
Dag Soldal 



Fra ”Care”  
til ”cure” 





 Utvikling 

fra  
◦ ”cheap and charfull” og  

◦ ”lindre og trøste” 

Til  
◦ kostbar og effektiv målstyrt behandling 

◦ Remisjon og friske 

 



 Nye diagnostiske muligheter 
◦ Immunologi 

◦ Ultralyd og andre bildedannende undersøkelser 

 

 Nye og effektive medikamenter 

 

 Nye klassifikasjons og diagnosekriterier 
◦ For tidligere diagnose og iverksetting av behandling 

 

 Nye behandlingsstrategier 
◦ ”treat to target”.(T2T).  

◦ ”Remisjon”  

◦ Beslutningsstøtte (GoTreatIT og behandlingslinjer) 

 



 Gir mye informasjon om 
sykdomsaktivitet og skadeutvikling  
◦ i ledd og bløtdeler (inkl power-Doppler) 

◦ ved vaskulitter 

◦ o.a 

 

 Bedrer klinisk praksis (diagnostikk og 
behandling) 
 



 Friskere pasienter 
 Leddgikt er blitt en mildere sykdom 
 Mindre behov for revmakirurgi (mer enn 

halvert?) 
◦ Kompetanse kan forsvinne 

 Betydelig færre sengeplasser i avdelingene 
 Arbeidskrevende immunologisk utredning 
 Overgang til dagbehandling og poliklinikk 

◦ Systematisk kontroll med justering av behandlingen etter 
aksepterte sykdoms-responskriterier 

 Potensielt farlig medikamenter – krever 
informerte og deltakende pasienter 

 

 

 



DAS28<2,6 

•Klart behandlingsmål 

Hver 1.-3. mnd. 

•DAS28>2,6 

•Hyppige kontroller 

Skifte medikament 

•Endre behandlingen 

dersom 

behandlingsmålet ikke 

er nådd  



 Mindre grad av leddødeleggelse og bedre 
fysisk funksjon - konsekvens av tidlig 
igangsettelse av sykdomsmodifiserende 
behandling 

 Validerte sykdomsaktivitetsscore 

• Strukturerte kontroller med definerte 
behandlingsmål 

• Effektive medikament – den biologiske era 

• Pasientmedvirkning  

 



 Mer kunnskap om 
◦ Genomet 

◦ Protosomet 

 

 

 

 

 

 

 

Ny sykdomsforståelse 

 
Mer pasientstyrt behandling 

og oppfølging 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nye behandlingsprinsipper 
Nye medikamenter 
Nye roller for helsepersonell 

 



 Sykdomsforståelsen  vil endres. (”alt blir 
immunologi”) 

◦ Nye metoder. Tidligere diagnoser. 
Bedre behandling. Friskere pasienter.  

 Personalisert behandling 

 Informasjonen som støtter pasientens gode 
valg 
◦ Nye metoder for å støtte pasienten i adherence, 

self-efficacy etc 

 Hjemmemonitorering 

 



 Rikt og meningsfullt liv 

 

 Riktig kosthold 

 

 Nok mosjon og fysisk aktivitet 

 

 Ingen tobakksrøking 

 



 Utfordringer i poliklinikken 
◦ ”lukket rom”- får alle likeverdige tilbud? 
◦ Økonomi. 
◦ Utredning i sengepost oppleves ofte mer effektiv. 
 Tilgang til billedundersøkelser bedre 

 Tilsyn/samarbeid med andre fagområder vanskeligere 

 

◦ Hvem trenger likevel seng?  

 
”Poliklinisering, dagbehandling og pasienthotel er flott 

og effektivt for noen, men kan ikke dekke alvorlig 
syke og skrøpelige menneskers behov for 
sykehusinnleggelser” Marit Åkre 



 Fag - tap av kompetanse 

 

 Tap av omdømme og betydning 

 

 Tap av respekt og tiltrekning/appell for nye 
medarbeidere 

 



 Konservative holdninger 

 

 Vikarierende argumenter 

 

 (Kortsiktig) økonomisk tankegang (budsjett i 
balanse) framfor fag 

 



Seng Poliklinikk 

 God tid (pasientens tid) 

 Gjennomsiktig 

 Tverrfaglighet 

 God økonomi? 

