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Årsrapport 2022 

Dato: 29.11.2022 

 

Status for regionalt fagnettverk for revmatologi 

Bakgrunn 

 
I samsvar med vedtak i sak 32/18 i styret i Helse Vest 7. mars 2018, opprettet Helse Vest i 2019 et 
regionalt tverrfaglig nettverk som blant annet har ansvar for å følge opp flere av innsatsområdene i 
den regionale planen for revmatologi (2018-2021). Fagnettverket er ansvarlig for følgende: 
 

 Felles fagutvikling innen revmatologi 

 Samarbeid om revmatologikompetanse 

 Omlegging av revmatologitilbudet i Helse Vest 
 

Vedtak fra oppfølgende styrebehandling i Helse Vest 5. februar 2019 sak 9/19 
• Styret legg til grunn at sluttrapporten Oppfølging og implementering av styrevedtak om 

regional plan for revmatologi i Helse Vest, blir retningsgivande for det vidare arbeidet.  
• Omlegginga av revmatologitilbodet i sjukehusa i Helse Vest, jf. styrevedtak 32/18, skal skje i 

samsvar med tiltaks- og framdriftsplan, basert på gjennomførte ROS-analysar.  
• Helse Vest RHF skal følge med på at iverksettinga i sjukehusa skjer i samsvar med planen.  
• Det regionale fagnettverket for revmatologi får i oppdrag å bistå Helse Vest RHF med å følgje 

med på iverksettinga. Helseføretaka og HSR skal delta i nettverket. Helse Bergen blir bedt om 
å leie nettverket 
 

Status 

Det regionale fagnettverket for revmatologi har 15 medlemmer, med representanter fra hvert HF og 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR), samt 2 brukerrepresentanter og 1 

avtalespesialist.  

I 2022 har nettverket gjennomført to digitale møter og ett fysisk møte. Vi har oppnådd de fleste 

planlagte målene, inkludert i henhold til styringsindikatorene. Den regionale samhandlingen 

vedrørende LIS-utdanningen er utmerket. Rekruttering av LIS ved Haukeland universitetssykehus 

(HUS) og Stavanger universitetssykehus (SUS) er god, mens Helse Førde HSR har hatt 

rekrutteringsutfordringer.  

En av fagrådets brukerrepresentanter, Håvard J. Reigstad, gjennomførte i samarbeid med Fagsenter 

for pasientrapporterte data ved HUS en nasjonal spørreundersøkelse blant de revmatologiske 

pasientene der de ble spurt om hva som var viktigst for dem i møtet med spesialisthelsetjenesten 

(vedlagt). 

28.-29. oktober ble den 2. tverrfaglige regionale todagers-konferansen i Stavanger med 

Revmatologisk avdeling, SUS som vertskap. Med 90 deltakere, et variert og godt faglig program var 

det en vellykket konferanse. Neste års konferanse planlegges i Bergen første helg i november.  
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Vedtatte styringsindikatorer: 

 Aktivitetsdata og pasientstrømmer  

o Henvisninger/ pasientstrømmer innen barnerevmatologi  

o Pasientstrømmer fra andre sykehus til Bergen  

o NPR data? Data fra avtalespesialistene  

 Ventetid og fristbrudd   

o Måling av kontrollpasienter  

o Tildeling ihht. planlagt tid  

 Kvalitet 

o Følge utvikling av kvalitet på kirurgi ved hjelp av Nasjonalt Leddproteseregister (NRL): 

antall operasjoner, reoperasjoner og årsak, PROM-data 

 Personellressurser  

o Antall totale tverrfaglige ressurser tilgengelig. Hva bør normtallet være? Avhenger 

bl.a. av sykehus og andre ressurser f.eks i kommunen. Måles ihht. 

opptrappingsplanen 

o Antall LIS og antall spesialister/ revmatologer  

 Antall utarbeidete pasientforløp.  

o Faglig plan som er det har vært fokus på i 2022: 

 Overgang fra barn til voksen 

 Rutiner for kontrollintervaller 

o Felles faglig fokusområde vedtatt prioritert for 2023: 

 Tverrfaglig samarbeid knyttet til rehabilitering, ansvarsdeling og 

kompetanseoverføring mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten 

 Tverrfaglig regionalt arbeid knyttet til digitale konsultasjoner/ tjenester 

innen revmatologi 

 

Status undergrupper: 

Barnerevmatologi:  

Vedtak fra styret i Helse Vest, sak 32/18: 

 Alle føretaksområda skal innan utgangen av 2020 ha eit tilbod til born og unge med 

revmatisk sjukdom.  

