
Ung med revmatisk sykdom. 
Hvordan bidra med gode overganger?

Erfaringer fra Nordlandssykehuset.

Bente Fridtjofsen, sosionom.

«ungdom skal ha de beste 
forutsetninger for å leve gode liv»



«For mange barn og unge vil potensialet for 
forebygging gjennom tidlig innsats og behandling 
bidra til mindre helsetap og bedre livskvalitet.  
Derfor er det viktig å få avklart hjelpebehov og 
hvem som skal gi hjelpen så tidlig som mulig.  

Dette krever god samhandling mellom flere 
aktører både innad i helse- og omsorgstjenesten 
på tvers av nivåer, og med barnehage, skole, NAV 
og andre offentlige tjenester.  Behovet for bedre 
samhandling gjelder også i overgangen fra 
barneavdelingen til voksenavdelingen i sykehuset, 
som ofte oppleves utfordrende for ungdommer og 
deres familier»



«Livet vårt er kanskje ikke helt forutsigbart, 
men det er viktig at behandlingen vår er det. 
Går ting galt i ungdomstiden drar vi gjerne med 
oss problemer over i voksen alder».

«Overgangen fra barn til voksen i sykehuset må 
derfor ikke gå galt. For å sikre trygge og gode 
overganger må helsepersonell ta utgangspunkt 
i ungdommens særskilte behov, og 
helsetjenestene må ha gode systemer og 
rutiner og kunnskapsrike medarbeidere».



• Ungdomstida medfører store 
omveltninger:  
• Fysisk

• Psykisk

• Sosialt

• Identitet og selvbilde

• Veivalg

• For unge med helseplager, skal sykdom, 
behandling og funksjonsnedsettelse 
mestres parallelt

Hva er spesielt for ungdom?



➢fra barneavdeling til voksenavdeling

➢fra livet som barn til livet som voksen

➢fra ungdomsskole til videregående, 
høyere utdanning og/eller arbeid

➢Fra avhengighet av foreldre til 
selvstendighet

…..for å mestre livet best mulig, tross 
helsemessige utfordringer.  

Ungdom trenger støtte til å håndtere overgangene



Inkluderingskriterier:  

• Ungdom og unge voksne 12 – 25 år

• Revmatisk diagnose som skal følges 
opp/behandles i sykehuset

EULAR/PReS standards and recommendations
for the transitional care of young people with
juvenile-onset rheumatic diseases:

«Transition encompasses the process by which young
people acquire skills and access resources to
ensure that their physical, psychosocial, 
educational and vocational needs are met during
transition to adulthood».

Ungdomsforløpet ved Nordlandssykehuset 



Sjekklister:  12, 15 og 18 år

HEADSS – risiko- og beskyttelsesfaktorer

• Home: Familiesituasjon/forholdene i hjemmet 
• Education:  utdannelse og jobb 
• Activities: fritid, venner og sosialt 
• Drugs: tobakk, alkohol, illegale stoffer 
• Sexuality:  kjæreste, samliv, seksualitet og 

prevensjon 
• Safety:  mobbing, overgrep, risikoatferd, sikkerhet
• Suicide/depression:  psykiske helseplager, 

selvskading, suicidalitet.

Lærings- og mestringskurs 16 – 25 år

Tverrfaglig sykepleiedrevet poliklinikk 

• Fagsykepl/ungdomskoordinator:  

Sykdomsvurdering, medisininformasjon, 

helsemestring og øvrige sykepleiefaglige tema, jf. 

retningslinje EULAR, inkl. HEADSS

• Lege:  Sykdom-/medisinvurdering og behandling 

og andre legefaglige tema, jf. retningslinje 

EULAR, inkl. HEADSS.

• Sosionom:  Sjekklister, mestring, rettigheter og 

øvrige sosialfaglige tema, jf. retningslinje EULAR, 

inkl. HEADSS.  Samarb. med bl.a. kommune, 

NAV, skole, helsesykepleier, PPT, fastlege.

• Fysioterapeut 

• Ergoterapeut

https://www.youtube.com/watch?v=AkV92t2dYGE


• Brukerperspektiv

• Kunnskapsbasert tilnærming

• Standardiserte forløp, med individuell tilpassing

• Ledelsesforankring

• Engasjerte pådrivere 

• Tverrfaglighet og helhetlig 

Viktige aspekter for å lykkes 



• Forankring 
• Lederskifter

• På tvers av enheter og  klinikker

• Usikkerhet hos helsepersonell 

• Endring av etablerte rutiner 
• Selvstendige konsultasjoner hos sykepleier

• Helhetlig kartlegging

• Administrative rutiner

• Personalressurser og kunnskap - sårbart

Barrierer/utfordringer:



• Ungdomsrådet:  Prinsipper for gode overganger 

• Helsebiblioteket:  Veileder for gode overganger i helsevesenet 

• Ungdomsmedisin:  Transisjon - gode overganger for ungdom

Eular/PReS standards and recommendations for the transitional care of young people with juvenile-
onset rheumatic diseases

RKBU Nord:  Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom 
velferdssektorene om utsatte barn og unge

Tonje Fyhn, Rebecca Lynn Radlick og Vigdis Sveinsdottir. «Unge som står utenfor arbeid, opplæring og 
utdanning (NEET)» Rapport 2-2021, NORCE Helse

Lisbet Grut, Ole Petter Næsgaard, Mariann Sandsund.  Pasient- og brukerforløp for personer med 
revmatisk sykdom.  

Verktøy og litteratur:

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Ungdomsr%C3%A5det/Prinsipper%20for%20gode%20overganger%20(Hefte).pdf
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=12056
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpCOW4ai8GCgVkHA5ksjHPHVUMHTpZEAH
https://ard.bmj.com/content/annrheumdis/76/4/639.full.pdf
https://www.bufdir.no/bibliotek/dokumentside/?docid=buf00004148
https://www.ks.no/contentassets/25072fbf9d4d4577899c335e431117d7/Unge-utenfor-arbeid-opplering-og-utdanning.pdf
https://www.revmatiker.no/wp-content/uploads/2015/10/Sintef-rapport.pdf



