
 
 

 

Kompetansespredningsplan – kompetanse til hvem og hvordan 

Med utgangspunkt i oppgavene som nasjonale tjenester skal ivareta, skal det utarbeides en 

plan for oppbygging av kompetanse og kompetansespredning til andre deler av 

helsetjenesten og brukere. Les mer om oppgavene i veileder for nasjonale tjenester på 

nettsiden til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-

omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/  
 

Planen skal gjenspeile behovene for kompetansespredning og valg av virkemidler for å spre 

kunnskap.  

• Eksempler på kompetansespredningstiltak er informasjon om tjenesten, forskning, 

henvisningskriterier, kunnskap om bruk av metoder og utvikling av pasientforløp.  

• Eksempler på virkemidler er nettside, sosiale medier, kurs, konferanser, seminar, E-

læring, utdanningsprogram med og uten sertifisering, hospitering, nyhetsbrev og 

artikler.  

 

 
 

Navn på tjeneste: NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR REVMATOLOGISK REHABILITERING (NKRR) 

 

Kompetanse- 
spredningstiltak 

Målgruppe 
(hvem) 

Virkemidler (hvordan) Tidsaspekt 

1) NKRR SKAL LEGGE 
TIL RETTE FOR 
SAMHANDLING, 
MØTEPLASSER OG 
NETTVERK INNEN 
REVMATOLOGISK 
REHABILITERING, 
REGIONALT, 
NASJONALT OG 
INTERNASJONALT (3) 

Helsepersonell i 
primær- og 
spesialist-
helsetjenesten  

Pasienter 

•Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk 
rehabilitering.  

• Regionale nettverk/møteplasser.  

• Nettverksmøter for pasientundervisning, læring 
og mestring i revmatologi.  

• Nettverk for ergoterapeuter i revmatologi.  

• Nettverk for fysioterapeuter i revmatologi.  

• Samarbeid med EULAR (European League 
Against Rheumatism)  

• Nasjonale og internasjonale 
forskningsprosjekter 

  

 

2023-2027 

2) NKRR SKAL BIDRA 
TIL LIKEVERDIG 
TILGJENGELIGHET TIL 
KOMPETANSE OG 
KUNNSKAP INNEN 

Helsepersonell i 
primær- og 
spesialist-
helsetjenesten  

Pasienter 

• Nettsider: www.nkrr.no 

• Facebook: 
https://www.facebook.com/revmatologiskrehabi
litering/ 

2023-2027 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonale-tjenester/id614574/


 
 

REVMATOLOGISK 
REHABILITERING (1) 

• Nyhetsbrev for invitasjoner til webinar og for 
enkelte prosjekter 

• Blogg: www.revmabloggen.no 

• En oppdatert mailingliste med kontaktpersoner 
på alle revmatologiske avdelinger og 
rehabiliteringsinstitusjoner med pasienter i 
målgruppen. 

• Klinisk verktøykasse 

• Fysiske og digitale kurs/workshops 

• Arrangere og delta på fagkonferanser 

• Webinar publisert på Youtube 

• Informasjons- og undervisningsfilmer på 
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC-
FUX9PFXmU22DBKf2q93pg 

• Publisere både i vitenskaplige og 
populærvitenskaplige medier 

• Arrangere/delta på Dialogmøte og andre 
møteplasser NRF 

3) NKRR SKAL GI 
VEILEDNING OG 
RÅDGIVING 
INNENFOR 
REVMATOLOGISK 
REHABILITERING 

Helsepersonell 
primær- og 
spesialist-
helsetjeneste 

• Veiledningstjeneste (prosjekthjelp) for 
forsknings- og fagutviklingsprosjekter tilgjengelig 
via NKRR.no  
• Veilede master- og PhD-studenter  
• Sikre at samarbeidspartnere i 
forskningsprosjekt får faglig utbytte av 
samarbeidet. 

2023-2027 

4) NKRR SKAL BIDRA 
I RELEVANT 
UNDERVISNING OG 
UTDANNING AV 
HELSEPERSONELL (2) 

 

Helsepersonell 
primær- og 
spesialist-
helsetjenester 

• Arrangere egne kurs/workshops 
• Webinar publisert på Youtube 
• Informasjons- og undervisningsfilmer publisert 
på YouTube 
• Undervisning på høyskoler og universitet 
• Undervisning på spesialistutdanningen av leger 
i revmatologi samt bidra i utarbeidelse av 
fagplaner for spesialistutdanningen 
• Delta med foredrag og postere på nasjonale og 
internasjonale kongresser, seminar og kurs 

2023-2027 

5) NKRR SKAL 
UTVIKLE EVALUERE, 
IMPLEMENTERE OG 
TILGJENGELIGGJØRE 
KUNNSKAPSBASERTE 
PROSEDYRER OG 
ANBEFALINGER, 
SAMT DELTA I 
NASJONALT 
FORANKRET ARBEID 
MED RELEVANS FOR 

Helsepersonell i 
primær- og 
spesialist-
helsetjenesten 

 Pasienter 

• Utvikle retningslinjer og anbefalinger i tråd med 
nasjonale standarder og tilgjengeliggjøre disse på 
Helsebiblioteket  
• Tilgjengeliggjøre (oversette og formidle) og 
implementere internasjonale anbefalinger, 
fagprosedyrer og retningslinjer.  
• Delta i arbeidsgrupper og råd i regi av 
departement og direktorat for utvikling av 
retningslinjer, kvalitetsindikatorer etc.  
• Delta i arbeidsgrupper i EULAR for utvikling av 
nye prosedyrer 

2023-2027 



 
 

REVMATOLOGISK 
REHABILITERING (3) 

6) NKRR SKAL HA 
NETTSIDER SOM ER 
BRUKERVENNLIGE, 
HA LOGISK 
OPPBYGGING OG 
VÆRE LETT 
TILGJENGELIG MED 
FORSTÅELIG SPRÅK 
FOR BÅDE 
HELSEPERSONELL OG 
BRUKERE (1) 

Helsepersonell i 
primær- og 
spesialist-
helsetjenesten  

Pasienter 
www.nkrr.no 
Oversiktlig og søkbar prosjektoversikt 

 
2023-2027 

7) NKRR SKAL BIDRA 
TIL ALLMENN 
KUNNSKAP OG 
OPPMERKSOMHET 
OM DET Å LEVE MED 
EN REVMATISK 
SYKDOM, OG 
HVORDAN 
FOREBYGGE OG 
REHABILITERE 
NEGATIVE 
KONSEKVENSER AV 
SYKDOMMENE (3) 

Beslutningstagere
og den generelle 
befolkning 

•Publisere artikler og kronikker i presse og 
sosiale medier  
• Revmabloggen  
• Dagspressen/TV /Radio  
• nkrr.no og facebook 
• Webinar 

2023-2027 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



 
 

                        

  

 


