. 

 UNN må ha ansvar for behandlings- og kontrollprosedyrer for de mest sjeldne tilstander 

(bindevessykdommer og vaskulitter). 

 Revmakirurgi anbefales fortsatt utført lokalt, til UNN og til Diakonhjemmet sykehus. 

 Tverrfaglig team må være tilgjengelig. 

 

 

Spesialistdekning 

Økt antall legespesialister har høy prioritet i kronikersatsingen.  Dette for å ivareta 

regulært behandlingsbehov, men også for å sikre rekruttering, spesialistutdanning og 

forskning. 

 

I regi av kronikersatsingen har Helse Nord etablert et rekrutterings- og 

stabiliseringsprogram. Programmet startet opp i 2006. Pr. 2013 har seks fullført sin 

spesialistutdanning i programmet. Av disse arbeider to overleger ved NLSH i Bodø og to 

ved UNN Tromsø. For NLSH Bodø har dette medført 100 % økning i spesialisttilgang. 

 

Som en del av rekrutterings- og stabiliseringsprogrammet er det etablert et regionalt 

fagnettverk for overlegene. Det gjennomføres årlige samlinger med fokus på nettverk og 

felles faglige retningslinjer. Fremtidige behov for spesialistdekning og organisering ble 

forankret på siste samling høsten 2013. Fagmiljøet ønsker primært stasjonære 

revmatologer alle steder, se tabell. 

 

Dersom det er vanskelig med rekruttering og opprettelse av stillinger på nevnte steder 

vil det være mulig med ambulering fra Tromsø og Bodø. Dette vil kreve økte ressurser 

på disse steder, dette gjelder også tverrfaglig personell.  

 

Utvidelse av ambulering til Vadsø, Narvik, Vesterålen og Helgelandsregionen er aktuelt. 
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Anbefalte tiltak for legestillinger 

Foretak/sykehus Økning i antall overlegestillinger 

Finnmarkssykehuset Kirkenes Fra 1 til 2 (2015) 

Finnmarkssykehuset Hammerfest Fra 0 til 2 (2016/2018) 

UNN Tromsø Fra 8 til 9 (2017) 

UNN Harstad Fra 1 til 2 (2015) 

NLSH Bodø Fra 4 til 7 (2015/2017/2018) 

Helgelandssykehuset Mo i Rana Har 2, ønsker 1 LIS (2016) 

 

 

Tverrfaglig personell  

Tverrfaglige team,(sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom) bør være 

tilgjengelig ved alle enheter som har revmatolog. Målsetningen er å gi et likt tilbud 

uavhengig av geografisk tilhørighet. Økt fokus og behov for helhetlig oppfølging av 

pasienter medfører økt behov for tverrfaglig personell.  

 

Det er utfordringer i å beholde og utvikle kompetanse blant sykepleiere på sengeposter 

med flere fagfelt og få senger til revmatologiske pasienter. 

 

I tillegg er klinisk ernæringsfysiolog viktig i lærings- og mestringstilbud, 

pasientbehandling og i opplæring av tverrfaglig personell. Flere av foretakene har 

samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog. Det bør også etableres samarbeid med 

psykolog. 

 

Anbefalte tiltak for tverrfaglig personell 

Yrkesgruppe Finnmarks- 
sykehuset 
Kirkenes 

UNN 
Tromsø   

UNN Harstad NLSH Bodø   Helgelands- 
sykehuset 
Mo i Rana  

Sykepleier 
Poliklinikk 

Fra 0 til 1 Fra 4 til 6 Fra 0 til 1 
 

Fra 3 til 5 Har 1  
(evt.0,5X2) 

Sykepleier 
Forskning 

 Fra 1 til 1,5  Fra 0 til 0,5  

Sosionom 0 til 0,5 Fra 0,5 til 1                                    0 til 0,5 Fra 0,5 til 1 0 til 0,5 

Fysioterapeut 0 til 0,5 Fra 1til 1,5 0 til 0,5 Fra 0,5 til 1 0 til 0,5 

Ergoterapeut    0 til 0,5 Har 1 0 til 0,5 Fra 0,5 til 1 0 til 0,5 

Psykolog bør være tilgjengelig i første omgang ved UNN Tromsø og NLSH 
Sengepost- samlokalisert med flere fagfelt, ressursbehov for personell er ikke omtalt her 
 

 

Utstyr 

Ultralyd benyttes i dag ved de fleste polikliniske konsultasjoner både til diagnostikk og 

injeksjonsbehandling, og bør være standard utstyr på alle revmatologiske enheter. Med 

økte krav til kvalitetsregister er det også nødvendig med egnet dataverktøy.  
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Anbefalte tiltak for utstyr  

Utstyrsbehov Finnmarks- 
sykehuset 
Kirkenes 

UNN Tromsø   UNN Harstad NLSH Bodø   Helgelands- 
sykehuset 
Mo i Rana 

Ultralyd Fra 0 til 1 Fra 4 til 6 Fra 0 til 1 Fra 1 til 5 Har 1  

Bærbare 
ultralyd til 
ambulering 

 Fra 0 til 2  Fra 0 til 2  Fra 0 til 1 til 
evt. 
ambulering 

Polarisasjons-
mikroskop 

Har 1 Har 2 Fra 0 til 1 Fra 1 til 2 Fra 1 til 2  

Dataverktøy Ønskes  
(2014/2015) 

Har GTI Har GTI 
 

Ønskes 
(2014/2015) 

Ønskes  
(2014/2015) 

 

5.6 Barnerevmatologi 
Nye og mer potente medikamenter som også brukes i barnerevmatologi er effektive men 

krever mer ressurser enn tidligere. Opprettelse av nasjonale registre gir økt behov for 

personell i kvalitets- og registreringsarbeid. Barn med kronisk sykdom har behov for 

tverrfaglig oppfølging i spesialisthelsetjenesten og i sin hjemkommune. 

 

Barneavdelingene ved UNN og Nordlandssykehuset (NLSH) har behov for en 

sykepleierstilling (50 % kvalitets- og registreringsarbeid og 50 % klinisk arbeid), 

overlegestilling og økonomiske ressurser til tverrfaglig kompetansebygging.  

 

Anbefalte tiltak for barnerevmatologi 

 Barn med kronisk sykdom har behov for tverrfaglig oppfølging/rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten og i sin hjemkommune. 

 Mer potente medikamenter og drift av nasjonale register krever økte ressurser. 

 Sikre smidig overgang fra barn til voksenrevmatologi. 

 

Foretak/sykehus Økning i antall stillinger 

UNN Fra 0,2 til 1 sykepleier 

UNN Fra 1til 2 overleger 

NLSH Fra 0 til 0,5 sykepleier 

NLSH Fra 0,5 til 1 overlege 

 

 

Overgang fra barn- til voksenrevmatologi  

Sykepleiere med ansvar for ungdom som overføres fra barneavdelingen til 

revmatologisk avdeling, har en koordinerende rolle for å sikre videre tverrfaglig 

oppfølging av ungdommen.  
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5.7 Rehabilitering og samhandling 
Rehabilitering for personer med revmatisk sykdom kan ikke alene forstås ut fra en 

tradisjonell rehabiliteringsmodell, hvor behandlingsfasen videreføres til en 

rehabiliteringsfase og med en varig bedret funksjon som endepunkt. Tertiærforebygging 

tar utgangspunkt i individer som allerede er i en sykdoms- eller problemsituasjon, og 

omfatter tiltak som tar sikte på å vedlikeholde et funksjonsnivå, hindre tilbakefall eller 

forverring av allerede eksisterende problemer, samt å forebygge at funksjonssvikt blir 

kronisk.38  

 

Rehabilitering for pasienter med revmatisk sykdom starter på diagnosetidspunkt og må 

være preget av helhetlig tenkning. 

 

Anbefalte tiltak for rehabilitering  
 Rehabilitering og opptrening må vurderes fra diagnosetidspunktet og gjennom hele 

sykdomsforløpet for pasienter med inflammatorisk sykdom. Det kreves samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten, opptreningsinstitusjon og hjemstedskommune. 

 For gruppen med artrose, osteoporose og bløtdelsrevmatisme er det viktig med 
rehabilitering, opptrening og opplæring, og dette tilbudet må styrkes både på 
kommunenivå og ved opptreningsinstitusjoner. 

 Individuell plan for pasienter med behov for sammensatte tjenester bør benyttes oftere. 
 

 

Samhandling bedres ved god og rask skriftlig informasjon mellom behandlingsnivå. 

Spesialisthelsetjenesten bør bistå med veiledning og kompetanseoverføring, og skal 

sammen med pasienten planlegge realistiske tiltak som skal gjennomføres i kommunen. 

Blant annet ønskes mer samarbeid med NAV. 

 

Henvisning til rehabiliteringsopphold for pasienten med revmatisk sykdom kan med 

fordel skje fra fastlege. Det er opprettet en regional vurderingsenhet (RVE) for 

henvisning til private rehabiliteringsinstitusjoner for koordinering og 

rettighetsvurdering.  

 

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og 

omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan (IP).39 Uavhengig om de 

ønsker individuell plan, skal pasienter/brukere tilbys koordinator i kommunen og/eller 

i spesialisthelsetjenesten. Dette er brukerens plan og for personer med revmatologiske 

sykdommer og behov for sammensatte tjenester, er individuell plan et nyttig verktøy for 

samarbeid. Dette verktøyet bør brukes oftere enn dagens praksis. 

 

                                                           
38 NOU http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/19981998/018/PDFA/NOU199819980018000DDDPDFA.pdf 
39 Helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven.  

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/19981998/018/PDFA/NOU199819980018000DDDPDFA.pdf
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Anbefalte tiltak for samhandling 

 Rehabiliteringstilbudet i kommunene må styrkes både for pasienter med 
inflammatorisk og ikke-inflammatorisk leddsykdom. 

 Styrke samarbeidet mellom innsøkende instanser og regional vurderingsenhet  
 Alle kommuner bør utarbeide rehabiliteringsplaner med prioriteringsforskrifter. 

Planene må inkludere private fysioterapeuter, FYSAK (fysisk aktivitet) og 
frisklivssentraler.  

 Oversikt over tilbudet bør være lett tilgjengelig, for eksempel på kommunens 
hjemmeside. 

 Samhandling bedres ved god og rask skriftlig informasjon/epikrise. 
 Spesialisthelsetjenesten bør bistå med veiledning og kompetanseoverføring til 

kommunene. 
 Det bør tilbys varmtvannsbasseng i alle kommuner/interkommunale løsninger 

(Forskningsprosjekt, bassengtrening). 
 

 

Rehabiliteringstilbudene i institusjon.  

Rehabilitering er en helt nødvendig del av behandlingen for pasienter med revmatisk 

sykdom. Til tross for mer effektiv medikamentell behandling til pasienter med 

inflammatorisk revmatisk leddsykdom er det fortsatt et visst behov for rehabilitering. 

