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   Bakgrunn 

 

 

• Overgangen fra barndom til voksent liv med 
revmatisk sykdom innebærer : 

 
– den unge må lære å mestre sin kroniske sykdom og 

samtidig mestre utviklingen til voksent liv 
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Først og fremst ung! 



4 

Mangel på strukturert ungdomsmedisinsk 

tilbud kan føre til:  

 
• Ungdommene møter ikke opp til avtalte kontroller 

 

• Økt risiko for at unge ikke følger helsefaglige råd 

 

• Risikoatferd til egen helse 

 

• Dårligere sykdomstilstand enn nødvendig 

 

• Økt risiko for komplikasjoner            Crowley et.al 2011                                            
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Overgangsomsorg 

 

• Overgangsomsorg / transisjon  er en prosess, 
ikke en enkelthendelse 

 

• Starter på barneavdeling, men viktig å huske at 
prosessen fortsetter også på voksenavdeling 

 

• Godt tilrettelagte overganger fører til bedre 
sykdomsforståelse, mestring, bedre compliance 
og økt tilfredshet  

         
        
        
    McDonagh, 2007 ;   Kennedy & Sawyer, 2008 
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Legedelegerte 

sykepleierkonsultasjoner 

 

 

• Randomisert kontrollert studie utført av Koksvik et.al (2013), 

undersøkte effekt av individuelle sykepleierkonsultasjoner ho s 

pasienter med artrittsykdommer 

 

• Konklusjon: Ingen forskjell i sykdomsaktivitet, men bedre tilfredshet 

hos de som ble fulgt opp av sykepleier 

 

• Jobbglidning nå satsningsområde fra Helse-Midt Norge 

 

• Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner innført på revmatologisk 

avdeling på St.Olavs Hospital 

   Koksvik et.al 2013 
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Jobbglidningsmidler fra Helse-Midt-

Norge 

 

• ”Sykepleiedrevet overgangspoliklinikk for pasienter med 
revmatiske sykdommer i alderen 18-25 år.” 

 

 

• Mål:  
– Gi et effektivt individrettet behandlingstilbud med fokus på 

kontinuitet i overgangen fra barn til voksen, slik at de unge får 
mulighet til å ta større ansvar for eget liv og egen helse, og 
behovet for bistand fra spesialisthelsetjenesten reduseres. 

 

 



8 

Sette overgangsomsorg i et system 

• Standardisert pasientforløp 

• Tett samarbeid med barneavdeling 

• Koordinator  

• Kontinuitet 

• Tilgjengelighet / fleksibilitet 

• Holistisk tilnærming 

• Tverrfaglighet 
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Veien videre……..  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://asish1.deviantart.com/&ei=KL0KVdjgK4qrPK-tgTg&bvm=bv.88528373,d.d24&psig=AFQjCNGXRYR2zp9n9_xeMRYJbFQtS_LhWg&ust=1426853053507135
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Implementering i Helse-Midt Norge 

• Helse Midt-Norge ønsker å bygge varige 

strukturer for pasientsikkerhet 

 

• Standardiserte pasientforløp en del av arbeid med 

kvalitet og pasientsikkerhet 

 

• Pasientforløpet ”Juvenil revmatisk sykdom fra 18-

25 år i revmatologisk avdeling” skal være en varig 

struktur for å ivareta oppfølgingen av de unge 

voksne 
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Pasientsikkerhetsprosjekt i Helse-

Midt Norge 

• «Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet» 

 

• Midler til implementering av standardisert pasientforløp 

«Juvenile revmatiske sykdommer fra 18-25 år i revmatologisk 

avdeling»  

 

– Dermed bygge varige strukturer for pasientsikkerhet hos en 

pasientgruppe som har behov for et sammensatt og koordinert tilbud 

 

→ Regionalt standardisert pasientforløp 
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Kontakt 

nksr@stolav.no 

 

Tlf 72 82 64 17 


