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Revmatologisk avdeling, Ålesund

• Eneste revmatologiske avdeling i Møre 
og Romsdal. (256.000 innbyggere) 

• Poliklinikk med ca 6500 konsultasjoner 
årlig.

• Dagenhet for infusjoner
• Sengepost felles med FYR. 6 senger 

mandag-fredag, 2 senger i helgene.



Tverrfaglig

• Leger: 5 overleger + 3 LIS
• Sykepleiere: 6 på 

sengepost/dagavdeling og 1,8 på 
poliklinikk (+0,4 i prosjekt)

• Fysioterapeut
• Ergoterapeut
• Revmakirurg
• Sekretærer



Bakgrunn for jobbglidningen

• Sykepleierkonsultasjoner er 
– i tråd med europeiske anbefalinger fra EULAR 

(European League Against Rheumatism)
– i tråd med norske anbefalinger fra ”Treat to Target”-

gruppen i Norge
• Studie ved revm.pol. ved St.Olav har vist positiv effekt av 

sykepleiekonsultasjoner i forhold til pasienttilfredshet.  
• Tilsyn fra fylkeslegene i helseregion Midt-Norge våren 

2012 avdekket dårlig kapasitet ved revmatologisk 
poliklinikk i Ålesund



Formål

• Bedre kontroll over ventelisten for 
kontrollpasienter ved revm. pol. i 
Ålesund/ flere pasienter skal få tilbud om 
kontrolltime innen avtalt tid

• Legene avlastes og får tid til andre 
pasientgrupper

• Bedre ressursutnyttelse



Planleggingsfasen

• Ansettelse av sykepleier 
• Hospitering
• Innhenting av prosedyrer, 

kunnskapsoppdatering.
• Definere pasientpopulasjon, 

kontrollhyppighet, innhold i 
konsultasjonene, ansvarsfordeling.

• Utarbeide prosedyre og sjekklister.



Ansettelse av sykepleier

• Lyste ut sykepleierstilling, 50%vikariat i 1 år. 
Ansettelsesprosessen tok lenger tid enn vi 
regnet med på forhånd.

• Pga forsinkelser i ansettelsesprosess for 
sykepleier-vikar  ble milepæl ”oppstart 
sykepleierdrevet poliklinikk i Ålesund” utsatt fra 
januar 2013 til april 2013.

• Prosjektsykepleier er en erfaren sykepleier, 
som har mange års erfaring innenfor fagfeltet 
revmatologi.



Hospitering

• Prosjektsykepleier hospiterte ved andre 
revmatologiske poliklinikker

Oktober og november 2012:
• St.Olav, Levanger, Kristiansand, Skien

– Har fulgt erfarne sykepleiere som har drevet med 
egne konsultasjoner i flere år

– Dette har vært svært lærerikt og nyttig for det videre 
arbeidet med prosjektet. 

Desember 2012: ”Hospitert” ved egen avdeling, 
startet opplæring hos revmatologer i 
leddundersøkelser.



Viktig spørsmål i 
planleggingsfasen:

1. Hvilke pasienter er aktuelle for sykepleierkonsultasjoner?
2. Hvem velger ut pasientene?
3. Hvordan velges pasientene? 
4. Hva skal en sykepleierkonsultasjon inneholde?
5. Hvilken lege skal være medisinsk ansvarlig for oppfølgingen? 
6. Hvilken lege skal sykepleier konsultere ved behov når 

pasientene er hos henne?
7. Hvordan skal det dokumenteres i pasientjournalen?
8. Hvor ofte skal pasientene komme til legekonsultasjon?
9. Hvor mange konsultasjoner skal sykepleieren ha pr uke og 

hvordan skal de andre sykepleieroppgavene i poliklinikken 
fordeles/organiseres?