Derfor er det viktig at man opprettholder tilbudet til denne gruppen ved 

rehabiliteringsinstitusjonene. For de med ikke-inflammatoriske leddsykdommer er det 

fortsatt stort og økt behov for rehabilitering og ventelister på over ett år. Oppdaterte 

ventelisteoversikt på nett (www.unn.no/rehab-vurderingsenhet). Det bør være mer 

fokus på mestringsstrategier og på tiden etter utskrivning og oppfølging i 

hjemkommunen, blant annet ved utarbeiding av individuell rehabiliteringsplan. 

 

Det er viktig med differensierte tilbud og sentral fordeling av rehabiliteringsplasser, rett 

pasient på rett sted. Her forventes det at regional vurderingsenhet vil gi bedre oversikt 

og koordinering. Et eksempel på et godt evaluert tilbud er to ukers opptrening ved VHSS 

med LMS i bunn.  

 

Det foreligger oversikt over rehabiliteringstilbudene i institusjonen. Viktig at denne 

oppdateres kontinuerlig.  

 

Anbefalte tiltak for rehabilitering i institusjon 

 Opprettholde tilbudet til personer med inflammatorisk revmatisk leddsykdom. 

 Styrke tilbudet til personer med ikke-inflammatoriske leddsykdommer. 

 Viktig med differensierte tilbud. 

 Videreføre to ukers treningsopphold med LMS i bunn for nydiagnostiserte. 

 Det må være tilgjengelig oppdatert oversikt over tilbudene som eksisterer. 

 Økt fokus på oppfølging i hjemkommunen og langtidseffekt av oppholdene. 

 

 

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=199402&p_parent_id=207892&_ikbLanguageCode=n
http://www.unn.no/rehab-vurderingsenhet
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5.8 Tilbud utenfor helseregionen  
Landsdekkende funksjoner med spesialistkompetanse på sjeldne sykdommer må 

benyttes når den aktuelle situasjon tilsier det. Det finnes flere aktuelle nasjonale 

behandlingstilbud som er tilgjengelig for helsepersonell og pasienter, disse kan benyttes 

i større grad. 

 

Informasjon om mulighet for behandlingsreise til utlandet skal gis tidlig etter diagnose.   

 

Aktuelle nasjonale behandlings- og kompetansetilbud:  

 Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)  

 Nasjonalt kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering(NKRR) 

 Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) 

 Behandlingsreiser til utlandet (BHR) 

 Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) 

 Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) 

 

Anbefalte tiltak utenfor helseregionen 

 Økt kunnskap om nasjonale behandlingstilbud for helsepersonell og brukere. 

 Inkludere aktuelle tilbud i pasientforløpet. 

 Økt bevissthet om tilbud ved NBRR både for kartlegging og rehabilitering. 

 

 

5.9 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå. 

Brukermedvirkning er viktig for å sikre god revmabehandling. Det er ivaretatt gjennom: 

 

 Regionalt fagråd 

 Pasient- og pårørendeopplæring (planlegging, gjennomføring og evaluering) 

 Likemannstjenesten 

 Samarbeid med Norsk Revmatikerforbund 

 Prosjektarbeid som eksempel tverrfaglig videreutdanning 

 Nettverkskonferanser 

 Strategiseminar 

 

 

Anbefalte tiltak for brukermedvirkning 

 Tilrettelegge for brukermedvirkning på individ og systemnivå. 

 Inkludere likemannstjenesten i pasientforløpsperspektiv. 

 Samarbeid rundt lærings- og mestringstilbud. 
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5.10  Kvalitetsregister og forskningsaktivitet 
Det forventes at det blir økende krav om deltakelse og nyetableringer av registre som 

kvalitetsarbeid. Deltakelse i ulike registre og nasjonale og internasjonale studier 

fremmer forskningsaktivitet og kvalitetsutvikling. 

 

I 2014 etableres nasjonale/interregionale registre for artritter og vaskulitter og 

muligens register for biologisk behandling hos barn og voksne.  

 

Det kreves økte ressurser for datainnsamling til de ulike registre. De planlagte registre 

vil benytte GoTreatIT (GTI) som en mulig dataplattform. Alle revmatologiske enheter i 

Helse Nord må ha tilgang til egnet dataverktøy. 

 

Det bør være ressurser i de kliniske enhetene til å drive utviklingsarbeid og forskning. 

Det er også ønskelig med forskning fra det tverrfaglige miljøet.  

 

UNN må ha hovedansvar for forskningsaktiviteten i samarbeid med Universitetet i 

Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Forskningen må imidlertid bli et felles 

anliggende for hele regionen. Forskningssekretær og studiesykepleier er viktig for å 

drifte de ulike registre, delta i den kliniske forskningen og for internt kvalitetsarbeid. 

 

Anbefalte tiltak for kvalitet og forskning 

 Tilrettelegge for deltagelse i ulike registre og studier. 

 Det bør være ressurser for utviklingsarbeid og forskning. 

 Tilrettelegge for arbeid med datainnsamling og drift av registre. 

 Det anbefales at det benyttes egnet dataverktøy som felles plattform ved alle 

revmatologiske enheter i Helse Nord. 

 UNN må ha hovedansvar for forskningsaktiviteten i samarbeid med UiT. NLSH ønsker 

økt deltakelse i forskning. 

 Forskningen må være et felles anliggende for hele regionen. 

 Ønskelig med forskning fra det tverrfaglige miljøet. 

 Videreføre funksjoner som forskningssekretær og studiesykepleier for forskning og 

kvalitetsarbeid ved UNN. 

 Det er behov for å legge til rette for brukermedvirkning i alle ledd i forskningsprosessen 

(Brukermedvirkning i forskning). 

 

 

5.11  Kompetanseutvikling 
Det er økende krav til kompetanse i revmatologisk virksomhet. Behandling av personer 

med inflammatorisk revmatisk sykdom skjer i hovedsak i spesialisthelsetjenesten og 

behandlingen er med årene blitt medisinsk avansert. I tillegg er det økende krav om 

selvstendige konsultasjoner ved annet personell i tillegg til legene. Økt kompetanse og 

kvalitet i revmabehandlingen har stort fokus i planarbeidet.   

 

http://tidsskriftet.no/index.php/article/3057993
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Det er avsatt regionale kompetansemidler for ansatte i spesialisthelsetjenesten som 

muliggjør:  

 

 Videre- og etterutdanning (bl.a. etterspørres tilbud om livsstyrketrening og 
revmatologisk videreutdanning) 

 Regionalt kompetanseprogram 
 Kurs og konferanser 
 Hospitering 
 Prosjekter 
 Dialog- og temamøter (eksempel hvordan bedre kommunikasjon mellom 

rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus) 
 Fagnettverk 
 Regionale nettverkskonferanser, målgruppe fagfolk, brukere og 

kommunehelsetjenesten 
 Regionalt utdanningsprogram for leger 

 
Dette er viktige tiltak som må videreføres. Det kreves spesialkompetanse i arbeidet for 
personer som lever med revmatisk sykdom. 
 

Tverrfaglig videreutdanning i revmatologi 

Det er viktig å styrke den faglige kompetansen i revmatologisk fagfelt. En tverrfaglig 

prosjektgruppe40 med brukerrepresentasjon har utviklet et samlings- og nettbasert 

studie, «Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv». Dette studiet ble igangsatt ved 

Universitetet i Nordland i 2013. 

 

Det første kullet gjennomførte sin videreutdanning i desember 2013, med studenter fra 

hele landet, fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Dette studiet i sin form er det 

eneste i landet og driftes fra Universitetet i Nordland i samarbeid med 

kronikersatsingen revmatologi. Tilbudet videreføres i 2014 forutsatt tilstrekkelige antall 

søkere. Satsing på videre- og etterutdanning i tillegg til erfaringskunnskap har stor 

betydning for kvalitet på behandlingstilbudet til revmatikerne.  

 

Anbefalte tiltak for kompetanseutvikling (barn og voksne) 

 Tilrettelegge for kompetanseheving i revmatologi. 

 Videreføre tverrfaglig videreutdanning ved UiN. 

 Videreføre regionale kompetansemidler. 

 Etablere fagnettverk for flere grupper helsepersonell. 

 Videreføre nettverkskonferanser. 

 Arrangere dialogmøter og temakurs. 

 

 

                                                           
40

 Prosjektgruppen: Edgar Wammervold, Peter Andre Jensen, Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Bente 
Nøvik, Jorunn Nilsen, Sigurd Sivertsen, Anne Siri Albrigtsen, Berit Solheim og Berit Bjørke 
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5.12  Samhandling og samordning 
 

Regionalt fagråd  

Regionalt fagråd for revmatologi er etablert gjennom kronikersatsingen. 

 Fagrådet skal være rådgivende organ for fagdirektøren i Helse Nord. Rådet skal gi 

konkrete anbefalinger og bidra til å få iverksatt disse på de områder de er tillagt 

oppgaver 

 Fagrådet bør tillegges følgende konkrete oppgaver 

o Vurdere behov for, tilbud om og kvalitet på tjenestene i helseregionen. 

o Forskningssamarbeid og spredning av forskningsresultater i regionen. 

o Vurdere felles opplæring og kompetansebehov. 

o Arrangere regionale konferanser og kurs innenfor fagområdet. 

o Arbeide for å gjøre fagområdet mer synlig. 

o Se til at pasienttilbudene samsvarer med brukernes reelle behov. 

o Fungere som referansegruppe for rådgiver. 

 

Regional rådgiver i revmatologi i Helse Nord utgjør sekretariat for fagrådet. Denne 

stillingen forutsettes videreført.  

 

Samarbeid kommune- og spesialisthelsetjenesten  

Stabil fastlegedekning er viktig for at pasienter med kroniske sykdommer blir godt 

ivaretatt.  

 

Videre må fastlegen ha gode kunnskaper om revmatologi: 

 God undervisning i grunnutdanning 

 Kurs tilrettelagt for fastleger  

 Mulighet for hospitering på revmatologiske avdelinger/poliklinikker  

 Faglitteratur innen revmatologi egnet for fastleger, lett tilgjengelig og jevnlig 

oppdatert som 

o Samhandlingsprosedyrer utarbeidet lokalt (samarbeid mellom spesialist og 

fastlege i praksiskonsulentstilling) 

o  Nasjonalt tilgjengelig litteratur som Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) 

 

Anbefalte tiltak for samhandling og samordning 

 Regionalt fagråd er sentralt i oppfølging av handlingsplanen og videreføres. 

 Stillingen som regional rådgiver videreføres. 

 Stabil fastlegedekning er viktig spesielt for pasienter med langvarig sykdom. 

 Viktig med samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten eksempel kurs, 

undervisning i grunnutdanning, hospitering og samhandlingsprosedyrer. 

 Svært viktig at systematisk rehabiliteringstilbud i kommunene styrkes. 

