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• En konsultasjon hos sykepleier i stedet for hos 
lege 
 

• Jobbglidning 
 

• Behandleren er fortsatt sykepleier 
 

• Enhver behandler har ansvar for egen 
forsvarlighet, kvalitet og at pasientens sikkerhet 
ivaretas 
 

Legedelegert sykepleierkonsultasjon 

Helsedirektoratet 2013 
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• EULARs anbefalinger for sykepleierrollen 
overfor pasienter med artrittsykdommer 

 Pkt 2: Patients should have access to nurse consultations in order to experience 
improved communication, continuity and satisfaction with care 

 

 Pkt 4: Nurses should participate in comprehensive disease management to 
control disease activity, to reduce symptoms and to improve patient-preferred 
outcomes 

 

 Pkt 9: Nurses should be encouraged to undertake extended roles after 
specialised training and according to national regulations 

 

 Pkt 10: Nurses should carry out interventions and monitoring as part of 
comprehensive disease management in order to achieve cost savings 

 

Bakgrunn 

Y. van Eijk-Hustings et al. Ann Rheum Dis 2011  
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• Forsvarlighet 
 Forskning fra Norge, Danmark, Nederland og UK har funnet at det 

ikke er forskjell i pasienters sykdomsaktivitet om de følges med 
kontroller hos sykepleier eller lege 

 Finner at det er faglig forsvarlig og følges av en erfaren sykepleier 
med spesiell opplæring 

 

• Pasientenes forventninger eller fordeler 
 Noe av den samme forskningen fant at pasientene var mer tilfreds 

med kontroller hos sykepleier enn hos lege 

 
 

M Ndosi et al. Int Journal of Nursing Stud 2010 
J Primdahl et al. Ann Rheum Dis 2012 
HS Koksvik et al. Ann Rheum Dis 2012 

Nasjonal og internasjonal 

forskning 
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• Utnytte ressursene i avdelingen 

• Gi pasientene god oppfølging til riktig tid, 
holde ventelistene 

• Utvikle sykepleierrollen, men det gir behov for 
ny kompetanse og hvordan dekker vi det? 

• Gi nye utfordringer for sykepleierrollen, at 
denne fortsatt er relevant 

• Spare penger? 

Motivasjon 

M Ndosi et al. Ann Rheum Dis 2013 
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• Hva sier forskningen og hvordan planlegge 
evidensbasert drift 

 

• Benners kompetente sykepleier eller 
ekspertsykepleier 

 

• Eksempler fra UK og Nederland 
 

Kompetansekrav 

P Benner Fra novise til ekspert: dyktighet og styrke i klinisk sykepleiepraksis 1995 
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• Egen prosedyre 

• Innføring av tvang 

• Praktiske tilpasninger 

• Krav til dokumentasjon 

• Hva med vurderingene av komorbiditet? 
1. Osteoporose 

2. Kardiovaskulær sykdom med diabetes 

3. Infeksjoner 

4. Malignitet 

5. Depresjon 

6. Magesår 

• Gleden ved å være sykepleier i en ny rolle, med nye 
utfordringer 

Egne erfaringer 

M. Dougados EULAR 2015, Roma 
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• Skape tillit i andre faggrupper 

• Riktig bruk av tid og ressurser, jobbglidning i 
hverdagen ved sykefravær, ønsker vi det? 

• Hvor mye tid setter vi av til hver pasient? 

• Hvilket behov for kompetanse kreves for den 
enkelte sykepleieren, og hvordan utvikles denne? 

• Hvem vurderer hvilke sykepleiere som har denne 
kompetansen? 

• Hvordan ivareta sykepleien i en slik konsultasjon 
videre? 
 

Utfordringer 
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Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner er en måte å 
utnytte ressursene i revmatologiske poliklinikker, og i 
tråd med EULARs anbefalinger for sykepleierrollen 
 
Gir pasientene god og faglig forsvarlig oppfølging, men 
hvilke forhold som må ligge til grunn for det, må 
utredes videre 
 
Legedelegerte sykepleiekonsultasjoner er en 
utfordrende og inspirerende måte å jobbe på 

 

Oppsummering 
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Takk for oppmerksomheten! 
 