 Ved behov for særskilt kompetanse skal tilbodet i Helse Bergen nyttast.  

 Helse Vest vil be Helse Fonna om å etablere eit heilskapleg revmatologisk tilbod for born i 

eit samarbeid med Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.  

 Helse Stavanger HF skal nytte tilbodet for born i Helse Bergen HF fram til at Helse 

Stavanger HF har bygd opp eit heilskapleg revmatologisk tilbod i 2025.  

 

I løpet av 2022 har undergruppen i nettverk for barnerevmatologi i Helse Vest fortsatt vært preget av 

pandemi Covid-19 med få møter generelt innen pediatri våren 2022.  
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Nettverket mål er å fokusere på utviklingen i regionen med godt samarbeid og utvikling av 

kompetanse i alle sykehus. De ulike barneavdelingene har ulike måter å finne den mest praktiske 

lokale løsning i gode pasientforløp. Nasjonale nye veiledere og retningslinjer fra NAKBUR formidles til 

nettverket per mail. Det har vært gjort mye arbeid bl. annet innen vaksinasjoner for barn med 

revmatisk sykdom, inkludert vaksiner mot Covid-19. 

Intensjonen med å spesielt utvikle revmatologien og barnerevmatologien for pasienter fra 

Rogaland/Helse Stavanger fungerer, utvikles og er kontinuert. 

Ved det den regionale tverrfaglige nettverkskonferansen i Stavanger 28-29 oktober 2022 var det 

deltagelse fra HSR, Barneavdelingen i Stavanger og fra Barne- og ungdomsklinikken (BUK), HUS.  

I Norge har alle regionsykehus nå et felles forskningsprosjekt for alle barne- og ungdomspasienter 

som skal begynne med biologisk behandling før 16 års alder, prosjektet heter Min JIA og handler om 

hvordan behandling ved JIA kan optimaliseres. Både Haukeland og Stavanger rekrutterer pasienter. 

Stavanger har 3 overleger med barnerevmatologi som særområde og oppgavene er delt mellom 

disse. Legene gjennomfører nå en viss hospitering bl. annet på Oslo universitetssykehus (OUS) og 

innen voksen-revmatologi. I Stavanger er det et formalisert samarbeid med revmatologer og 

Radiologisk avdeling. Lokale behandlingsforløp er på plass. Alle nye barnerevma-pasienter tas imot i 

Stavanger.  Noen pasienter har fortsatt kontroller på OUS, men også kontakt på SUS. Av pasienter 

som tidligere hadde oppfølging i Oslo er det nå flere som kun får oppfølging på SUS. Nye pasienter 

med revmatologisk sykdom, der det er behov for regional støtte, henvises til BUK i Bergen. Det er 

telefonisk kontakt når det er behov for å diskutere pasienter mellom Stavanger og Bergen. Når det 

gjelder pasienter som er kjent i Oslo, konfererer man med OUS. Ved barnerevmatologen på SUS er 

det tilknyttet en 50 % fysioterapi-stilling, 50 % sykepleierstilling, inkludert merkantil tjeneste og 50% 

ergoterapeut. 

HSR og barneavdelingen i Helse Fonna har en samarbeidsavtale som ivaretar at alle barn under 16 år 

henvises videre til barneavdelingen dersom primerhenvisning kommer til HSR. Ved påvist 

barneleddgikt hos ungdom, gjennomføres samarbeid med HSR når nyttig eller nødvendig. HSR 

henviser ikke lenger barn til OUS. Barneavdelingen i Helse Fonna benytter som tidligere HUS for 

regionalt tilbud. 