 



5.13   Samlet oversikt over anbefalte tiltak  2014–2019 
 

Område Tiltak - ikke kostnadskrevende og kostnadskrevende  Kostnader 
Omsorgsnivå og 
pasientforløp 

Pasienter med inflammatoriske tilstander må sikres behandling og oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten  

I drift 

Sjeldne tilstander bør vurderes ved UNN  I drift 
Pasienter med artrose og bløtdelsrevmatisme må få styrket tilbud i 
kommunehelsetjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner 

 

Sikre likeverdige pasientforløp i regionen  
Fokus på helhetlige pasientforløp for både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske 
tilstander 

 

Barnerevmatologi Sikre smidig overgang fra barn til voksenrevmatologi  I drift 
Samhandling  Økt fokus på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten  
Tilbud i alle 
helseforetak  

Opprettholde legespesialister ved alle revmatologiske enheter i Helse Nord  I drift 

Stillinger 
legespesialister 

Videreføre rekrutterings- og stabiliseringsprogram for leger  I drift 
2 overlegestillinger Vest-Finnmark (2016/2018) 
1 overlegestilling Øst-Finnmark (2015) 
1 overlegestilling UNN Tromsø (2017) 
1 overlegestilling barn UNN Tromsø (2016) 
1 overlegestilling UNN Harstad (2015) 
3 overlegestillinger Bodø (2015/2017/2018) 
0,5 overlegestillinger barn Bodø (2017) 
1 lege i spesialisering Mo i Rana (2017)  
 
 

900 000 x2  
900 000 
900 000 
900 000 
900 000 
900 000 x3 
450 000 
630 000  
Lønn inkludert 
sosiale utgifter 

Tilbud i alle 
helseforetak 

Vurdere nye ambuleringssteder som: 
Vadsø 
Narvik 
Vesterålen 
Sør-Helgeland 

I samråd med 
foretakene 
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Område Tiltak - ikke kostnadskrevende og kostnadskrevende Kostnader 
Stillinger 
tverrfaglig 
personell 
 

Sykepleier 
0,5 til Kirkenes(0,5 i 2014), - 260 000                         
2 til UNN Tromsø, - 1 040 000 
0,8 til barn, UNN Tromsø, - 416 000 
0,5 til Harstad (0,5 i 2014), - 260 000 
2 til Bodø. – 1 040 000 
0,5 til barn, Bodø, - 260 000 
Studiesykepleier 
0,5 til UNN Tromsø, - 260 000 
0,5 til Bodø. – 260 000 
Sosionom 
0,5 til Kirkenes, 27 5000 
0,5 til UNN Tromsø, - 275 000 
0,5 til UNN Harstad, - 275 000 
0,5 til Bodø, - 275 000 
0,5 til Rana, - 275 000 
Fysioterapeut 
0,5 til Kirkenes, - 275 000  
0,5 til UNN Tromsø, - 275 000 
0,5 til UNN Harstad, - 275 000 
0,5 til Bodø, - 275 000 
0,5 til Rana, - 275 000 
Ergoterapeut 
0,5 til Kirkenes, - 250 000   
0,5 til UNN Harstad, - 250 000   
0,5 til Bodø, - 250 000   
0,5 til Rana, - 250 000 
Psykolog 
0,5 til Tromsø, - 310 000  
0,5 til Bodø, - 310 000 

 
 
 
Lønn inkludert 
sosiale utgifter 
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Område Tiltak - ikke kostnadskrevende og kostnadskrevende Kostnader 
Tilbud i alle 
helseforetak 

Sikre tverrfaglig tilbud uavhengig av geografisk tilhørighet 
 

 

Tverrfaglig team må bygges opp hvor det er revmatologisk fagmiljø  
 

Revmasykepleier bør være tilgjengelig ved alle enheter   
 

Utstyr  Tilgjengelig medisinsk utstyr og dataverktøy ved alle enheter som 
Ultralyd til Kirkenes (1), Tromsø (2+2), Harstad (1), Bodø (4+2) 
 

400 000 x 8 
250 000 x 4 
Innkjøp via 
foretakene  

Dataverktøy til Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset Bodø og 
Helgelandssykehuset Mo i Rana 

Forankres i 
foretakene 
Oppstartsmidler ca. 
300 000, 2014 

Tilbud i alle 
helseforetak/ 
pasientforløp 

Infusjonsbehandling fortsatt ved moderavdeling og mindre sykehus 
 

I drift 

Alle nydiagnostiserte bør tilbys sykepleiekonsultasjonerer i et pasientforløpsperspektiv 
ved alle enheter 

 

Opprettholde og styrke pasient- og pårørendeopplæring i regionen  
 

Tilrettelegge for samarbeid og samordning rundt LMS tilbud i regionen  
Alle nydiagnostiserte skal ha tilbud om pasient- og pårørende opplæring innen ett år 
etter diagnosen 

 

Vurdere oppfølgingskurs (mestringstilbud) for erfarne brukere  
 

Videreføre LMS tilbud for de mer sjeldne tilstander som SLE og vaskulitter ved UNN 
Tromsø  

I drift 

Tilbud i 
revmatologiske 
avdelinger 

Sikre tilgjengelige senger og spesialkompetanse for de med alvorlig sykdom  I drift 
Vurdering ved UNN for de mest sjeldne tilstander og ansvar for behandlingsprosedyrer  I drift 
Revmakirurgi fortsatt noe lokalt og mest sentralisert  I drift 
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Område Tiltak - ikke kostnadskrevende og kostnadskrevende Kostnader 
Rehabilitering og 
samhandling 

Rehabiliteringsforløpet krever samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, opptreningsinstitusjon og 
hjemstedskommune 

 

Styrke tilbud til personer med artrose, osteoporose og 
bløtdelsrevmatisme, i kommuner og ved rehabiliteringsinstitusjoner 

 

Videreføre regional vurderingsenhet for koordinering og 
rettighetsvurdering  

I drift 

Alle kommuner bør utarbeide rehabiliteringsplaner med 
prioriteringsforskrifter 

 

Sikre systematisk rehabiliteringstilbud i kommunene  
Samhandling bedres ved god og rask skriftlig informasjon/epikrise 
 

I drift 

Spesialisthelsetjenesten bør bistå med veiledning og 
kompetanseoverføring til kommunene (samhandlingsreformen) 

I drift 

Rehabilitering i institusjon  
 Opprettholde tilbudet til personer med inflammatorisk 

revmatisk leddsykdom 
 Styrke tilbudet til personer med ikke-inflammatoriske 

leddsykdommer  
 Videreføre ved VHSS, to ukers oppfølgingsopphold med LMS i 

bunn for nydiagnostiserte  
Økt fokus på oppfølging i hjemkommunen og langtidseffekt av 
oppholdene 

2014-2019/i drift 

Nasjonale 
behandlingstilbud 

Økt kunnskap om nasjonale behandlingstilbud i pasientforløp  
 

Økt bevissthet om NBRR både for kartlegging og rehabilitering  
Brukermedvirkning Tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå  I drift 

Inkludere likemannstjenesten i pasientforløpsperspektiv  I drift 
Samarbeid rundt lærings- og mestringstilbud og brukermedvirkning 
 

I drift 

Tilrettelegge for brukermedvirkning i alle ledd i forskningsprosessen  
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Område Tiltak - ikke kostnadskrevende og kostnadskrevende Kostnader 
Kvalitet og 
forskning 

Tilrettelegge for arbeid med datainnsamling og drift av registre 
 

I drift 

Det bør benyttes egnet dataverktøy som felles plattform ved alle 
enheter, mangler i Finnmark og Nordland 

I samarbeid med foretakene 

Det bør være ressurser for utviklingsarbeid og forskning  
 

UNN må ha hovedansvar for forskningsaktiviteten i samarbeid med 
UiT. Videreføre funksjoner som forskningssekretær og 
studiesykepleier for forskning og kvalitetsarbeid ved UNN Tromsø 
 

I drift 

NLSH ønsker økt deltakelse i forskning  
Ønskelig med forskning fra det tverrfaglige miljøet  
Tilrettelegge for kompetanseheving i revmatologi og videreføre: 
Tverrfaglig videreutdanning ved UiN, kompetanseprogram 
Videreføre regionale kompetansemidler  

I drift 

Etablere fagnettverk, temakurs og arrangere dialogmøter  
 

Samhandling Videreføre regionalt fagråd og regional rådgiver  I drift 
 Økt samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, 

eksempel kurs, undervisning etc. 
 

 

Tabell 11a: Skjematisk oversikt, anbefalte tiltak i ikke prioritert rekkefølge i forhold til planens tidsperiode. Fagrådet gir anbefalinger for prioritering 
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5.14         Oversikt over kostnadskrevende tiltak, 2014–2017 
 

Helseforetak Tiltak Kostnad 
Finnmarkssykehuset GoTreatIT (GTI)  

Overlege Kirkenes  
Ultralyd Kirkenes 
0,5 fysioterapeut Kirkenes 
0,5 sykepleier Kirkenes 
Overlege Hammerfest 
 

100 000 oppstartsmidler 
900 000 
400 000 
275 000 
260 000 
900 000 
Sum: 2 735 000 

UNN Sykepleier revma pol, Tromsø  
Ultralyd Tromsø 
0,8 Sykepleier barn  
Overlege Harstad 
Ultralyd Harstad 
0,5 Sykepleier Harstad 
0,5 sosionom Tromsø 
Overlege Tromsø 
 

520 000 
400 000 
416 000 
900 000 
400 000 
260 000 
275 000 
900 000 
Sum: 4 071 000 

Nordlandssykehuset Bodø GoTreatIT (GTI)  
Overlege  
Ultralyd 
Sykepleier revma pol 
0,5 fysioterapeut 
Overlege 
 

100 000 oppstartsmidler 
900 000 
400 000 
520 000 
275 000 
900 000 
Sum: 2 995 000 

Helgelandssykehuset Mo i Rana  GoTreatIT (GTI)  
0,5 sosionom  
0,5 fysioterapeut 
0,5 ergoterapeut 
Lege i spesialisering 
 

100 000 oppstartsmidler 
275 000 
275 000 
250 000 
630 000 
Sum: 1 430 000 

Tabell 11b:Skjematisk oversikt, prioriterte tiltak i helseregionen, 2014-2017. Lønnskostnader inkludert sosiale utgifter pr. 2014. GTI, årlig lisens avgift 250 000 
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7.  Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Ideelt pasientforløp for revmatoid artritt (RA) 

   

Hvordan ser en god tiltakskjede ut for denne pasientgruppen 

 

 Forutsetninger/kommentarer: 

1. Pasienten oppsøker fastlege 

 

Kunnskap om revmatiske sykdommer i 

befolkningen   

2. Konsultasjon hos fastlege 

 

God tilgjengelighet, øhj og vanlige timer. 

Kompetanse. Rask og god henvisning ved mistanke 

om RA 

3. Henvisning til spesialist 

 

Forsvarlig tilgjengelighet, maks ventetid ca 2 uker 

4. Utredning spesialisthelsetjenesten 

 

Kompetanse, veiledning av ass. leger. God 

tilgjengelighet billeddiagnostikk/UL/Lab. 

