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1 Innledning 

1.1 Historikk 
Revmatismesykehuset AS ble etablert i 1958 og er en privat ideell aktør eid av Lillehammer 

Sanitetsforening. Sykehuset er hovedsenter for revmatologi i Innlandet etter oppdrag fra Helse Sør-Øst, 

og har et nedslagsfelt på ca. 325 000 innbyggere med til dels store geografiske avstander.  

Sykehuset har samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet HF om desentralisert poliklinikk på 

sykehusene i Gjøvik, Hamar og Elverum og på lokalmedisinske sentra lokalisert på Otta, Fagernes og 

Gran. 

Revmatismesykehuset tilbyr utredning, diagnostikk, behandling, spesialisert rehabilitering og opplæring 

av pasienter med revmatiske sykdommer. Sykehuset har høy poliklinisk aktivitet og en sengeavdeling 

med 12 senger for utredning, behandling og spesialisert rehabilitering. 

Sykehuset er en utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 

sosionomer og sykepleiere. Sykehuset har egen forskningsaktivitet. 

I tillegg har Revmatismesykehuset MR-maskin, bentetthetsmåler og eget laboratorium.  

Pasientene møter helsepersonell med spisskompetanse innen revmatologi som har som overordnet mål 

at den enkelte skal kunne fungere best mulig i hjem, arbeid og fritid ut fra egne forutsetninger.  

Faget revmatologi har gjennomgått en stor utvikling de siste 20 årene, noe som har ført til nye 

behandlingsformer og tilbud slik at pasientene kan leve et mer aktivt liv enn tidligere.  

I 2020 ble det foretatt en driftsgjennomgang som førte til endringer i rehabiliteringstilbudet. 

Varmtvannsbassenget ble lagt ned og prosjektet Helse og arbeid ble avsluttet. Arbeidshelse som 

metodikk ble innlemmet i ordinær poliklinisk drift. Korttidsavdelingen med fokus på læring og mestring 

ble lagt ned til påske, og det er utviklet temadager og poliklinisk rehabilitering til erstatning for dette. 

Brukerutvalget har deltatt i omstillings- og utviklingsarbeidet.  

1.2 Gjennomføring av revisjonsarbeidet 

1.2.1 Mandat og organisering 

Prosjekteier, administrerende direktør, har gitt mandat for arbeidet som ble organisert som en 

modifisert prosjektorganisering (PLP-metodikk). 

1.2.2 Medvirkning og aktiviteter 

Det er gjennomført en prosess med både sær- og tverrfaglige arbeidsgrupper og høringer. 

Brukerrepresentant har deltatt både i styringsgruppa og tverrfaglig gruppe som har sammenfattet stoff 

fra de særfaglige gruppene. Brukerutvalget har hatt planen til høring. Beslutninger er fattet i 

styringsgruppa som har bestått av ledergruppa og brukerrepresentant. Prosessen har bidratt til stort 

faglig engasjement og det er i sum bruk mye ressurser for å komme fram til et omforent resultat. Dette 

sikrer lojalitet til føringer og beslutninger, noe som har vært et mål med å involvere bredt. Planen er 

sammenfattet av prosjektansvarlig. 

Sitat fra en deltaker:  

«Takk for en spennende prosess, vi har lagt mye arbeid i dette og har store forventninger  

til å få en utviklingsplan som vi alle kan være stolt av og føle eierskap til». 
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2 Nåsituasjon 

2.1 Pasientbehandling 
Sykehuset har hovedansvar for revmatologi i Innlandet. Revmatologi omfatter inflammatoriske ledd- og 

systemiske sykdommer, og i et begrenset omfang også ikke-inflammatoriske sykdommer og 

smertetilstander i muskel/skjelettsystemet, Jf. Prioriteringsveileder i revmatologi (Helsedirektoratet). 

Sykehusets hovedoppgave er å tilby utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med 

inflammatorisk revmatisk sykdom. I tillegg skal sykehuset tilby spesialisert rehabilitering og opplæring. 