 Rehabilitering 

 Utdanning  

 Dårlig tid (legens tid) 
 Lukket rom 
 Tverrfaglighet??  
 Dårlig økonomi? 
 Rehabilitering? 
 Utdanning? 





 Tar vi oss nok tid 

 Vet vi om pasienten er der vi tror hun er 

 Hvem skal informere, når og hvordan 

 

 

 ”Homeopatiske konsultasjoner, men ikke 
homøopatiske midler er forbundet med 
klinisk relevante fordeler for pasienter med 
aktiv, men relativt stabil RA” 

 

 
Rheumatology (2011) 50 (6): 1070-1082 



 Omlegginger ved Revmatologisk avdeling 

 Prosjektbeskrivelse 

 Nye prinsipp i behandling av Revmatoid artritt 

 Hvorfor artrittklinikk? 

 Pasienten i sentrum / pasientseleksjon 

 Utfordringer 
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Strategi 

 

• Treat to Target 

• Behandlingslinje

r 

 

 

Verktøy 
 

•GoTreatIT 

•Sjekklister 
 

Organisering 

•Rett person på rett plass 

•ARTRITTKLINIKK 



http://eqs.sshf.no/docs/doc_3450/index.html
http://eqs.sshf.no/docs/doc_3608/index.html


i daglig bruk på revmatologisk 

avdelingen 

Beslutningsstøtte 
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Pasienten  
skal være 
en aktiv 

medspiller 
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 Vi behandler nå våre RA-pasienter etter Treat to 
target -internasjonale retningslinjer.  

 Vi har fått tilbake det tverrfaglige 
behandlingsteamet.  

 Vi har innarbeidet grei logistikk og 
undersøkelsesrommene er lokalisert i nærheten 
av hverandre, noe som fungerer bra. 

 Utfordringer: 
◦ Utdanningskvalitet/ mester-svenn 
◦ Bruk av sjekklister  
◦ definering av behandlingsmål   
◦ større krav til bruk av ultralyd og lokalbehandling.  
◦ pasientens rett på medvirkning og informasjon.  

 



 

 

Ser vi fortsatt ”hele mennesket”? 
 

Eller bare   

http://tidsskriftet.no/image/2000/fig200030067.jpg


 Høy faglighet 

 Erkjennelse : at faget er i endring 

 Brennende sjeler 

 Felles visjon og mål 

 At endringen har forankring 

 Personalets medvirkning i omstilling  

 OPPGAVEGLIDNING 

 





 Bakgrunn; mangel på kompetanse og/eller 
personell 
◦ Ny rett kompetanse, nye jobber? 

◦ Nye roller? 

◦ Mer attraktive bestående profesjoner 

 Styrt av helsemyndigheter 

 Lokale behov og initiativ 
 

 

 



 Norge har behov for 90.000-135.000, 
men ser ut til å kunne utdanne ca 
100.000 nye helsepersonell fram mot 
2030 

 

 

 

 



 "Jobbglidning”, ”oppgaveglidning”, ”task-
shift” 

 Vertikal substitusjon 
◦ Likt utdannningsnivå 

 Horisontal substitusjon  
◦ Ulikt utdanningsnivå 

ALLTID: 

 Til pasientens beste 

 Sikre kvalitet og tydelige ansvarsroller 



 §4 (om kompetanse og forsvarlighet) 
◦ Selvstendig ansvar 

 §5 (om delegering til medhjelper) 
◦ den som delegerer skal sikre opplæring og 

oppfølging 

 



«Hvis vi ønsker at ting fortsatt 
skal være som de er, 
vil ting måtte endres»  
 
 
Giuseppe di Tomasi Lampedusa 