5. Diagnose RA 

 

maks 6u fra symptomdebut 

Behandling og informasjon 

6.  Tverrfaglig tilbud fra flere yrkesgrupper og god samhandling mellom de ulike yrkesgrupper og nivå i 

helsetjenesten. 

Ved diagnosetidspunkt vil det være stort behov for informasjon og helsefremmende tilnærming. 

 

 

Aktuelle yrkesgrupper: 

Lege  

Farmasøyt  

Sykepleier   

Fysioterapeut  

Ergoterapeut   

Sosionom  

Psykolog 

Nivå: 

Pasient til pasient.    

Kommunehelsetjenesten 

Spesialisthelsetjenesten 

    - Pol klin/Sykehus 

    - Rehabiliteringsinstitusjon 
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DEKNING AV INFORMASJONSBEHOV 

 Forutsetninger/kommentarer 

 

 

 

 

Revmatolog Gir medisinsk informasjon ved diagnosetidspunkt. 

Pasient får navn på pasientansvarlig lege på 

sykehus, pas.møter samme lege v/ulike 

konsultasjoner og vet hvilken lege som skal 

kontaktes ved forverring eller spørsmål. 

Epikrise til fastlege raskt 

Sykepleier Spesialutdannet sykepleier supplerer med 

informasjon samme dag, tilgjengelig på tlf. 

Hovedansvarlig for at pasienten får informasjon 

om de ulike tilbud som eksisterer  

Norsk Revmatikerforbund  

 

Likemannstjenesten tilgjengelig for 

informasjon/erfaringsutveksling 

Lærings- og mestringstilbud Alle får tilbud innen 12 mnd etter diagnose. 

Foregår på sykehus i samarbeid med LMS.  Ulike 

yrkesgrupper, minimum: lege, sykepleier, 

fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom. 

Representant fra pasientforening, 

likemannstjenesten 

Fastlege Stabil fastlege, viktig ressurs som kjenner 

pasienten, familien og lokale forhold godt.  

Kan være god støtte for pasienten ved 

livskrise/behov for reorietnering ved 

nydiagnostisert kronisk sykdom 
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Videre behandling og rehabilitering/mestring 

 

Forutsetninger/kommentarer: 

Jevnlig kontroller hos revmatolog 

revmateam 

Intervaller avhengig av sykdomsaktivitet og type 

medikamentell behandling. Evt. bestille time ved behov. 

Tilgjengelighet ved akutt forverring. Pasientansvarlig lege. 

Oversiktlige epikriser/polikliniske notater, rask utsendelse 

 

Jevnlige kontroller hos fastlege   Kliniske kontroller eller blodprøvekontroller avhengig av 

sykdom/behandling. Fornying av resepter.  Stabil fastlege 

som fungerer som koordinator for tjenester i 

kommunehelsetjenesten. 

 

Rehabilitering i kommunen Tilbud oversiktlig, for eksempel gode kommunale nettsider. 

Tilgjengelighet og kompetanse hos fysioterapeut og 

ergoterapeut, god kommunikasjon mellom fastlege og 

behandler (gode rekvisisjoner og epikriser + evt. tlf kontakt 

el møter). NAV kontor behjelpelig med tilrettelegging jobb, 

bolig, trygdeytelser.  Mulighet for egenomsorg/trening for 

eksempel varmvannsbasseng, FYSAK(fysisk aktivitet) 

tilbud. 

 

Rehabilitering i sykehus Treningsopphold kombinert med behandling.  lærings- og 

mestringstilbud RA ved diagnose og etter noen år.  

 

Rehabilitering i 

rehabiliteringsinstitusjon 

Hyppighet avhengig av individuelt behov.  Mest mulig likt 

tilbud uavhengig av hvor pas bor. Like kriterier for inntak 

på ulike rehab institusjoner.  Oversiktlig informasjon om 

tilbudet, gode hjemmesider på nett.  Søknadskjema 

tilgjengelig på journalsystem i AP.  Plan/samarbeid ang.  

videre rehabilitering i kommunen.  

 

Behandlingsreiser til utlandet Innvilges av Seksjon for Behandlingsreiser (statlig tilbud), 

nå ca annet hvert år, må koordineres med øvrig tilbud. 

Søknad fra spesialist eller fastlege.    
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Vedlegg 2: Fakta om de revmatiske sykdommene  

 

Innledning    

Revmatiske sykdommer defineres som sykdommer i muskel-/skjelettapparatet. Dels er 

de betinget av betennelsesprosesser i vevet, dels skyldes de aldersforandringer 

(degenerative tilstander), dels er de belastningsbetinget. Lidelser i muskel- og skjelett er 

den dominerende årsak til langtidssykemeldinger hvor de står for 49 % , og likså utgjør 

de den dominerende årsak til uføretrygd.  

 

Revmatiske sykdommer inndeles av WHO i fire ulike kategorier:  

Inflammatoriske (betennelseaktige) sykdommer 

Degenerative leddsykdommer (artrose)  

Bløtdelsrevmatisme 

Andre sykdommer med symptomer fra muskel- og skjellettsystemet 

 

I dette kapittel velger vi å dele de revmatiske tilstander i to hovedgrupper: de 

inflammatoriske revmatiske sykdommer, og de ikke-inflammatoriske tilstander. I den 

siste gruppen vil vi omhandle de degenerative tilstander som artrose og osteoporose, 

samt bløtdelsrevmatisme. 

 

Inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer  

Spesialisthelsetjenesten har som første prioritet å ta seg av de inflammatoriske 

sykdommene, fordi de i størst grad medfører sykelighet, funksjonsnedsettelse og økt 

dødelighet for de som rammes. Anslagsvis 2 % av befolkningen lider av inflammatorisk 

revmatisk sykdom. Inflammatorisk revmatisk sykdom kjennetegnes ved en autoimmun 

betennelsesreaksjon, dvs. at kroppen lager betennelse mot eget vev. Betennelse er 

normalt nyttig for å fjerne bakterier og virus eller fremmedlegemer. Når betennelse 

rettes mot eget vev, oppstår sykdom, som i de aller fleste tilfeller er av kronisk karakter. 

Betennelsen har evne til å ødelegge bein og brusk, sener og muskler, men også indre 

organer som nyrer og lunger. Når betennelsen rammer blodårer, kan nærmest alle 

organer i kroppen få skade og derav følgende organsvikt, evt. død. De mer alvorlige 

betennelsesaktige revmatiske sykdommer har 2-4 ganger økt dødelighet i forhold til 

normalbefolkningen.  

 

Den autoimmune betennelsen aktiverer en rekke inflammatoriske mekanismer i 

kroppen, hvor økt mengde av ulike signalstoffer kan måles i blodet (TNF alfa er et slikt 

signalstoff). Dette betyr at sykdommen ikke bare gir lokale symptomer, men også gir 

sykdomsforandringer i andre organer, og pasientene får oftest allmenne symptomer 

med trøtthet, økt søvnbehov, evt. feber og vekttap, ofte også depresjon. 

Betennelsestilstanden kan som regel spores gjennom analyse av blodprøver, som for eks 

forhøyet senkning eller CRP (hurtigsenkning), lav blodprosent og man får utslag på 

immunologiske prøver. 
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En oversikt over de ulike inflammatoriske sykdommene er gitt i Tabell 12. Blant disse er 

to hovedgrupper sjeldne, men svært alvorlige og ressurskrevende. Dette er de såkalte 

bindevevssykdommer hvor den autoimmune betennelsen rammer hud, ledd og indre 

organer, og vaskulitter hvor betennelsen sitter i blodåreveggen. Ved vaskulitt kan både 

små og store blodårer rammes og derved alle organer i kroppen, med et veldig variert 

symptombilde.  

 

Inflammatoriske artritter  

(artritt = leddbetennelser) 

Vaskulitter  

(betennelse i blodårer) 

Revmatoid artritt (RA) Granulomatose med polyangiitt (GPA) 

Barneleddgikt (JIA) Eosinofil Granulomatøs Polyangitt med Eosinofili 

(EGPA) 

Spondylartropatier (betennelse også i rygg) Polyarteritis nodosa (PAN) 

Ankyloserende spondylitt (AS) Mikroskopisk polyangiitt (MPA) 

Psoriasisartritt (PsA) Arteritis temporalis (AT) 

Tarm-assosiert artritt Polymyalgia revmatika (PMR) 

Reaktive artritter  

Krystallartritter  

(utfelling av krystaller i ledd)  

Bindevevssykdommer  

(betennelse i hud, ledd og indre organer) 

Urinsyregikt Systemisk lupus erythematosus  

(SLE el Lupus) 

Chondrocalcinose Sjøgrens syndrom 

 Myositter (polymyositt, dermatomyositt) 

Infeksiøse artritter (pyogen artritt) Systemisk sklerose 

Tabell 12. Oversikt over de mest vanlige inflammatoriske revmatiske sykdommer. 

 

De inflammatoriske revmatiske sykdommer er sykdommer som gir vedvarende risiko 

for vevsskade og organødeleggelse. Det er derfor viktig å få stilt tidlig diagnose og starte 

effektiv behandling tidligst mulig, før alvorlig organskade har oppstått. Her ligger det 

store utfordringer for det revmatologiske tilbud i regionen. 

 

Ikke-inflammatoriske sykdommer 

Ved de ikke-inflammatoriske tilstander oppstår det ingen livstruende organskade, men 

ved artrose og osteoporose får man henholdsvis ødeleggelser av brusk og beinvev 

omkring ledd, og lavenergibrudd (f.eks. brudd etter fall fra stående stilling) og 

sammenfall av ryggvirvler. Både artrose og osteoporose gir betydelige smerter og 

funksjonsnedsettelse. For disse tilstander finnes det kunnskap både om forebyggende 

tiltak og medikamentell og kirurgisk behandling som kan bedre pasients funksjon og 

livskvalitet. 

 

Bløtdelsrevmatisme preges også av betydelige smerter og redusert livskvalitet. Så langt 

har man ikke funnet noen god medikamentell behandling ved bløtdelsrevmatisme, men 

der finnes andre tiltak som går på informasjon, mestring og trening, evt. fysikalsk 

behandling, som kan bedre tilstandene. 
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Forekomst 

 

Inflammatoriske sykdommer 

 

Revmatoid artritt (RA) 

To norske studier, henholdsvis Tromsø og Oslo (1;2), har vist en prevalens (forekomst) 

på 0,4 % og 0,5 % blant voksne, noe som innebærer at omkring 2500 - 3000 personer i 

Nord-Norge har RA. Antall nye tilfeller (insidens) er anslått til mellom 26 og 29 pr. 100 

000 voksne innbyggere i Norge årlig (2;3), altså tilsvarende ca 130 nye tilfeller pr. år i 

Nord-Norge. Tre av fire som affiseres er kvinner, men kjønnsforskjellen avtar med 

økende alder. 80 % utvikler RA i alderen 35 og 50 år (4). 

