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Bakgrunn til prosjektet

• Å utarbeide en behandlingsmodell, kalt RevINN
• flytte deler av det revmatologiske tilbudet nærmere pasienten ved å 

kombinere med fysisk og digital oppmøte/oppfølging 

• Å gjøre tilbud mer tilgjengelig for alle uavhengig av geografi



Målene med prosjektet 

• Utvikle en fleksibel modell

• Styrke pasientens helsekompetanse 

• Fremme samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten



Antatt virkning av prosjektet
• Økt erfaring med videokonsultasjoner både for pasient og 

helsepersonell

• Fremme tettere samhandling med pasient

• Fremme samhandling mellom tjenestenivå

• Overføre kompetanse til primærhelsetjenesten

• Desentraliserte og digitale tilbud gir mer likestilte tjenestetilbud 
mellom by og land når geografi blir mer underordnet.



Gjennomføring 

• Gjennomføring av temadager og poliklinisk rehabilitering, digitalt med 
fysisk oppmøte  

• Temadagene vil være åpne for både pasienter (etter henvisning) og 
pårørende. 

• Team med tverrfaglige fagressurser fra Revmatismesykehuset deltar i 
gjennomføringen fysisk og digitalt. 

• Tilby hospitering til Elverum kommune når tiltak gjennomføres, digitalt og 
fysisk oppmøte

• Invitere Elverum kommune til erfaringssamling etter endt gjennomføring



Temadager  

Gjennomført så langt

• 28. mars Fibromyalgi

• 4. april Håndartrose

• 13. juni Arbeid relatert til en revmatisk sykdom 



• To fagperson reiser ut til Elverum , resten underviser digitalt fra 
sykehuset. 

• Hvilke fagpersoner som reiser ut vil variere 



Evaluering
• Prosjektet som helhet skal evalueres

• Innsamling av data vil bli analysert i samarbeid med professor Anne 
Marit Mengshoel, UiO

• Etter endte prosjekt skal det gjennomføres et fokusgruppeintervju 
med 5-7 deltagere

• Hver temadag evalueres også separat  



Tilbakemelding fra pasienter etter to 
gjennomførte dager  

• Slipper å bruke opp energi av å må stresse seg til sted. 

• Veldig glad for å redusert transport tid!

• Veldig godt å slippe reiselengde(kjøre fysisk) og tidsbesparende 

• Lettere ift hjemmesituasjon att temadagen er i Elverum

• Høre erfaringer fra andre

• Berikende å utveksle erfaringer med andre

• Nyttig med utveksling 

• Veldig viktig å kunne snakke med andre med samme utfodringer



Tilbakemelding fra pasienter  
• Hvordan opplevde du lyd / bildekvaliteten?: 0-10

• Gjennomsnitt svar på 8 (fibromyalgi)
• Gjennomsnitt svar på 6 (håndartrose

• Hvordan opplevde du den personlige kontakten med fagpersonen på 
skjerm, sammenlignet med å sitte i samme rom? : 0-10
• Gjennomsnitt svar på 6 (fibromyalgi)
• Gjennomsnitt svar på 6 (håndartrose)

• Hva er din totale opplevelse av å ha vært med på Temadagen: 0-10
• Gjennomsnitt svar på 8  (fibromyalgi)
• Gjennomsnitt svar på 7 (håndartrose) 



Høst 2022 

• Er i gang med planlegging av høsten
• Tre temadager 

• To poliklinisk rehabilitering  (grupper) over 6 ganger med en individuell 
oppfølgingskonsultasjon etter to mnd
• Fibromyalgi 

• Artrose i vektbærende ledd 

• Hvorfor har vi har valgt disse pasientgrupper 
• Styrke samhandlingen mellom tjenestene

• Kompetanseoverføring 

• Samhandlingsreformen 



Samarbeidspartnere 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med

- Norske Kvinners Sanitetsforening

- Sykehusets brukerutvalg

- Elverum Revmatikerforening

- HelseINN

- Elverum kommune



Takk for oppmerksomheten 

Ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon ☺

www.tamara.pettersson@revmatismesykehuset.no

http://www.tamara.pettersson@revmatismesykehuset.no