Rehabilitering og utredning gjennomføres i stor grad poliklinisk. Sykehuset skal fortsatt tilby utredning 

og behandling i sengeavdeling.  Pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer og sammensatte 

utfordringer og behov for tett/intensiv oppfølging, kan søkes til rehabiliteringsopphold ved 

sengeavdeling. Innleggelse til spesialisert rehabilitering kan også tilbys nasjonalt, jf. fritt sykehusvalg. 

2.1.1 Faglig plattform og prioriteringer 

Kunnskapsbasert praksis skal legges til grunn ved utredning og behandling. Pasientene skal møte 

personell med høy kompetanse innen revmatologi. Intervensjonene skal være kunnskapsbaserte, og 

tilpasses den enkeltes utfordringer, mål og ressurser.  

Pasientforløp for ulike diagnoser skal være veiledende for hvilke tiltak som iverksettes. Forebygging av 

eventuelle konsekvenser av sykdom skal vektlegges. 

Revmatismesykehuset skal ha fokus på arbeidshelse og ansatte skal ha god kompetanse innen dette 

området. 

2.1.2 Kvalitet og pasientopplæring 

Sykehuset skal tilby kunnskapsbasert pasientopplæring med mål om økt mestring gjennom styrket 

helsekompetanse hos den enkelte. Formålet er at pasienten kan forstå, vurdere og anvende 

helseinformasjon for å kunne ta gode beslutninger relatert til egen helse. Sykehuset skal også ha tilbud 

om opplæring for pårørende og ha fokus på å ivareta barn som pårørende. 

Figur 1: Helsekompetanseprosessen 

 

Pasientopplæringen gjennomføres individuelt eller i grupper. Aktuelle gruppeintervensjoner er 

temadager med formidling av kunnskapsbaserte fakta, og gruppeintervensjoner med individuell 

oppfølging der målet er å gi støtte til endring. Brukere skal være med i utvikling av nye tilbud og 

evaluering av disse.  

Standardiserte pasientforløp for flere diagnoser er et mål.  Dette vil gi pasientene forutsigbarhet og sikre 

helhetlig oppfølging.  

 

 

 

 

Evne til å forstå Vurdere og 
anvende

Kunnskapsbaserte 
beslutninger
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Aktivitet og ventetider                                                                                                                         

I 2019, før omlegging av drift og COVID-19, hadde sykehuset følgende aktivitet: 

Tabell 1- aktivitet 2019 

Aktivitet 2019 Somatikk 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. legemidler) i henhold til «sørge for»-
ansvaret 1600 

Pasientbehandling   

Antall utskrivninger døgnbehandling 1100 

Antall liggedøgn døgnbehandling 6926 

Antall oppholdsdager dagbehandling 8 

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 10 611 

 

I 2020 ble aktiviteten preget av pandemien: 

Tabell 2 – aktivitet 2020  

Aktivitet 2020  Somatikk 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. legemidler) i henhold til «sørge for»-
ansvaret 

1057 

Pasientbehandling  

Antall utskrivninger døgnbehandling 357 

Antall liggedøgn døgnbehandling 2090 

Antall oppholdsdager dagbehandling 41 

Antall inntektsgivende polikliniske opphold 11726 

 

I budsjett 2021 er følgende aktivitetsmål planlagt: 

Tabell 3 – planlagt aktivitet 2021 

Planlagt aktivitet 2021 Somatikk 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. legemidler) i henhold til «sørge for»-
ansvaret 1350 

Pasientbehandling   

Antall utskrivninger døgnbehandling 490 

Antall liggedøgn døgnbehandling 3381 

Antall oppholdsdager dagbehandling  0 
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Antall inntektsgivende polikliniske opphold, inkl. temadager og rehabilitering 15 908 

 

Som tabell 1, 2 og 3 viser dreies pasientbehandlingen til økt poliklinisk aktivitet og færre 

døgnbehandlinger. Den store forskjellen fra 2019 ifht antall utskrivinger og liggedøgn skyldes tidligere 

korttidsavdeling, mestringsopphold, som ble nedlagt til påske 2020.  