 

Ankyloserende spondylitt (AS) Spondylartritt 

I en nylig publisert studie fra Nord-Norge var forekomsten av AS 0,4 % (5). Sykdommen 

er assosiert med en arvefaktor, vevstypeantigenet HLA-B27, som forekommer hyppigere 

i Nord-Norge enn i Sør-Norge (16 % vs. ca 10 %) (6). Denne arvefaktoren er spesielt 

hyppig i den samiske befolkning (23 %) og forekomsten av AS tilsvarende høyere (7).  

 

Menn affiseres oftere enn kvinner, forholdet menn til kvinner er ca 3:1 (8). 

Den typiske debut alder er 20 – 30 år (5), selv om sykdommen også kan debutere hos 

yngre personer (<16 år). Bare unntaksvis oppstår sykdommen etter fylte 40 år.  

 

Psoriasisartritt (PsA) 

Ulike studier angir at artritt oppstår hos mellom 7 % og 40 % av personer med psoriasis 

(9). I en ny studie fra Vestlandet ble det funnet en prevalens av PsA på om lag 0,2 % 

(10). I en amerikansk undersøkelse av en befolkning som stammer fra skandinaviske 

utvandrere, fant man en insidens på 6 pr. 100.000 pr. år (11). Det er ingen sikre 

kjønnsforskjeller ved psoriasisartritt. Sykdommen oppstår vanligst hos personer 

mellom 35 og 50 år. 

 

Bindevevssykdommer 

Den mest kjente tilstanden er Systemisk lupus erythematosus (SLE) og såkalt lupus. Den 

forkommer langt hyppigere hos kvinner enn hos menn, med forholdstall 8:1. Mange 

unge kvinner rammes, hyppigst i alderen 30-50 år. Studier fra Tromsø har vist en 

forekomst på 45 pr. 100 000 voksne (12). SLE finnes hos 1 av 1000 kvinner over 30 år. I 

Troms og Finnmark har undersøkelser vist at det årlig oppstår ca 3 nye tilfeller pr. 

100 000 mennesker.  

 

Forekomst for de øvrige bindevevssykdommer er vist i Tabell 13. 

 

Vaskulitter 

Kjempecellearteritt eller Arteritis Temporalis (AT) er en tilstand med betennelse i 

tinningpulsåren, og finnes nesten utelukkende hos personer over 50 år. En studie fra Sør 
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Norge viste at det oppstår 29 nye tilfeller/100 000 pr. år hos personer over 50 år (13). 

Ved AT kan man se et typisk muskelsmertebilde med stivhet i skulder og bekken 

området. Det finnes også en egen tilstand med dette smertebildet, men uten vaskulitt i 

tinningpulsåren, kalt Polymyalgia revmatika (PMR). Det er relativt hyppig tilstand hos 

personer over 50 år (113 nye tilfeller/100 000 årlig) (13). 

 

Granulomatose med polyangiitt (GPA) er den hyppigste av de systemiske vaskulitter. 

GPA kan oppstå i alle aldre, også hos barn, men gjennomsnittalderen ved debut er 50 år. 

Årlig oppstår 10-12 nye tilfeller pr. million, litt hyppigere hos menn enn kvinner (14). 

Forekomsten i befolkning i Nord-Norge er funnet å være minst 145 pr. million, og 

tilsvarende nye tall fra Sør Sverige er på 160 pr. million (upubliserte data) 

 

De resterende vaskulitter har en forekomst som til sammen utgjør samme tall som GPA 

(upubliserte data). 
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Diagnose Årlig 

Insid

ens 

Nye 

tilfeller/

år H-N 

Prevalens Prevalens  

i H-N 

Økt 

døde- 

lighet 

10 års 

over-

levelse 

Kilde 

Revmatoid artritt 29 107 500 1850 x 2  (2;15) 

Juvenil artritt (JIA) (≤ 16 år)41 * 20 20 160 550 x 2  (16) 

Ankyloserende spondylitt, 

Spondylartritt 

9 33 400 1450 0 99 % (5) 

Psoriasisartritt 6 28 200 730   (10) 

Urinsyregikt 480  605  2783   (17) 

Sjøgrens syndrom 5 18 93 340   (18) 

Systemisk lupus erythematosus 3 11 65 240 x 2 92 % (12) 

Systemisk sklerose 2 7 14 50 4-5 65 % (19) 

Myositter 0,5-1 2-5 10 40 x 3 71-

84 % 

(20) 

Granulomatose med polyangiitt  1 5 15 70 x 4 75 % (14;21;2

2) 

Arteritis temporalis42  29 

>50å

r 

45 145 

 >50 år 

225 0  (13;23) 

Sum av andre vaskulitter 1 5 15 70 x 3-4   

Polymyalgia revmatica43**  113  

>50å

r 

175  565 

>50 år 

875 0  (24) 

Sum inflammatoriske 

revmatiske sykdommer 

   6490    

Tabell 13: Forekomst av inflammatoriske revmatiske sykdommer (prevalens og insidens angis pr. 100 000) 

H-N = Helse Nord 

 

Inflammatoriske revmatiske sykdommer forkommer også hos barn. Kun tall for 

barneleddgikt er tatt med i tabellen over. For øvrig vises til eget avsnitt om 

barnerevmatologi.  

 

Ikke-inflammatoriske sykdommer 

Artrose 

Artrose og andre degenerative tilstander utgjør den største gruppen. Det er vanskelig å 

angi sikre tall for forekomst av artrose. Tallet vil bl.a. avhenge av hvordan man definerer 

artrose. Artrose manifesterer seg på tre måter, som røntgenforandringer, som 

symptomer i form av smerte og stivhet, og til sist som funksjonsnedsettelse. Det er ikke 

en helt klar sammenheng mellom røntgenfunn og symptomer. Tilstanden øker klart med 

økende alder, og håndartrose og kneleddsartrose er hyppigere hos kvinner enn hos 

menn.  

 

                                                           
41 Regner at 50 % av JIA går i remisjon, resten har sykdom resten av livet 
42 Beregnet ut fra insidens tall og sykdomsvarighet på 5 år. 
43 Beregnet ut fra insidens tall og sykdomsvarighet på 5 år. 
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I USA angis at minst 15 % av befolkningen har artrose. Prevalenstall for røntgenologisk 

artrose er vist i Figur 1. Omtrent halvparten av de som har røntgenologisk artrose, har 

symptomer, mens ca 10 % har alvorlig nedsatt funksjon. Insidens er beregnet til 2 % for 

røntgenologisk kneleddsartrose hos kvinner på 70 år, mens 1 % pr. år får 

symptomgivende artrose. Tilsvarende tall for menn er 1,4 % og 0,7 %, Insidens av 

håndartrose er 2-4 %; 1,8 % hos kvinner 27-51 år og 3,6 % hos kvinner på 55 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 viser estimert prevalens (%) av artrose i DIP = fingrenes ytterledd, i knær og 

hofter for kvinner og menn med stigende alder i en nederlandsk befolkning 

(25). 

 

Osteoporose 

I 2005 ble det av Sosial og helsedirektoratet utgitt et handlingsprogram for forebygging 

og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd (26). Her er angitt at  

 

undersøkelse fra Oslo viste at 14-36 % av kvinner over 50 hadde osteoporose, mens en 

undersøkelse av beinmasse i underarm, fortatt i Tromsø, viste osteoporose hos 30 % av 

kvinner over 50 år og hos 60 % av kvinner over 70 år. Årlig forekommer det 9000 

lårhalsbrudd, og 15 000 underarmsbrudd i Norge. Insidens av brudd øker bratt etter 40 

år, og insidensen av lårhalsbrudd er dobbelt så høy hos kvinner i forhold til menn. 

Kompresjonsbrudd i ryggen (sammenfall av rygghvirvler) finnes i Norge hos 140 000 

kvinner og 95 000 menn, hvorav det antas at mesteparten skyldes osteoporose.   
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Tabell 14: Forekomst av ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer  

 

Bløtdelsrevmatisme 

Fibromyalgi utgjør den største gruppen innen bløtdelsrevmatisme, hvor man ellers vil 

finne senebetennelser og andre muskelsmertetilstander. En norsk undersøkelse har vist 

at 10 % av kvinner over 20-49 år har kroniske smerter i muskelskjelettsystemet 

tilsvarende definisjonen av fibromyalgi (26). Hvis man legger til en antagelse om at 

minst 5 % av kvinner 50-59 år har samme tilstand, blir tallet for Helse Nord over 10 000 

kvinner. Dette tallet er nok en underestimering fordi tilstanden også finnes hos menn, og 

hos kvinner over 60 år. I Nord-Trøndelag undersøkelsen fant man en prevalens på 3,2 % 

(5,2 % for kvinner og 0,9 % for menn) (27). 

 

Klinisk bilde 

Her omtales det kliniske bilde og leveutsikter ved de fleste revmatiske sykdommer. For 

enkelte av sykdommene, som avviker noe fra gruppen de tilhører, omtales også 

diagnostikk og behandling (eks krystallartritter). 

                                                           
44 Prevalens gjelder kvinner 20-49 år. Ved prevalens for Helse Nord antas at fibromyalgi også finnes hos 
5 % av kvinner 50-59 år. 

 

 

Diagnose 

 

Prevalens 

Prevalens 

i Helse Nord 

 

Referanse 

Kneleddsartose 

 

≥45år  

28 % rtg artrose (= 52 000),  

16 % symptomer (= 30 000) 

 

30 000  (29) 

Hofteleddsartose 4 700/100 000 

> 55 år:16 % ♀, 14 % ♂   

 

22 000 (25) 

Fingerleddsartose 

 

Insidens 2-4%/år 

5-10 000/100 000 

35-39 år: 4 % ♀, 2 % ♂ 

≥ 80 år: 73 % ♀, 4 8 % ♂ 

 

35 000 (25) 

Sum artrose 65 år: > 80 % rtg 

40 % symptomer 

10 % funksjon ↓ 

 

87 000 

 

 

 

 

 

 

 

Fibromyalgi44  10 000/100 000 

3,2 % 

10 500-11 500 (27) 

Bløtdelsrevmatisme 

totalt 

Ca 5 % 4,7 % ♂, 5,8 % ♀  23 000 (17) 

Osteoporose 5,8 % ♂, 22,5 % ♀ 65 000 (17) 

Lårhalsbrudd (>50 

år) 

 

10 000/år i Norge 1000 (26) 

Håndleddsbrudd 

 

15 000/år i Norge 1500 

Ryggbrudd  

 

235 000 i Norge (rtg) 23 500 
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Inflammatoriske sykdommer  

 

Inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer 

 

Revmatoid artritt (RA) 

Revmatoid artritt er en kronisk sykdom som domineres av betennelse i ledd, typisk 

rammes håndledd og symmetrisk de små ledd i fingre og tær. Etter hvert angripes også 

større ledd. Betennelsen medfører hevelse med økt varme i huden, smerte og stivhet 

som typisk er verst om morgenen. Pasienten opplever nedsatt funksjon i affiserte ledd, 

og hvis betennelsen får stå en tid, utvikles feilstillinger i ledd, fordi beinvev og brusk, og 

også seneapparatet skades av betennelsen. 