Barneavdelingen i Førde har i flere år hatt en overlege i pediatri som har fokus på 

barnerevmatologiske pasienter, og som ved behov tar kontakt med Bergen. BUK støtter med 

rådgivning og noen pasienter har kontakt begge plasser. Som tidligere gir Haukeland 

universitetssykehus helsetjenester til barn fra Helse Førde med behov for tjenestene som Haukeland 

universitetssykehus gir. Det er godt lokalt samarbeid mellom revmatologer og barnelegen i Førde. 

Barne- og ungdomsklinikken i Bergen har fra 2020 en revmatolog ansatt som nå er i sluttfasen av 

spesialisering i pediatri. LIS-leger i revmatologi på HUS fortsetter å gjennomføre hospitering innen 

barnerevmatologi på BUK for å oppnå sine læringsmål. BUK kontinuerer med tverrfaglige møter i 

samarbeid med kjevekirurgen og TK Vest for pasienter med TMD sykdommer og smerter i kjeveledd. 

BUK har tatt imot flere pasienter fra regionen for disse komplekse vurderinger.  Det er etter behov 

samarbeid med Revmatologisk avdeling og Øyeavdelingen. Fysioterapiavdelingen har fast samarbeid 

med BUK og deltar i revmateam. BUK har fokus på utvikling av lokal kompetanse med tanke på økte 
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aldersgrenser. Fra 2022 har hele BUK hatt aldersgrense 17 år, fra 2023 øker BUK aldersgrensen til 18 

år.  

BUK ved HUS har fra tidligere tverrfaglige poliklinikker, «poliklinikk på tvers», med samarbeid mellom 

psykiatri, somatikk og fysioterapi for barn med sammensatte behov.  De har foreløpig ingen 

egoterapiressurser. Fokus har der vært nevrologi og gastroenterologi. Våren 2022 er det gjennomført 

et prøveprosjekt mot nefro-revmaseksjonen og ortopedseksjonen på HUS for barn og ungdommer 

med uforklarlige smerter fra ledd og skjelett.  

Overgangsforløp og ungdomsmedisin er fokus for hele klinikken, men det er utfordringer med 

kapasitet. Digitalt samarbeid er utfordrende da barn 12-16 år ikke har bank-ID og derfor ikke tilgang i 

Helse Norge. Det har vært avholdt digitalt møte høsten 2022 for å arbeide med regionale prosedyrer 

for overgangsforløp Barn-voksen, ett av årets prioriterte fokusområder. 

Opptrapping av revmatologitilbudet i Helse Stavanger: 

Vedtak fra styret i Helse Vest, sak 32/18: 

 HF-et skal i all hovedsak ta hand om pasientar med revmatisk sjukdom i eige opptaksområde 

 Opptrappinga startar gradvis i 2019 

 I 2024/2025 skal eit heilskapleg revmatologitilbod vere på plass 

 Ny sak til styret i HV i 2022/23 skal beskrive status 

 

Helse Stavanger HF opprettet revmatologisk avdeling 01.06.21, avdelingssjef er Katrine Brække 

Norheim og avdelingsoverlege er Klaus Wildhagen. 

Revmatologisk avdeling har fra 2019 tatt imot nyhenviste artrittpasienter fra eget nedslagsfelt og har 

fra 2021 tatt imot pasienter som før har fått infusjonsbehandling ved Haugesund Sanitetsforenings 

Revmatismesykehus (HSR), som tidligere rapportert.  

Fra 01.01.22 har SUS i tråd med opptrappingsplanen for revmatologi tatt imot pasienter fra eget 

nedslagsfelt som tidligere fikk oppfølging ved HSR. Henvisningene til overføring startet i løpet av 

2021, slik at de første pasientene fikk time ved SUS januar 2022. Det er etter avtale overført 15 

pasienter pr måned fra januar til juni 2022, deretter 25 pasienter pr måned. I realiteten er det 

overført flere pasienter, ettersom noen ekstra er overført i forbindelse med innleggelse eller grunnet 

alvorlig komorbiditet som gjør at det er mer hensiktsmessig å samle all oppfølging ved SUS. Per 

14.11.22 har 217 pasienter fra HSR gjennomført første konsultasjon ved SUS, og 356 er tildelt 

tentativ time frem i tid. Totalt er 573 pasienter overført fra HSR til SUS. Overføringen går etter 

planen, det har ikke vært fristbrudd for noen av pasientene overført fra HSR. 

