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 Til 
Administrerende direktør Herlof Nilssen  
Styreleder Einar Strømsvåg 
Styresekretær Torunn Nilsen 
   
Innspill fra RBU fremlagt i styremøtet til Helse Vest 11.12.18: 
RBU har hatt brukerrepresentanter i tre arbeidsgrupper i prosjektet implementering 
av ny revmatologi i Helse Vest: 
 
1. Revma-kirurgi 
2. Oppbygging av ny revmatologi i Helse Stavanger 
3. Revmatologi barn og unge 0-17 år 
 
I de to først nevnte arbeidsgruppene har arbeidet vært bra gjennomført, og 
brukerrepresentantene er blitt godt mottatt og deres innspill er blitt hørt og 
respektert.  
 
I den tredje gruppen, som omfatter barn og unge, har arbeidet ikke gått like greit. 
Under arbeidet med ROS-analysen hevder brukerrepresentanten at hennes innspill 
ikke ble tatt på alvor, men avvist som ikke relevant i analysen.  
 
Brukerrepresentanten har tidligere vært leder av pasientforeningen for barn og unge 
med revmatiske sykdommer og er i dag leder av Revmatikerforeningen i Rogaland. 
Vedkommende kjenner derfor dette feltet meget godt.  
 
Hennes ankepunkt er at man i ROS-analysen som ble gjennomført, valgte å ikke 
vurdere antall barn i Helse Vest som omfattes av den nye planen for revmatologi eller 
hvor mange episoder disse barna utgjør pr år.  
 
Tall fra 2015, som er innhentet fra Helse Vest, sier 306 barn under 18 år og til 
sammen 722 episoder for hele regionen. Når pasientgrunnlaget er så lite og 
kompleksiteten i pasientgruppen så stor, mener vår brukerrepresentant at det innen 
tidsfristen som er satt, vil være svært vanskelig å bygge opp en god nok kompetanse 
som er nødvendig for å gi forsvarlige tjenester til pasientgruppen barn- og unge med 
revmatisk sykdom.  
 
Når det trekkes frem i utkastet til sluttrapporten at Helse Bergen skal bistå med 
støtte som en overgangsordning, mener brukerrepresentanten at kompetansen i 
Helse Bergen ikke er tydeliggjort og viser til s. 14 i prosjektrapporten, som var 
grunnlag for vedtaket til Helse Vest 7. mars i år, hvor det heter  

Helse Bergen bygger opp kompetansen på dette feltet, men førebels er det 
usikkert om det er tilstrekkelig kapasitet til å ta hand om dei fleste av desse 
pasientane i regionen 

 
RBU mener ut fra dette at ROS-analysen ikke gir et klart nok svar om det i det hele 
tatt er mulig å bygge opp god nok kompetanse innen barne- og ungdomsrevmatologi 
innenfor tidshorisonten som er satt - slik revmatologiplanen forutsetter.  



2 

 
Anbefaling: 
RBU sitt råd til styret er å se på tallmaterialet som foreligger, for å se det i 
sammenheng med tilgjengelige ressurser i regionen og vurdere på nytt om 
kompetansen tilfredsstiller retningslinjene for behandling som gjelder innenfor 
fagfeltet, hvor det fremgår at det skal være to pediatere med revmatologi som 
spesialkompetanse for å kunne avgjøre bruk av biologisk medisin til barn- og unge 
med revmatisk sykdom.  
 
Etter at saken ble tatt opp i styremøtet til Helse Vest 11.12.18, ble undertegnede 
bedt om å konkretisere hva RBU mener fortsatt må utdypes: 
 
1. Bruke tallmaterialet over pasientpopulasjonen barn- og unge og antall episoder 

inn i ROS-analysen for å vurdere om det er pasientgrunnlag for å bygge opp 
nødvendig kompetanse innen barne- og ungdomsrevmatologi i Helse Vest 

2. Undersøke og be om at Helse Bergen legger frem dokumentasjon om 
kompetansen som deres pediatere innen barne- og ungdomsrevmatologi har i 
dag 

3. Ta eventuelt nye opplysninger ang. kompetanse inn i ROS-analysen for å vurdere 
om kompetansen er tilstrekkelig for å kunne utdanne nye pediatere med 
spesialkompetanse innen barnerevmatologi 

4. Ta inn i ROS-analysen om tidshorisonten for å utdanne nye pediatere med 
kompetanse innen barnerevmatologi er realistisk i forhold til ressursene som er 
tilgjengelige. 
 

Grete Müller 
Fung. leder for RBU 
 
Stavanger 11.12.18