Gjennomsnittlig ventetid var i 2020 fastsatt til 54 dager i Helse Sør-Øst. På grunn av pandemien ble 

dette kravet opphevet. Søknader til utredningsopphold har vanligvis kort ventetid og prioriteres før 

rehabiliteringsopphold. 

Pasientavtaler 

Helse Sør-Øst fastsetter årlig hvor stor andel av pasientavtalene som skal overholdes innenfor frist. For 

2020 ble målet satt til 94 %, men kravet ble opphevet grunnet pandemien. Sykehuset overholdt 83 % av 

avtalen i 2020. 

Pasientsikkerhet 

Et systematisk og målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, skal være et av målene 

for virksomhetens arbeid. Det skal utarbeides handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.                                                                                                                                   

Brukermedvirkning og samvalg 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og skal gjennomføres på to nivåer; system- og individnivå. 

Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukere i undersøkelser, behandling 

og valg av tjenestetilbud.  «Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- 

og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes. Dersom pasienten eller brukeren 

samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens eller brukerens nærmeste pårørende ha 

informasjon om pasientens eller brukerens helsetilstand og den helsehjelp som ytes (Pasient- og 

brukerrettighetsloven §§3-1, 3-3)». 

Brukerutvalget ved sykehuset består av medlemmer fra pasientorganisasjoner. Sykehuset har ikke eget 

ungdomsråd, men barn og ungdom har representant fra sin brukerorganisasjon (BURG) i brukerutvalget. 

Utvalgets mandat og retningslinjer følger føringer fra Helse Sør-Øst. Det skal oppnevnes 

brukerrepresentanter til utviklings- og omstillingsprosjekter samt innen forskning når dette er aktuelt. 

Brukerutvalget er representert i flere interne råd og utvalg og brukerutvalgets leder møter som 

observatør i sykehuset styre. 

Pasientene må involveres i beslutningene om egen helse. Det gir bedre og mer forutsigbare 

helsetjenester og pasientene får benyttet egne ressurser. Målet med dette er best mulig tilbud til 

pasientene for å sette de i stand til å mestre den helsen de faktisk har (Nasjonal Helseplan).                                                                                                                                                               

Samvalg er en prosess hvor pasient og helsepersonell sammen tar beslutninger om hvilke 

undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best. For pasienten er dette er en rettighet, ingen 

plikt. Samvalg skal være det normale, ikke det spesielle i pasientens helsetjeneste. Samvalgsprosessen 

skal gi helsepersonell kunnskap om hva som er viktig for pasienten, og bidra til behandling som tar 

hensyn til pasientens livssituasjon (St. mld.7 Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.2 Oppgavedeling og samhandling 

Innen eget sykehus 

Alle med pasientkontakt skal tenke helhetlig for pasientens beste, og vurdere behov for de ulike 

faggrupper og tilbud. Plan for tiltak diskuteres i tverrfaglige møter eller direkte med 

behandlingsansvarlig lege. Henvisning i samsvar med Helsepersonelloven/poliklinikkforskrift §2 
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(Lovdata), dokumenteres i journalen.  Målet skal være rett behandling til rett tid. Helsepersonell skal 

kunne avlaste hverandre gjennom avtalt, kvalitetssikret og medisinsk faglig forankret jobbglidning. 

Det skal være tydelige rammer og ressurser for kommunikasjon og samarbeid, kvalitet sikres gjennom 

jevnlige samarbeidsmøter og undervisning på tvers av profesjoner.  

Fra andre sykehus og primærhelsetjenesten 

Sykehuset kan ta imot pasienter som henvises fra andre revmatologiske avdelinger til 

rehabiliteringsopphold. Sykehuset skal ha godt og tett samarbeid og samhandling med andre sykehus i 

utredning av pasienter. 

Tett samarbeid med primærhelsetjenesten for gjensidig informasjonsutveksling og 

kompetanseoverføring vektlegges. Det er viktig med koordinering av behandling når denne gis ved flere 

sykehus og/eller hos andre spesialister. 