SUS har gjort en rekke nye tiltak for å sikre tilbudet til artritt-pasientene, følgende er nytt/forbedret i 

løpet av 2022: 

Pasientforløp: I tillegg til etablert pasientforløp for revmatoid artritt (RA) og spondyloartritt (SpA) ble 

det startet pasientforløp for urinsyregikt fra januar 2022. 

Utdanning av spesialister: Til sammen 6 leger fra SUS har hatt tjeneste ved Revmatologisk avdeling, 

Haukeland universitetssjukehus (HUS), hvorav én i 2022. SUS har nå 5 spesialister i revmatologi, 

hvorav 4 er dobbeltspesialister i indremedisin. I tillegg har avdelingen øvrige 3 godkjente spesialister i 
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indremedisin. Avdelingen har sendt inn oppdatert søknad til Helsedirektoratet, SUS dekker nå alle 

læringsmål innen faget og søker derfor om full godkjenning som utdanningsinstitusjon innen 

revmatologi. Dersom søknaden godkjennes har SUS ytterliggere 3 leger som vil kunne søke 

godkjenning som spesialist i revmatologi i løpet av 2023. 

Alle LIS-legene ved revmatologisk avdeling, SUS, har individuell utdanningsplan som følges. Alle LIS-

legene har veileder som er revmatolog, det gjennomføres evalueringskollegium 4 ganger årlig pr LIS, 

og gjennomføres observasjon i poliklinisk konsultasjon 2 ganger pr halvår. Alle LIS-legene har fått 

delta på de obligatoriske kursene de har fått plass på, i tillegg til ett ikke-obligatorisk kurs i året.  

Ergoterapeut og fysioterapeut: 100% fysioterapeut og 100% ergoterapeut tilknyttet revmatologisk 

avdeling ble ansatt juli 2020. Det er god utnyttelse av ressursene, og lyst ut ny 100% stilling til 

fysioterapeut med oppstart jan 2023.  

Rehabilitering: Det etablert Tverrfaglig Poliklinisk Utredning (TPU) og Tverrfaglig Poliklinisk 

Rehabilitering (TPR), med stor pågang. Kapasiteten vil dobles fra 2023. Dedikert lege er involvert i 

rehabiliteringsløpene. 

Tverrfaglig samarbeid: Det er signert samarbeidsavtale med medisinsk avdeling og Barneklinikken 

ifht utdanning av LIS-leger og oppnåelse av læringsmål. 

Etablerte faste tverrfaglige møter for interstitielle lungesykdommer, hematologi og 

vaskulittsykdommer samt demonstrasjon av muskel- og skjelettrøntgen opprettholdes.  

Ultralyd og GoTreatIt (GTI): Revmatologisk avdeling har etablert «stikkestue» med 4 ultralyd-apparat 

og sykepleier-støtte. Avdelingen har ytterliggere 2 ultralydapparat som brukes på legekontorene, 

hvorav ett er kjøpt inn i 2021. Det er planlagt innkjøp av nok et apparat i 2022. GTI er tatt i bruk for 

alle artritt-pasienter fra september 2020, for vaskulittpasienter fra 2021 og for REVNATUS fra januar 

2022. 

Areal: Revmatologisk avdeling har tilstrekkelig areal til å sikre drift/opptrapping av aktivitet frem til 

omorganisering i forbindelse med «Nye SUS». Det har vært en god prosess med OU ifht å sikre nok 

areal også i fremtiden. 

Forankring: Det har vært gjennomført møte mellom AD HSR og AD Helse Stavanger våren 2022. 

Prosessen er godt forankret hos direktør, klinikkdirektør og øvrige ledelse. 