Styringsgruppen jobbet med 
spørsmålene:
1. Hvilke pasienter er aktuelle for 

sykepleierkonsultasjoner?
Målgruppen for sykepleierkonsultasjonene er 
pasienter med RA eller psoriasisartritt som er i 
remisjon eller har lav sykdomsaktivitet, evt 
definert ved DAS 28 < 3,2. 
Ved oppstart nye medikamenter skal det 
settes et behandlingsmål (journalføres), og 
første kontroll skal være hos lege. Dersom 
behandlingsmål er nådd, kan pasienten 
komme til sykepleier neste gang. Dette må 
merkes på legelappen.



2. Hvem velger ut pasientene?
Pasientansvarlig lege har ansvar for å vurdere om pasienter kan 

følges opp hos sykepleier. 

3.Hvordan velges pasientene?
I starten må legene gå gjennom ventelistene for å se hvilke 

pasienter som er aktuelle, og sette disse over på sykepleiers 
venteliste. Pasienter informeres i innkallingsbrevet om at 
konsultasjonen vil bli hos sykepleier.

Seinere må alle leger ved poliklinikken  fortløpende vurdere om 
pasienter kan følges videre hos sykepleier. Dette gjøres når 
pasienten er på konsultasjon. Pasienten informeres samtidig 
om at neste konsultasjon vil skje hos sykepleier.



4. Hva skal en sykepleierkonsultasjon inneholde?
-Sjekklister

• Hovedformål: Vurdere sykdomsaktivitet og bidra til 
mestring av sykdommen

• Leddstaus. Ved behov gjøre ultralydundersøkelse.
• Samtale om medikamenter.
• Viktige medisinske hendelser siden sist? 
• Vurdere blodprøvesvar (blodprøver tas på forhånd)
• Evt BT
• Fysisk aktivitet. Kartlegge og motivere. Røyking?
• Funksjonsnivå. Er det endringer?
• Behov for røntgen? Behov for tverrfaglig vurdering? 

Behov for resepter? Beintetthetsmåling?
• ”Treat to Target”. Er behandlingsmål nådd?
• Konklusjon. Videre oppfølging. Behov for legetilsyn? 
• Info om kontaktsykepleiertelefonen og å ta kontakt ved 

forverring.



5.Hvilken lege skal være medisinsk ansvarlig for 
oppfølgingen? 
Pasientansvarlig lege (PAL), evt annen 

(over)lege når PAL ikke er tilstede.

6.Hvilken lege skal sykepleier konsultere ved 
behov når pasienten er hos sykepleier?

Pasientansvarlig lege (PAL), evt annen 
(over)lege når PAL ikke er tilstede.



7.Hvordan skal det dokumenteres i 
pasientjournalen?

• I legejournalen, dvs B-kapitlet (ikke G). 
Rutinemessig kopi til pasient og fastlege. 

• Standardformulering øverst i notatet / 
brevet,” … kommer til avtalt kontroll hos 
revmasykepleier ….”

• PAL signerer notat og brev (evt 
vakthavende lege eller overlege, dersom 
vakthavende er LIS)



8. Hvor ofte skal pasientene komme til 
konsultasjon?

• Med samme hyppighet som om de 
skulle gått til PAL hver gang. 

• Annnenhver gang til spl og PAL. 
• Pasienten bør komme til kontroll hos 

lege minimum annenhvert år. 



9. Hvor mange konsultasjoner skal 
sykepleieren ha pr uke og hvordan skal 
de andre sykepleieroppgavene i 
poliklinikken fordeles/organiseres?

• Ca 12 pasienter pr uke.
• Laget funksjonsfordeling for de andre 

sykepleierne på poliklinikken.