Et mål er å kunne tilby mer av spesialisthelsetjenesten nærmere pasienten og hjemmet. Teknologiske 

verktøy kan bidra til dette. Dette forutsetter at tilbudet er kvalitetssikret og at det er god samhandling 

mellom pasient, pårørende, andre behandlere og evt. kommunehelsetjeneste. 

Samhandling krever fungerende kommunikasjonskanaler og rutiner mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Nye arbeidsformer, som bruk av digitale verktøy, kan gi pasientene større 

frihet, økt innsikt og mer kontroll over egen sykdom. Dette forutsetter at oppfølgingen og behandlingen 

som gis er medisinsk faglig forsvarlig. Økonomiske innsparinger skal ikke være bestemmende for om 

pasienter skal få behandling i sykehuset.  

 

 

Kilde: Det utadvendte sykehus (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 - 2023) 
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2.3 Organisering og ledelse 
Sykehuset er fra medio 2019 organisert med administrerende direktør og tre avdelinger.  

Figur 2 – organisasjonskart 

 

 

En tydelig linjeledelse med innsikt i tjenestene som tilbys er avgjørende for en velfungerende drift. 

Ledelsen skal legge til rette for en mest mulig effektiv drift til det beste for pasientene. Samarbeid med 

vernetjeneste og tillitsvalgte, preget av respekt for hverandres roller, er også viktig.  

Ledelsen skal jobbe aktivt for at Revmatismesykehuset skal bestå på Lillehammer og følge den nasjonale 

utviklingen av revmatologi som fag. Plan for etterfølgere når ansatte slutter er viktig for å gi økt 

kontinuitet i ledelsesapparatet og redusere sårbarhet. 

Det skal være stor grad av åpenhet om ledelsens arbeid i alle sammenhenger En samlende ledelse skal 

sørge for å følge opp overordnende mål samtidig som ressurser skal forvaltes på best mulig måte. 

Psykologisk trygghet i organisasjonen er avgjørende for kvaliteten på pasientbehandlingen/-sikkerheten 

og arbeidsmiljøet. 

Sykehuset skal fortsatt gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser. Resultatene følges opp i den 

enkelte avdeling og i sykehuset som helhet. 
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Figur 3 Hovedresultater per tema i ForBedring 2020 

 

2.4 Bemanning og kompetanse 

2.4.1 Bemanning 

Revmatismesykehuset skal legge til rette for å opprettholde høy kompetanse hos fagpersonell. Ansatte 

skal delta på kurs, kongresser, seminar, hospitere, utdannelsespermisjoner, intern- og ekstern 

undervisning, fordypning, supervisjon og annet. Sykehuset skal være aktive og synlige utad, jf. 

sykehusets visjon. Vi må aktivt jobbe for å rekruttere riktig kompetanse og være en attraktiv 

arbeidsplass for nye og gamle medarbeidere. Det må sikres at nåværende kompetanse overføres ved ny 

rekruttering.  

En vesentlig del av Revmatismesykehusets ressurser er knyttet til de ansatte. Deres kunnskaper, 

holdninger og ferdigheter er avgjørende for effektiv ressursbruk og kvalitet på tjenestene. Januar 2021 

hadde sykehuset 78,8 årsverk. Årsverkene er fordelt slik: 
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Faste stillinger pr. avdeling 2021 Årsverk 

Direktør m/stabsfunksjon 1,4 

Serviceavdelingen 21,8 

Helsefag og samhandling 34,8 

Poliklinikk 19,8 

Forskning (stipendiat) 1,0 

Sum ordinær virksomhet 78,8 

 

Sykehusets alderssammensetning viser at i planperioden vil omlag 30 ansatte fylle 62 år eller mer. Det er 

avgjørende for sykehuset at det er tilstrekkelig tilgang på alle relevante faggrupper.  