Stavanger universitetssykehus sitt samarbeid med HSR og Haukeland universitetssykehus: 

Avdelingsoverlege HSR og avdelingssjef revmatologisk avdeling har gjennom hele året hatt månedlige 

samtaler ifht status for opptrapping og drift for øvrig. Samarbeid med Haukeland universitetssykehus 

ivaretas gjennom Regionalt fagnettverk og samtaler ved behov. Samarbeidet med HSR og HUS 

fungerer svært godt. 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR): Aktiviteten ved HSR har så langt ikke blitt 

nevneverdig påvirket av opptrappingen i Stavanger. Sykehuset har like høye produksjonstall, men har 

lykkes med å redusere antall passerte ventende til nærmest 0. Ca 60% av infusjonspasienter med 

bostedsadresse i sørfylket har takket ja til overføring til SUS. Siden oppbyggingen av Revmatologisk 

avdeling ved SUS startet i 2018, har HSR hatt en totalt nedgang på ca 25% nyhenviste. Sykehuset har i 
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høst etablert pasientkurs for pasienter med fibromyalgi/kronisk muskelsmertesyndrom. I tillegg 

arrangeres pasientkurs for revmatoid artritt, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt og artrose. 

Undervisningen blir gitt av revmatolog, ortoped, fysio- og ergoterapeut, og det rapporteres om 

vellykket gjennomførte kurs. HSR og Stavanger universitetssykehus ønsker å samarbeide om 

pasientkurs i form av å tilby ulike pasientkurs og dele ut informasjon om alle kursene, uavhengig av 

bosted. Begge steder vil jevnlig tilby kurs innen revmatoid artritt. Stavanger universitetssykehus 

holder kurs om Sjøgren. HSR har pasientkurs for diagnosene revmatoid artritt, psoriasis artritt, 

spondylartritt (Bekterev). artrose og nå fibromyalgi/kroniske smerter.  

HSR har fått på plass faste fysio- og ergoterapeutressurser for å kunne tilby gode pasientforløp og 

opprettholde etablert kompetanse. De har ansatt nye sykepleiere for å sikre rekruttering og stabilitet 

da en del ansatte nærmer seg pensjonsalder. HSR har som eneste revmatologiske avdeling i Helse 

Vest regelmessig tilbud om spesialisert rehabilitering i sengepost/døgnbehandling. Dette er et tilbud 

som i større grad nå benyttes av pasienter fra hele Helse Vest, og HSR jobber kontinuerlig med å 

videreutvikle tilbudet. 

Det er godt samarbeid mellom alle våre revmatologiske avdelinger i regionen i forhold til 

spesialistutdanning og det nye LIS-løpet. Blant annet gjelder dette sentral tjeneste. Revmatologisk 

avdeling ved HSR har for tiden 4 LIS, hvorav 3 er i LIS-løpet for Revmatologi. 

Revmakirurgi 

Vedtak fra styret i Helse Vest, sak 32/18: 

 Ein liten og heilt spesialisert del av revmakirurgien blir samla i Helse Bergen 

 Andre vanlege operative inngrep pga. revmatisk sjukdom skal utførast i alle HF 

 

Det har vært utarbeidet en regional rapport for revmakirurgi i Helse Vest både for 2019 - 2021 basert 

på revmatologiske ICD-10 koder og prosedyrekoder. Nytt av året er at data er samlet inn likt for hvert 

år slik at man bedre kan se utvikling. Generelt er det få inngrep. Det er en liten nedgang i inngrep (79 

inngrep i 2021) registrert med revmatologisk hoveddiagnose sammenlignet med tidligere år (105 

inngrep i 2020). Rapporten bekrefter også at den lille og spesialiserte delen av revmakirurgien har 

blitt samlet i Helse Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Inngrepene utføres hovedsakelig ved 

HUS, HSR og SUS. Tallene fra 2020 og 2021 viser at også SUS har begynt å operere noen flere av sine 

egne revmatiske pasienter. Plan er at denne rapporten følges årlig for å se på endringer i pasientdata 

og strømmer. Rapport er utført av seksjon for helsetjenesteutvikling på vegne av revmakirurgisk 

fagnettverk.  