”Administrative ting” som måtte 
planlegges og ordnes:

• Timemal i PAS for sykepleier
• Lage mal for innkallingsbrev i PAS
• Lage uketurnus med funksjonsfordeling mellom 

sykepleierne
• Avtale med dokumentasjonssenteret angående utsending 

av brev (spl skriver, bruker ikke diktering)
• Lage prosedyre i EQS som beskriver denne 

virksomheten



Milepæler (justert)

• September 2012: Oppstart 
prosjektarbeidet (planleggingsfase)

• Desember 2012: Hospitering og 
opplæring avsluttes

• Januar 2013: Utarbeiding av retningslinje 
og sjekklister fullføres

• Mars 2013 (seinere enn planlagt): 
Sykepleier-vikar begynner

• April 2013 (seinere enn planlagt): 
Oppstart sykepleierpoliklinikk



Milepæler (justert)

• Desember 2013 (seinere enn planlagt): 
Evaluering

• Februar 2014 (seinere enn planlagt): 
Prosjektslutt

• Prosjektsykepleier og spl-vikar startet på 
ultralydutdanning ved HiST i mars. Nå 
gjøres også ultralydundersøkelse ved 
behov i sykepleierkonsultasjonene.



Resultater og formidling

• Kvaliteten ved sykepleierkonsultasjonene oppfattes som 
like god som legekonsultasjoner for denne 
pasientgruppen

• Arbeidsglede hos sykepleier som har legedelegerte 
konsultasjoner

• Tilfredshet hos legene med tilbudet som gis til 
pasientene. Sykepleier arbeider systematisk med et klart 
mål, og journalnotatene gir et klart bilde av pasientens 
sykdomsaktivitet

• Pasienttilfredshet er ikke evaluert systematisk, men vi har 
fått positive tilbakemeldinger fra flere pasienter.

• For kort periode (sommerferieavvikling) til å evaluere 
innvirkning på ventelistene for kontrollpasientene



Konklusjon

• Revmatologisk avdeling i Ålesund er godt fornøyd med 
legedelegerte sykepleierkonsultasjoner. 

• Legene får frigjort tid til andre pasientgrupper
• Kvaliteten på sykepleiekonsultasjonene oppfattes som jevngod 

med tidligere kontroller
• Viktige faktorer for vellykket resultat er fysisk nærhet, 

tilgjengelighet og åpenhet mellom de involverte yrkesgruppene. 
Det må også avsettes tid/ tilføres mer sykepleierressurser pga 
av økning i arbeidsoppgaver.

• Glidende overgang mellom yrkesgruppene. Pasientene kan ”gli” 
begge veier, fra lege til sykepleier, men også tilbake igjen. 
Sykepleier kan ved behov kontakte lege og pasienten kan evt 
også vurderes av lege. Det medfører trygghet for alle de 
involverte. Sykepleier tar ikke avgjørelser utover sitt 
kompetanseområde, lege er trygg på tilbudet som gis av 
sykepleier og pasientene får riktig medisinskfaglig vurdering.





Erfaringsoverføring

• Utvide fra en til to sykepleiere som har sykepleierkonsultasjoner

• Overføring mellom andre yrkesgrupper og til andre 
pasientgrupper; Revmatologisk avdeling i Ålesund planlegger et 
jobbglidningsprosjekt hvor pasienter med spondylartritt følges 
opp av fysioterapeut istedenfor lege. Se egen poster.

• Overførbarhet til andre fagområder dersom det er en veldefinert 
pasientpopulasjon, klar problemstilling, systematisk 
arbeidsmåte, systematisk og god dokumentasjon. Det involverte 
personalet må være erfarne, og det må være faglig åpenhet og 
nærhet mellom de involverte yrkesgruppene slik at det blir et 
”glidende” forløp for pasientene.



Varig endring i praksis?

• Revmatologisk avdeling i Ålesund 
viderefører legedelegerte 
sykepleierkonsultasjoner og utvider 
tilbudet med å involvere flere 
sykepleiere.

• I et nytt jobbglidningsprosjekt med en 
annen pasientpopulasjon og andre 
yrkesgrupper kan praksisen bli 
ytterligere utvidet



Takk for oppmerksomheten!


