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NBRR
• Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering

• Utredning og spesialisert tverrfaglig rehabilitering av pasienter 
over 18 år med inflammatorisk revmatisk sykdom (dette 
inkluderer bindevev og vaskulitt sykdommene)

• Pasienter med komplekse sykdomsutfordringer og som opplever 
økende funksjons- og aktivitetsproblemer

• Pasienter som ikke får dekket sitt behov for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten regionalt eller der rehabilitering 
kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som 
utilstrekkelig



Revmatolog

Sykepleier

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Psykolog

Sosionom

Farmasøyt

Annet

Rehabilitering NBRR



Bakgrunn for pilotprosjektet med 
digitale verktøy

• 11.3.2020: pasientene skrives ut og enheten ble stengt

• 11.5.2020 oppstart pilotprosjekt

• Innhold:

o èn overnatting på sykehuset (den første dagen), 

o noen dager med komprimert dagforløp på sykehuset, 

o ambulerende virksomhet (hjemmebesøk) 

o videokonsultasjoner (plattform Confrere) med aktuelle faggrupper 
fra teamet i 3 uker

• Pasientene

o Kort reisevei

o Ikke regnet som spesielt sårbare ifht korona

o relativt mobile

o hadde gjennomført et innledende opphold på NBRR



Eksempel på ukeplan med 3 
pasienter

Tid:

Type:
Mandag
Overnatting pas 1

Tirsdag
Overnatting pas 2

Onsdag Torsdag
Pas 1. oppmøte

Fredag
Pas. 2 oppmøte

Tilstede Revmatolog, fysioterapeut, Psykolog, 

Ergoterapeut, Sykepleier

Revmatolog, Fysioterapeut 1, Fysioterapeut 2, 

sosionom, Ergoterapeut  ½ dag

Revmatolog, Psykolog, Sosionom, Sykepleier, 

Farmasøyt, Ergoterapeut

Revmatolog, Ergoterapeut, 

Fysioterapeut 2, Psykolog, Sykepleier

Ergoterapeut, Sosionom, 

Fysioterapeut 1, Revmatolog

09.00 – 09.30 Pas. 1 Inntak lege og psykolog 

Rom: 13 på poliklinikken 

Pas. 1 Fysioterapeut

Rom: Pasientrom 

(Susanne)

Pas. 2

Inntak lege og sykepleier 

Rom: 13 på poliklinikken

Pas. 1 VK sykepleier 

målsamtale

Pas.2 

Sosionom+

Rom: Pasientrom

Tverrfaglig møte

Rom: Utsikten

Pas. 1 VK 

sykepleier om 

planer helg

Pas. 2 lege

Rom: 13 på 

poliklinikken

09.30 – 10.00 Pas. 2 målmøte

10.00- 10.30

Pas.1 VK lege

Pas.2 

Psykolog

Rom: Pasientrom

Pas. 1 Målmøte

Rom: Utsikten

10.30 – 11.00 Pause Pas.1 Farmasøyt 

Rom: Pasientrom 

Pas. 2 Inntak Fysioterapeut

Rom: CPET (kristine)

Pause

11.00 – 11.30 Pas. 1 Innkomst u.s fysioterapeut

Rom: CPET-rommet (Kristine)

Pas.2 Farmasøyt

Rom: Pasientrom

Pas. 1 

Ergoterapeut

Rom: DBL 424

Pas.2 

VK Målsamtale 

sykepleier

Pas. 2 Fysioterapeut

Rom: CPET-rommet (kristine)

11.30 – 12.00 Pause

12.00 -12.30 Pas. 1 Ergoterapeut

Rom: Pasientrom

Pas. 2 Oppsummering og 

gjennomgang plan 

sykepleier 

Rom: 

Pasientrom/samtalerom

Pas.1 VK Psykolog

Rom: Celle NKRR gang

Pas.2 Ergoterapeut

Rom: Pasientrom

Pause Pas. 2 sosionom

Rom: DBL 424

12.30 -13.00 Tverrfagligmøte

Rom: NKRR Biblioteket

Pas. 1 

Fysioterapeut

Rom: CPET-

rommet

(Susanne)

Pas. 2 VK 

Psykolog

Rom: DBL 424

Pas.2 sykepleier om planer helg 

Rom: DBL 424

13.00-14.00 Pas. 1 Psykolog

Rom: pasientrom

Pas.1 Sosionom

Rom: Pasientrom

14.00 – 15.00 Pas.1: Oppsummering og 

gjennomgang plan med sykepleier 

(event. Kveld)

Rom: Pasientrommet

Ultralyd us rom 13 med 

Sigrid, ev injeksjon Pas.1 Sosionom 

Rom: DBL 424



Våre erfaringer
• 8 pasienter totalt gjennomførte rehabilitering i pilotprosjektet

• Flere faggrupper som i stor grad driver veiledning og rådgiving opplevde 
at pasientsamtaler via videokonsultasjon var tidsbesparende og et godt 
verktøy

• Piloten fratok pasientenes utbytte av det sosiale og erfaringsutvekslingen 
om hvordan det er å ha kronisk sykdom

• 100% av de som besvarte pasient evalueringen opplever at behandlerne 
i stor/svært stor grad samarbeider godt om innholdet i deres opphold. 

• Nødvendigheten av et samlet, koordinert tverrfaglig team med samme 
tilnærming til behandling som før, og som kommuniserer godt sammen



Noen tilbakemelding fra pasientene

«Det er en fantastisk kompetanse og erfaring dere har blant behandlerne. 
Dere ser hver enkelt og dens problemstilling. Hjelpen dere har gitt har vært 
uvurderlig og man fikk det dyttet i riktig retning.»

• Ville du anbefalt opplegget: 

«Helt klart, det er veldig bra at man klarer å lage et tilbud selv om det var 
annerledes.»

«Personlig har jeg blitt utmattet og mistet vekt pga reisevei og avbrutt 
behandling med å være hjemme. Men NBRR teamet er helt fantastisk og alt 
jeg har lært og fått hjelp til/oppfølging er uvurderlig»



Fordeler:

• Videokonsultasjon som verktøy ved;

- Ved avbrutte opphold

- Ved kortere opphold

- Samarbeidsmøter  

- Oppfølgingssamtaler

- Inkludering av pårørende

- Ved betydelig utmattelse

- Ved Karantene/ isolasjonstilfeller

Utfordringer/forbedringer:

- Synliggjøringen av planlegging og koordinering av videokonsultasjoner 
krever også administrasjon og fokus på pasientflyt (det er et arbeid som 
gjøres selv om pasienten ikke er innlagt).

- Helt avhengig av gode fasiliteter og verktøy til å gjennomføre gode 
konsultasjoner

- Bevisstgjøring rundt relasjonsbygging og tillit til behandlere pasientene 
ikke har møtt i virkeligheten



Spørsmål?

Takk for meg ☺