Revmakirurgisk nettverk har hatt digitale møter i april og oktober 2022. Her er bl.a. gjennomgått NPR 

rapport og diskutert spesielle pasientkasuistikker. Det har i hovedsak vært representanter fra HUS, 

HSR og SUS som har deltatt, og dette virker rimelig da det er ved disse sykehusene pasienten i 

hovedsak har blitt operert. Det planlegges nytt møte vinter 2023. 

Stavanger universitetssykehus har bygget opp et tilbud om kirurgi og kirurgiske vurderinger med 

tverrfaglig poliklinikk hver 4. uke sammen med revmatolog. De har også nå et tilbud for håndinngrep 

ved sin plastikkirurgiske avdeling. Det er planlagt hospitering ved HSR for kirurg ved SUS.  
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Økonomi 

Tilskuddet til driften av fagnettverket har vært brukt i henhold til intensjonen, blant annet til 

gjennomføring av den regionale konferansen. På grunn av overskudd fra i fjor har det ikke vært 

behov for å be om tilskudd til driften i 2022. 

Vurdering 

Fortsatt er fremdriften i nettverket og undergruppene svært god, det samme gjelder samarbeidet 

sykehusene i mellom. Dette bekreftes også av oppdaterte ROS-analyser.  

 

Medlemmer i det regionale nettverket for revmatologi 

Alf Henrik Andreassen Leder for nettverket 
Avdelingsdirektør, Revmatologisk avdeling, HUS 

John Conrad Brandsø Klinikkdirektør  
Medisinsk klinikk, Helse Fonna 

Jorunn Ellingsen Seksjonsleder, ergoterapeut 
Ergoterapiavdelingen, Ortopedisk klinikk, HUS 

Ann Vigdis Holi Avdelingssykepleier  
Infusjon, Revmatologisk avdeling, HSR 

Torbjørn Berge Kristensen Overlege,  
OT fagmedisinsk avdeling, Ortopedisk avdeling, HUS 

Kine Coward Lindstad Avd.sykepl. (spes.avd.)  
Medisinsk avd., SUS 

Pawel Mielnik Seksjonsleder, revmatolog 
Revmatologisk seksjon, Avdeling for Nevrologi, Helse Førde 

Katrine Brække Norheim Avdelingssjef 
Revmatologisk avdeling, SUS 

Kristin Selseng Soltveit Avdelingssykepleier og koordinator for nettverket 
Revmatologisk avdeling, HUS 

Håvard Jacobsen Reigstad Brukerrepresentant 

Torunn Haga Brukerrepresentant 

Svanaug Skorpe t.o.m. sept. 2022 

Elisabet Esperø fra 1.okt 2022 

Avdelingsoverlege 
Revmatologisk poliklinikk, HSR 

Signe Marit von Stephanides Avtalespesialist, Bergen Spesialistsenter 
 

Karin Birgitta Tylleskär Klinikkoverlege, pediater 
Barne- og ungdomsklinikken, HUS 

Merete Valen Fagkoordinator for nettverket                         
Avdelingsoverlege, Revmatologisk avdeling, HUS 

 

Undergrupper 

Revmakirurgi 

Torbjørn Kristensen - HUS-OT (leder av undergruppen) 

Navid Beigi – Førde sykehus 
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Herman Luhr – HSR 

Harald Sola – SUS 

Geir Hallan - HUS-OT 

Eivind Strandenes - HUS-PKIR (Håndkirurgi) 

Frithjof Rachor – Haugesund Sykehus 

 

Barnerevmatologi 

Karin Tylleskär- (leder av undergruppen), Klinikkoverlege Barne- og ungdomsklinikken (BUK) i Bergen    

                             og representant i NAKBURs referansegruppe.  

Bjørn Barstad- Overlege Barne- og ungdomsklinikken Helse Stavanger.  

Grete Vigemyr- Overlege Barneavdelingen i Helse Fonna  

Hilde Stray-  Revmatolog/ overlege HSR.  

Annette Schäfer- Overlege Barneavdelingen i Helse Førde 

 

 

 

Vedlegg:  

- ROS Oppbygging SUS 

- ROS Revmakirurgi 

- ROS Barnerevmatologi 

- Spørreundersøkelse blant revmatologiske pasienter 