 

Leddgiktsbetennelsen kan også gi skader i indre organer, med betennelse i hjerteposen, 

lungesekken, revmatiske knuter i hud og betennelse i blodårer (revmatoid vaskulitt). 

Betydelige plager med kronisk tørre slimhinner (Sekundært Sjøgrens syndrom) 

forekommer hos 15 % av RA pasienter. RA er en alvorlig sykdom med dobbel så høy 

dødelighet som normalbefolkning (15). Skader i beinvev i ledd kommer tidlig ved RA, 

allerede etter 6 mnd. kan det påvises ved røntgenundersøkelse, enda tidligere hvis man 

undersøker med MR. 

 

Barneleddgikt (JIA = juvenil idiopatisk artritt) 

JIA er en samlebetegnelse på artrittsykdommer hos barn, noen affiserer kun noen få 

ledd og kan falle til ro etter år, andre har fortsatt sykdomsaktivitet i voksen alder. Det 

kan også oppstå betennelser utenfor ledd, i senefester og i øyne med 

regnbuehinnebetennelse. Bindevevssykdommer og vaskulitter forekommer også hos 

barn, men er sjeldne tilstander. Videre ser man fibromyalgitilstander hos barn og unge. 

For nærmere beskrivelse henvises til eget avsnitt om barnerevmatologi.  

  

Ankyloserende spondylitt 

Ankyloserende spondylitt kjennetegnes ved betennelse i iliosacralleddene (leddene 

mellom bekkenet og korsryggen) og småledd i ryggen, men kan i tillegg også gi 

betennelse (artritt) i større og mindre perifere ledd.  

 

Ryggsmerter er ofte det første symptom, typisk med økende smerter og tilstivning i 

ryggen ved hvile, og lindring ved aktivitet. Dette medfører uttalte nattlige ryggsmerter 

og stivhet om morgenen. Symptomene kan være mer ukarakteristiske, spesielt i starten, 

hvilket gjør at tiden fra symptomdebut til diagnosetidspunkt ofte er mange år (5). Hos 

mange pasienter ser man med tiden økende tilstivning i ryggraden på grunn av 

forbeining i de betente ledd og forbeining i leddbånd i ryggen. Det vil også kunne skje en 

tilstivning av brystkassen som følge av forbening av brystkassens ledd. 
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Om lag 25 % av pasientene med Ankyloserende spondylitt får betennelse i ett eller flere 

perifere ledd. Hofteleddet angripes ofte og kan bli betydelig skadet, med behov for 

proteseinnsettelse i ung alder. Det kan også oppstå betennelser utenfor ledd, i senefester 

og i øyne med regnbuehinnebetennelse (iridocyclitt). Iridocyclitt opptrer hos 25-40 % 

av Ankyloserende spondylitt. Sjeldnere kan det oppstå komplikasjoner fra andre 

organer, som hjerte med hjerteblokk og klaffefeil. Likevel er det for AS gruppen som 

helhet ikke noen økt dødelighet (5). 

 

Psoriasisartritt 

Psoriasisartritt er leddbetennelse som oppstår hos personer med psoriasis. Man ser 

hevelse og smerte i betente ledd, seneskjeder og senefester. Det resulterer i nedsatt 

funksjonsevne og varierende grad av leddødeleggelse og invalidisering. Psoriasisartritt 

kan affisere både perifere ledd og ryggsøylen. Oftest sees et leddgiktslignende bilde (ca 

2/3), mens et bilde som AS, med bare affeksjon av ryggsøylen og bekkenledd sees 2-3 %. 

Ca en tredel av pasientene har en kombinasjon med affeksjon både av rygg og perifere 

ledd. Det er ingen sikker sammenheng mellom aktiviteten av psoriasis og artrittaktivitet. 

Man ser også manifestasjoner av sykdommen utenfor ledd, som økt forekomst av 

inflammasjon i tarm, og øyne (iridocyclitt). Disse fenomener er typiske for de som har 

affeksjon av ryggen.  

 

Andre artritter 

I tillegg til over beskrevne hyppigste inflammatoriske ledd- og ryggsykdommer, finnes 

også andre artritter. Man ser akutte artritter som oppstår sekundært til infeksjoner i 

kroppen, oftest infeksjoner i tarm eller urinveier, såkalte reaktive artritter. Her er det 

snakk om en slags «allergisk» reaksjon på infeksjonen, i motsetning til når det oppstår 

infeksjon med bakterier i ledd. De infeksiøse artritter må behandles med langvarig 

antibiotika.  De reaktive artritter er i de fleste tilfeller selvbegrensende og går over i 

løpet av måneder. Det vil dog være behov for behandling med betennelsesdempende 

medisiner for symptomlindring.  

 

Hos pasienter som har inflammatorisk tarmsykdom, som Ulcerøs colitt og Crohns 

sykdom forekommer også artritter, eller ryggsykdom som ligner AS. Dette er kroniske 

betennelser som kan kreve oppfølging og behandling som ligner det man gir ved 

leddgikt eller AS. 

 

Kanskje den eldste kjente form for artritt, er urinsyregikt, Podagra eller den såkalte 

«Kaptein Voms sykdom». Her skyldes artritten at det felles ut krystaller i leddvæsken, og 

dette skaper en akutt og svært smertefull betennelse, som ofte starter på natta, med 

betydelig hevelse og rødhet over affiserte ledd. Krystallene utfelles hyppigst i stortåens 

grunnledd, men også andre ledd kan få samme type betennelse. Diagnosen stilles ved at 

man tapper ut litt leddvæske som mikroskoperes i polarisert lys, og man kan da se de 

typiske krystallene som er dobbeltbrytende og derfor lyser opp i et mørkt felt. Det finnes 

medisner som reduserer mengden av urinsyre i blodet, og disse er aktuelle å bruke ved 



 

81 
 

gjentatte anfall. Akutt-behandling består av betennelsesdempende medisiner (NSAID) 

evt. kortison som sprøyte i leddet eller som en kortvarig tablett kur. 

 

Chondrocalcinose er en annen krystallartritt. Her felles det ut krystaller fra 

forkalkninger i brusk, og tilstanden er typisk aldersbetinget. Akuttbehandling blir som 

for urinsyregikt. Det finnes ingen forebyggende medisin.  

 

Bindevevssykdommer 

I gruppen kalt bindevevssykdommer finnes flere sjeldne, men alvorlige sykdommer som 

har det til felles at den autoimmune betennelsen skader hud, bindevev, muskler og ulike 

indre organer. Sykdommene medfører fare for organsvikt og har økt dødelighet. De 

kjennetegnes ved at de har spesielle antistoffer retter mot eget vev (autoantistoffer) som 

kan påvises i blodprøver. 

 

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er den mest kjente av disse sykdommer. Den 

rammer hyppigst unge kvinner, som får et sommerfugl-lignende utslett i ansiktet, ofte 

utløst av sol, de opplever håravfall, sår i munnslimhinne, slapphet, feber og leddsmerter, 

ofte leddhevelse. Videre sees betennelse i nyrer som viser seg som eggehvite og blod i 

urin. Ubehandlet kan dette føre til nyresvikt og dialysebehov. Det sees også betennelse i 

hjertepose, lungesekken evt. også i lungevevet, og det kan komme affeksjon i 

nervesystemet. SLE pasienter kjennetegnes ved at de har en rekke antistoffer i blodet 

mot eget vev. Blodprøver viser ellers anemi, og tendens til lave hvite blodlegemer og evt. 

også lave blodplater. Pasienter med SLE har økt dødelighet, i de første år etter 

sykdomsdebut skyldes det ofte sykdommen i seg selv, senere er det økt dødelighet pga. 

infeksjoner og hjerte- og karsykdommer. Studie fra Nord-Norge har vist en 10 års 

overlevelse for SLE pasienter på 92 % (12). 

 

Cirka 30 % av SLE pasienter har et antistoff som disponeres for blodpropp 

(antifosfolipidantistoff) (30). Dette kan også sees hos personer som ikke har SLE og 

disse kjennetegnes av at de uventet får blodpropp, hjerneslag i ung alder, eller gjentatte 

aborter. Disse pasienter må behandles livet ut med blodfortynnende medisin.  

 

Systemisk sklerose er en annen bindevevssykdom som arter seg ved forandringer i 

hud. Bindevevet i underhud endres og blir stramt og kan utvikles til et «panser» som 

hindrer leddbevegelse. Disse pasientene har ofte «likfingre» og har tendens til å få sår 

som vanskelig gror på fingre og tær. Indre organer kan også rammes av den økte 

bindevevsdannelsen, slik at spiserør og tarm mister sin bevegelighet, og det kan oppstå 

alvorlige komplikasjoner i hjerte og nyrer og lunger. Det finnes milde og alvorlige former 

av sykdommen. De alvorlige former har svært redusert overlevelse og vi har lite 

medikamenter som stopper prosessen med økt bindevevsdannelse. Generelt er 10 års 

overlevelse 65 % (31). 
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En annen type bindevevssykdom gir betennelse i muskulaturen (myositt). Det finnes 3 

varianter av myositt (Dermatomyositt, Polymyositt og Inklusjonslegemyositt). De 

kjennetegnes ved at det raskt, eller over år, utvikles en betydelig muskelsvakhet, i en slik 

grad at en f.eks. ikke klarer å reise seg opp hvis en faller på gulvet. Det kommer først en 

svakhet i muskler i armer og bein, men også svelgmuskler og hjertemuskel kan affiseres. 

Også her kan det oppstår komplikasjoner i lungene. Ved Polymyositt og Dermatomyositt 

er det god effekt av kortison og andre immunsupprimerende medikamenter. Likevel er 

det økt dødelighet ved myositter, med en 10 års overlevelse på 84 % (20). 

 

Den hyppigste, men minst alvorlige bindevevssykdom er Sjøgrens syndrom. Denne 

sykdommen som forekommer mest hos kvinner, kjennetegnes ved at kjertler i kroppen 

skades av autoimmun betennelse, spesielt rammes spyttkjertler og tårekjertler. Dette gir 

plagsomme symptomer som øyetørrhet og tørrhet i munn med økt tannråte som 

resultat. Ved denne tilstand er det mest symptombehandling som er aktuelt. 

 

Det finnes også bindevevssykdom som har trekk i seg fra flere av de over nevnte 

tilstander. Man kaller det en blandet bindevevssykdom, Mixed connective tissue disease 

(MCTD). Den kjennetegnet blant annet ved et spesielt antistoff i blodet. 