Revmatismesykehuset skal til enhver tid ha personell med høy kompetanse innen revmatologi og 

spesialisert revmatologisk rehabilitering og arbeidshelse. Det skal legges til rette for spesialistutdanning 

og masterløp for alle faggrupper. Bemanning- og kompetansebehov kartlegges jevnlig i forhold til 

sykehusets oppgaver og mål og kompetanseplaner oppdateres årlig.   

Revmatismesykehuset skal systematisk analysere, planlegge og dokumentere fremtidig 

bemanningsbehov.  

2.4.2 Kompetanse 

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner   

Revmatismesykehuset er eneste godkjente utdanningsinstitusjon i Innlandet for leger i spesialisering i 

revmatologi, og har samarbeidsavtaler med sykehuset Innlandet, Oslo universitetssykehus og 

Diakonhjemmet sykehus. Utdanningsløpet for spesialisering i revmatologi er 6 år. 

Revmatismesykehuset har samarbeidsavtale med Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik. Det er faste 

møtepunkter, hvor sykehusets praksiskoordinator deltar, for de aktuelle bachelorutdanningene innen 

ergoterapi, sykepleie og sosionomutdanning og sykehuset mottar studenter etter forespørsel.  

Sykehuset mottar også studenter fra andre høyskoler og universitet (fysioterapeuter).        

Utdannings- og kompetanseplaner 

Sykehuset har en strategisk kompetanseplan som danner grunnlag for avdelingsvise kompetanseplaner. 

I tillegg til nødvendig helsefaglig kompetanse vil det framover også være nødvendig med digitale 

ferdigheter. Dette for å kunne bruke/utnytte nye digitale verktøy i utredning- og 

behandlingssammenheng, men også for å kunne følge opp pasienter hjemme.  

2.5 Forskning og innovasjon 
Revmatismesykehuset skal legge til rette for klinisk relevant forskning innen revmatiske sykdommer. 

Aktuelle områder å forske på er diagnostikk, behandling, oppfølging, kartlegging av risikofaktorer, 

forebygging og arbeidsdeltagelse.  

Revmatismesykehuset skal jobbe for tettere forskningssamarbeid. Det skal være møteplasser for 

samarbeid mellom sykehuset og utdanningsinstitusjoner/andre sykehus og legges til rette for felles 

prosjekter. Samarbeidet med andre sykehus og aktuelle aktører videreføres og utvikles.  
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Det bør legges til rette for at ansatte skriver fagartikler, og sykehuset har som mål å ha minimum én 

ansatt i PhD-løp til enhver tid. Revmatismesykehuset skal fortsatt ha en forskningsrådgiver med PhD, 

denne bør fortrinnsvis være revmatolog. Sykehuset skal ha incentiver som stimulerer de ansatte til 

fagutvikling, forskning og formidling. 

Det er viktig med samarbeidsrelasjoner til andre aktører, både innenfor helse og andre bedrifter, for å 

sikre nytenkning og utvikling som er i tråd med faget revmatologi. Innovasjonsarbeid er behovsdrevet og 

den revmatologiske pasienten er i sentrum.  

 

Figur 4 - Publikasjonspoeng og antall artikler 

2.6 Økonomi 
Revmatismesykehuset har i årene 2015 – 2019 hatt litt varierende resultater fra år til år: 

 

Figur 5 – Økonomiske resultater 

Det gode resultatet i 2010 og 2014 skyldes pensjonsreformer som førte til kraftig reduksjon av 

pensjonskostnadene. Resultatet i 2018 ble påvirket av redusert kostnad til pensjon og innkjøp av dyre 

biologiske legemidler. 
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Behovet for å sikre en bærekraftig utvikling og tilstrekkelig midler til å sikre innkjøp av medisinteknisk 

utstyr (f.eks. MR, ultralydapparater, bentetthetsmåler), IKT-utstyr og bygg innebærer at vi også må 

generere overskudd de kommende år. Opptjent egenkapital har utviklet seg slik siden 2010: 

 

 

Figur 6 – Utvikling opptjent egenkapital 

I egenkapitalen ligger det et forskudd fra Helse Sør-Øst på 16,4 mill. kr som ble gitt i forbindelse med 

pensjonsreformen i 2014. Dette skal kun brukes til å dekke framtidige årlige pensjonskostnader som 

overskrider budsjettert nivå i 2014. Restbeløp er ved utgangen av 2019 på 8,4 mill. kr. 