 

Vaskulitter 

Vaskulitter er en samlebetegnelse på revmatiske sykdommer hvor den autoimmune 

betennelsen primært er lokalisert til blodåreveggen. Betennelsen skaper hevelse i 

blodåreveggen som gjør at blodåren blir forsnevret, evt går helt tett. Dette medfører at 

organet som blodåra forsyner, får for lite næring og surstoff, med derav følgende smerte, 

evt. at vevet dør og man får et infarkt (som ved hjerteinfarkt, men her skyldes oftest 

tilstoppingen fettstoffer). Ved større betennelse vil skaden på karveggen føre til at blod 

lekker ut i vevet, hvilket i huden sees som rødt utslett som ikke lar seg trykke bort. De 

ulike vaskulitter har forkjærlighet for å ramme ulike størrelser av blodkar, og i noen 

tilfeller forkjærlighet for visse organer i kroppen. Dette danner grunnlaget for 

inndelingen i diagnosegrupper. Bortsett fra vaskulitter som kun rammer blodårer i 

huden, er alle vaskulitter alvorlige tilstander med betydelig organsvikt eller død hvis de 

ikke behandles med kortison og cellegift. 

 

Arteritis temporalis (AT)  

Den hyppigst forekommende vaskulitt hos personer over 50 år er Arteritis Temporalis. 

Navnet gjenspeiler at vaskulitten i hovedsak rammer tinningpulsåren, med hodepine og 

evt synsforstyrrelse som symptom. Synsforstyrrelse, i verste fall blindhet skyldes at 

pulsåra til netthinna i øyet affiseres. Det er derfor viktig at behandling startes tidlig. 

Behandlingen er kortison, evt. tillegg av annet immunsupprimerende medikament for å 

slippe å holde høy dose med kortison for lenge. Behandlingen må vare i minst ett år, ofte 

flere år, fordi det sees tilbakefall av symptomer.  
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Sykdommen kan være ledsaget av muskelsmerter og stivhet i skulder-nakke og hofte-

bekken området. Det finnes en hyppigere tilstand, kalt Polymyalgia revmatica (PMR) 

med kun disse muskelsmertene, ledsaget av allmennsymptomer og høy senkning. 

Behandlingen er den samme, men her kommer man til målet med lavere doser kortison.  

 

Granulomatose med polyangiitt (GPA) 

GPA er den hyppigste av de alvorlige vaskulitter, med 4 ganger økt dødelighet. 

Ubehandlet dør 80 % av pasientene innen 1 år, men med dagens behandling som består 

av høye doser kortison og cellegifter, lever 75 % av pasientene etter 10 år (22). Hos de 

fleste starter sykdommen med gjentatte bihulebetennelser som ikke bedres på 

antibiotika. Betennelsen består både av vaskulitt og betennelsesknuter i vevet. 

Betennelsen ødelegger brusk og bein slik at mange utvikler den såkalte sadelnese, et 

knekk på neseryggen som skyldes hull i neseskilleveggen. I tillegg til nese/bihuler og 

ører, rammes ofte lunger med betennelsesknuter i lungevevet og nyrene viser tegn på 

alvorlig nyrebetennelse. 20 % av pasientene utvikler alvorlig nyresvikt som krever 

dialyse og nyretransplantasjon. De fleste organer i kroppen kan rammes ved GPA, men 

med dagens behandling faller sykdommen til ro hos de fleste, men tilbakefall er svært 

hyppig (hos 80-100 %). Pasientene må derfor behandles med immunsupprimerende 

medikamenter over mange år og skal følges jevnlig av spesialister. 

 

Det finnes også andre alvorlige vaskulitter, som Eosinofil Granulomatøs Polyangitt 

med Eosinofili, en vaskulitt som ligner noe på GPA, men som oppstår hos pasienter som 

på forhånd har astma og allergi. Microskopisk polyangitt ligner også på GPA, men har 

ikke de omtalte betennelsesknuter i vevet, gir alvorlig nyrebetennelse, men sjeldnere 

tilbakefall. Ellers finnes Polyarteritis nodosa som gir magesmerter og høyt blodtrykk i 

det betennelsen rammer mellomstore arterier. Takayasu arteritt er svært sjelden i 

Norge, i løpet av siste 10 år har vi hatt færre enn10 pasienter ved UNN. Denne 

vaskulitten rammer mest kvinner under 40 år og det er hovedpulsåren og de største 

blodkar som blir betent og tettes til. Det finnes også en egen vaskulitt som bare rammer 

barn, Kawasaki syndrom. Den ledsages av feber, betente slimhinner og det blir 

vaskulitt i blodårene til hjertet. Denne sykdommen behandles annerledes enn andre 

vaskulitter, i det man gir høye doser med gammaglobulin i tillegg til acetylsalisylsyre. Til 

sist finnes det en hyppigere vaskulitt hos som sees mest hos barn og unge, Henoch 

Schønleins purpura. Her sees utslett med sårdannelse på legger, magesmerter og evt. 

nyreaffeksjon. Denne tilstanden oppstår i etterkant av infeksjoner eller inntak av 

medikamenter, så man regner med at det er allergiske mekanismer som utløser 

sykdommen. Den er oftest selvbegrensende, og trenger kun mildere behandling.  

 

Ikke-inflammatoriske sykdommer 

Artrose 

Artrose eller slitasjegikt, er en tilstand som grupperes under de degenerative tilstander i 

revmatologien. Ved artrose oppstår det skade på brusken i ledd, og det kommer til 

endringer i beinvevet, med økt beintetthet inntil brusken og det dannes beinpåleiringer 
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eller forkalkninger. Artrose kan komme i alle ledd, men er hyppigst i hender, spesielt de 

ytterste fingerledd, og i knær og hofter. Seneapparatet og leddkapselen kan svekkes og i 

noen tilfeller, oftest ved de alvorligste fingerartroser, kan det bli mer eller mindre 

betennelse i leddhinnen med økt leddvæske. Artrose gir symptomer i form av smerte og 

stivhet, ofte økte smerter etter hvile i det man starter å bevege og belaste affiserte ledd. 

Smerten kan etter hvert bli vedvarende, også i hvile, og med nattlig smerte. Nattlig 

smerte og sterkt nedsatt funksjon er et viktig kriterium for kirurgisk behandling, ofte 

protese innsettelse i det affiserte ledd. Det er anslått at artrose er vanligste grunn til 

langvarig funksjonsnedsettelse hos personer over 65 år.  Hofte- og kneleddsartrose ser 

ut til å oppføre seg som separate sykdommer, idet samme person sjeldent blir affisert i 

vesentlig grad både i hofteledd og kneledd. 

 

Osteoporose 

Osteoporose er en skjelettsykdom som øker med alderen og som karakterisert ved 

redusert knokkelstyrke pga. redusert beinvev og/eller endret beinkvalitet. Osteoporose 

er en viktig risikofaktor for brudd, og viser seg ofte som lavenergibrudd, for eksempel 

brudd etter fall fra stående stilling. Osteoporose defineres som nedsatt beinmasse til 

under en viss verdi (under 2,5 standard avvik av det som finnes hos kvinner før 

overgangsalder). Beintetthet måles med et spesielt apparat (DXA). Osteoporose gir 

ingen symptomer før det oppstår brudd, og da kalles tilstanden manifest osteoporose. 

Gjentatte brudd i ryggen, såkalte kompresjonsbrudd gir mye smerte, i forbindelse med 

selve bruddet, men også plager på lang sikt i det sammenfall av ryggen gir endret 

holdning med krum rygg og mindre plass for magen som vil stå mer frem. Smerte og 

funksjonsnedsettelse etter lårhalsbrudd og håndleddsbrudd er ikke uvanlig. 

 

Bløtdelsrevmatisme. 

Bløtdelsrevmatisme kjennetegnes ved smerter i bløtdeler, i sener og muskler, men også 

leddsmerter, dog uten at det finnes betennelse i leddene. Smertene kan bli uttalte og 

generelle, i hele kroppen, men med typiske punkter som er spesielt ømme ved trykk. 

Pasienter med generelle smerter vil ofte ha endret søvnmønster, med hyppig 

oppvåkning og følelse av å ikke være utsovet. Man kan også se påvirkning på tarm og 

blærefunksjon, evt. ledsagende depresjon. 

 

Årsaker til revmatiske sykdommer  

Inflammatoriske sykdommer 

Årsakene til de betennelsesaktige revmatiske sykdommer er ukjent. Man regner 

imidlertid med at det foreligger en kombinasjon av arvelige faktorer, som er mer eller 

mindre kjent for de ulike tilstandene, og ytre faktorer. Av ytre faktorer regner de fleste 

forskere med at infeksjoner med bakterier eller virus er med på å trigge utvikling av 

sykdommene. Hvor mye fysiske eller psykiske påkjenninger spiller inn for at 

sykdommene oppstår, er ukjent, men mistenkes å kunne være medvirkende. 
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Både arvelige og miljømessige faktorer har en disponerende rolle for leddgikt (RA). En 

finner at ca 10 % av førstegradsslektninger også har RA, og hos eneggede tvillinger 

forekommer sykdommen hos begge i ca. 15 % av tilfellene. Røking er en kjent 

miljømessig risikofaktor (32).  

 

Ankyloserende spondylitt er den tilstand hvor en vet mest om arvelig disposisjoner. 

Arvelighetsfaktoren HLA-B27 finnes hos 95 % av pasienter med AS(men bare 2-6 % av 

de som er HLA-B27 positive har AS) (7;8;33). Videre er vist at opp til 60 % av AS 

pasientene har mikroskopisk betennelsesforandringer i tarmslimhinnen (34). 

Undersøkelser har også vist økt forekomst av antistoffer mot spesielle bakterier som 

kan peke i retningen av en ikke symptomgivende tarmbetennelse som mulig bidrar til 

utvikling av AS.  

 

Det er visse genetiske forhold som disponerer for psoriasisartritt. I de fleste tilfelle er 

disse knyttet opp mot arv for utvikling av psoriasis. Ved den aksiale type av 

psoriasisartritt (med ryggaffeksjon) er det en klar assosiasjon til vevstypen HLA-B27, 

som man finner hos omkring 50 % (35).  

 

Ikke-inflammatoriske sykdommer 

Artrose er en degenerativ tilstand, en konsekvens av aldersforandringer i bein og brusk. 

Det finnes arvelig disposisjon for artrose, og dette er av størst betydning for hånd- og 

hofteleddsartrose, hvor arv står for 50 % av risikofaktorene. I tillegg vil feilstillinger som 

gir feilbelastninger i ledd, disponere for utvikling av artrose. Overvekt utgjør en viktig 

risikofaktor for kneleddsartrose (25). 

 

Osteoporose eller beinskjørhet er også en aldersbetinget fysiologisk prosess i beinvev 

som gir redusert beinsubstans samtidig med tap av kalksalter. Det kommer til endret 

mikroskopisk arkitektur i beinvev som har redusert styrke, man får et mer «porøst 

bein». Reduksjon i beinmasse starter allerede i 20-30 års alder, men det største tapet 

skjer hos kvinner de første 10 år etter menopause. Arvelige faktorer spiller inn for 

utvikling av osteoporose, likeså underernæring (BMI < 19 kg/m2), for lavt inntak av kalk 

og D-vitamin, og røyking og alkoholisme (36). Enkelte medikamenter, som 

kortisonbehandling, og en del sykdommer, som leddgikt, disponerer for osteoporose. 

 

Bløtdelsrevmatisme 

Man kjenner ikke årsaken til fibromyalgi, men akutte smertetilstander i muskel/skjelett, 

som f.eks. en senebetennelse, kan gå over i en kronisk fase og etter hvert utvikle seg til 

et kronisk utbredt muskel-smerte syndrom. Store påkjenninger i livet er assosiert både 

til debut og forverring av fibromyalgi (37). 
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Diagnostikk 

Diagnostikken innen alle revmatiske sykdommer baserer seg minimum på de to første 

punkter under. Ved de inflammatoriske tilstander, men ofte også ved de ikke-

inflammatoriske tilstander er det nødvendig med ett eller flere av de siste tre punkter 

1. Sykehistorie og klinisk undersøkelse  

2. Blodprøver og urinprøve  

3. Billeddiagnostikk med ulike typer røntgenundersøkelser inklusiv kontrastrøntgen som 

angiografi (fremstilling av blodkar), ultralyd, CT og MR    

4. Tilleggsundersøkelser utført av andre spesialiteter   

5. Vevsprøver (biopsi).  

 

Inflammatoriske sykdommer 

Det kliniske bilde er vesentlig for diagnostikk av alle revmatiske sykdommer. 

Inflammasjon i ledd gir hevelse, ofte med rødme og varme i huden, og stivhet med 

nedsatt bevegelsesutslag. Den inflammatoriske ryggsmerten er typisk verst på natta og 

om morgenen, med bevegelseslindring. Både ved AS og RA viser MR undersøkelser 

forandringer i ledd mye tidligere enn vanlig røntgenundersøkelse. MR er derfor i økende 

bruk for tidlig diagnostikk. 

  

Ved bindevevssykdommer og vaskulitter er det kliniske bildet variert avhengig av 

hvilket organ som er affisert. I tillegg sees nedsatt allmenntilstand hos de aller fleste. 

Ved de sjeldne tilstander er det viktig med klinisk erfaring for at rett diagnose stilles 

tidlig nok. Der er svært få tilstander hvor det finnes diagnostiske kriterier. Ved de fleste 

tilstander er det kun såkalte klassifikasjonskriterier som er beregnet for forskning. De 

brukes for å klassifisere tilstander som ligner hverandre, men hvor den kliniske 

hoveddiagnose må være klar.  

 

Ved bindevevssykdommer og vaskulitter er det ofte en lang utredning for å utelukke 

andre mulige årsaker til det kliniske bilde, spesielt er det viktig å utelukke infeksjoner av 

ulik type og cancersykdom. I denne utredning er det nødvendig med et bredt spekter av 

blodprøver og urinundersøkelser, en rekke radiologiske undersøkelser og i tillegg 

organundersøkelser utført av andre spesialister. Man har derfor behov for å involvere 

spesialister innen nyresykdommer, hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer, 

hudsykdommer, øyesykdommer, øre-nese-hals sykdommer, og lungesykdommer. For 

sikker diagnose vil det for de fleste bindevevssykdommer og vaskulitter være ønskelig 

med vevsprøver, og derfor er et samarbeid med patologisk-anatomisk avdeling viktig. 

Utredning av bindevevssykdommer og vaskulitter er svært tidkrevende med hensyn til 

legearbeid.  Utredning vil forutsette faglige plenumsdiskusjoner, søk i medisinske 

databaser og evt. kontakt med anerkjente internasjonale miljøer innen de ulike 

sykdommer. 
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Ikke-inflammatoriske sykdommer 

Artrose har et typisk smertebilde med smerte og stivhet som er verst etter hvile, såkalte 

startsmerter. Etter hvert tilkommer også økende smerte etter belastning, og til sist 

hvilesmerte og nattsmerte. Røntgenundersøkelse er avgjørende for diagnosen.  

Diagnosen osteoporose stilles på bakgrunn av lavenergibrudd, som 

sammenpressingsbrudd i ryggen, og ved måling av beintetthet. Det er viktig at det finnes 

mulighet for beintetthetsmåling i alle helseforetak, slik at diagnosen kan stilles og 

nødvendige tiltak settes i verk.  

 

Ved bløtdelsrevmatisme er sykehistorien og de kliniske funn avgjørende, da det ikke er 

spesifikke funn ved blodprøver eller røntgenundersøkelser. Ved fibromyalgi er det 

spesielle funn av ømme punkter på kroppen som kreves for at man stiller diagnosen 

 

Medisinsk behandling 

 

Generelt 

Ved de revmatiske sykdommer har man et bredt spekter av medikamenter å spille på, 

fra rent symptomlindrende, smertestillende midler som paracetamol (eks: Paracet, 

Panodil, Pinex), og de betennelsesdempende, antiinflammatoriske legemidler 

(nonsteroidal antiinflammatory drugs = NSAID), eks Ibux, Naproxen, Brexidol, Voltaren, 

- til kortison og cellegifter, og nye, såkalte nye biologiske medisiner. Smertestillende og 

NSAID brukes både ved artrose, ved en del bløtdelsrevmatisme, og ved de 

inflammatoriske tilstander, spesielt ved artritter og inflammatorisk ryggsykdom.  

 

Inflammatoriske sykdommer 

I tillegg til smertestillende medikamenter og NSAID er Glucokorticoider (kortison) viktig 

ved de betennelseaktige revmatiske sykdommer. Kortison demper alle typer betennelse, 

og vil derfor ofte være et grunnleggende middel. Kortison har ofte god symptomatisk 

effekt og kan også redusere leddødeleggelsen. Behandling over tid er imidlertid beheftet 

med betydelige bivirkninger, deriblant osteoporose (beinskjørhet). Dette gjelder spesielt 

ved høye kortisondoser. 

 

Ved artrittsykdommer er de såkalte sykdomsmodifiserende antirevmatiske 

medikamenter, omtalt som DMARD (DMARD er forkortelsen for den engelske 

betegnelsen: disease modifying antirheumatic drugs). Medikamentgruppen omfatter 

antimalariamidler (hydroxyklorokin/klorokin), gullpreparater (aurotiomalat = 

gullsprøyter, auranofin = gulltabletter), sulfasalazin, og immunsupprimerende 

medisiner/cellegifter (azatioprin, metotreksat, cyclofosfamid, cyclosporin og 

leflunomid). Metotreksat er mest brukt og inngår ofte hvis ulike medikamenter 

kombineres. I tillegg kommer den nyeste gruppen sykdomsdempende biologiske 

medikamenter, bl.a TNF-hemmende stoffer. DMARD er svært viktig for å hindre 

sykdomsutvikling med funksjonsproblemer og ledd-destruksjoner. Best effekt oppnås 

ved tidlig igangsatt behandling.  
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Ved inflammatorisk ryggsykdom som AS har de fleste DMARD liten plass hvis det ikke 

samtidig er artritter i perifere ledd. TNF hemmere har imidlertid endret 

behandlingstilbudet til pasienter med AS radikalt, og mange beskriver at de har fått et 

nytt liv med denne behandling. Det er norske undersøkelser som viser at AS pasienter 

opplever bedre effekt ved TNF hemmere enn pasienter med RA (38). 

 

Ved vaskulitter og bindevevssykdommer brukes også en del av de overnevnte midler, 

fordi de er immunsupprimerende, eks azathipoprin og metotreksat. I tillegg kommer 

nyere immunsupprimerende midler som mycofenolatemofetil, andre biologiske 

medikamenter, og cellegifter, spesielt cyclofosfamid. 

 

Ikke-inflammatoriske sykdommer 

Ved artrose er smertestillende medisiner som paracetamol og NSAID viktigst i den 

medikamentelle behandling. 

 

Ikke-medikamentell behandling som trening, tilpassede hjelpemidler, støttebandasjer, 

riktige sko, avlastning med krykker og tilstrebe normalvekt er viktig ved artrose.  

 

Osteoporose skal behandles med tilstrekkelig tilskudd av kalk (calcium) og D-vitamin. 

Dette brukes også forebyggende. Ved etablert osteoporose med brudd, vil det være 

aktuelt å behandle med spesielle medikamenter som påvirker beinoppbygning og 

beinstruktur, såkalte bisfosfonater. Det er medisin som tas en gang i uka, evt. en gang pr. 

måned, men alltid sammen med kalk og D-vitamin. Trening og fysisk aktivitet anbefales. 

 

Bløtsdelsrevmatisme 

Når det foreligger søvnforstyrrelser ved fibromyalgi, kan man ha effekt av lave doser av 

medikamenter som brukes ved depresjon. Trening og fysisk aktivitet anbefales.(39) 
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Kirurgisk behandling 
Revmakirurgi utgjør en vesentlig del av det totale behandlingsopplegget for 

inflammatoriske leddsykdommer, spesielt RA og PsA. Ved disse tilstander oppstår en 

betennelse i leddhinnen (= synovitt). Denne betennelsen skader brusk og bein og 

leddbånd.  

 

Revmakirurgi vil i første omgang ta sikte på å fjerne den betente leddhinnen 

(synovektomi), for å hindre videre leddødeleggelse og gi smertelindring. Ved utvikling 

av feilstillinger og skader på seneapparatet, kan rekonstruktive inngrep bli aktuelt, 

likeså kan det bli aktuelt å fjerne betente og smertefulle slimposer (bursa), revmatiske 

knuter i underhud, eller beinpåleiringer (exostoser). Når leddskaden er uttalt, gir den 

mye smerte og funksjonsnedsettelse. Avstivning av ledd (artrodese), evt. seneplastikk 

kan være gode behandlingsalternativer.  

 

For ledd hvor det eksisterer gode proteser, vil protese være det klart beste alternativ. 

Ved store feilstillinger i forføtter, kan en avmeisling (reseksjon) av leddendene kunne gi 

smertelindring og derav bedret gangfunksjon. Med de nye biologiske medikamenter, har 

behovet for revmakirurgi avtatt, spesielt gjelder dette synovectomier, på sikt vil en tro at 

annen revmakirugi også vil reduseres. 

 

Pasienter med inflammatorisk leddsykdom trenger individuelt tilpasset fysioterapi og 

ergoterapi for å gjenvinne funksjon og styrke etter kirurgiske inngrep. Derfor er det 

viktig at kirurgien utføres i enheter der disse tilbudene finnes. 

 

For pasienter med artrose er proteseinnsettelse, oftest hofter og knær, en 

veldokumentert behandling, som både gir smertelindring og bedrer funksjonen.  
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