Det er likevel tilstrekkelig oppsparte midler til nødvendige investeringer på kort og mellomlang sikt. 

Dette betyr imidlertid høyt fokus på effektiviseringstiltak/driftstilpasninger for å tilpasse 

ressursforbruket ved sykehuset til den aktiviteten vi til enhver tid har. 

2.7 Teknologi og utstyr 
 

2.7.1 IKT-løsninger 

Godt og operativt fungerende IKT-utstyr, herunder pasientjournalsystemer, er avgjørende for en effektiv 

drift og behandling. Sykehuset skal ha digitale løsninger som gir mulighet for kartlegging og evaluering. 

Løsningene skal også gi pasientene mulighet til å monitorere og følge opp egen helse.  

Digitale plattformer skal gi mulighet for godt samarbeid internt og eksternt, og bidra til en sømløs 

kommunikasjon mellom ulike tjenestenivå, som også inkluderer tverrfaglig personell i kommunen. Dette 

vil effektivisere samhandling og sikre kvalitet på tjenester.  

Sykehuset har fortsatt en del papirbaserte rutiner/dokumenter, både innen pasient- og 

personaladministrasjon. Det er et mål at sykehuset er optimalt digitalisert og at nødvendige løsninger 

anskaffes etter plan. 

 

2.7.2 Medisinsk teknisk utstyr 

Revmatismesykehuset er et spesialisert sykehus med behov for til enhver tid oppdatert og tilstrekkelig 

antall avansert medisinsk teknisk utstyr. Ultralyd har en svært sentral plass i diagnostikk og oppfølging 

ved revmatisk sykdom og det bør være et mål at dette er tilstede på alle undersøkelsesrom. Ny DXA til 

bentetthetsmåling ble anskaffet i 2019 og ny MR-maskin skal anskaffes i 2021.  

 

God utredning, behandling og oppfølging forutsetter sikre og effektive laboratorietjenester. Sykehuset 

er derfor avhengig av å ha et eget laboratorium. Laboratorietjenestene må sikre gode rutiner og struktur 
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for samarbeid med lokale og sentrale laboratorier samt sørge for å møte fremtidig behov behandler har 

for sine pasienter. Kvalitet og fagkunnskap om laboratoriearbeid og analyse må sikres gjennom 

oppdaterte bioingeniører. For å sikre rekruttering og stabilitet er faglige utfordringer viktig. En 

kombinasjon av laboratoriearbeid og bentetthetsmåling gir variasjon og god ressursutnyttelse. 

Laboratoriet administrerer biologisk materiale i forbindelse med forskning/studier og biobank.  

MR skal være et godt tilbud til pasienter med revmatologiske og ortopediske problemstillinger i 

Innlandet. Det er et mål at tilbudet er av så høy kvalitet at det blir det foretrukne alternativet for interne 

og eksterne henvisere. Det er også et mål at lokale radiologer beskriver bildene for å øke samarbeidet 

mellom radiolog-revmatolog og radiolog- radiograf for å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen.  

2.7.3 Bygg 

Revmatismesykehuset består av ett hovedbygg og en garasje. Til sammen ca. 5.600 m2. I tillegg har 

Lillehammer sanitetsforening en eldre bolig på samme område som pr. dags dato sykehuset leier og 

benytter til kursaktivitet.  

Bygning Fra Areal (m2) Funksjon 

Gamlebygget 1915 1.300 Kjøkken, kantine, 

venterom, kontor 

Sengefløy 1967 2.300 Resepsjon, 

behandlingsrom, 

sengepost, kontor 

Poliklinikkbygg 1967 

Påbygd 2003 

2.000 Behandlingsrom, MR, 

DXA, laboratorium, 

treningssal, 

garderober, kontor, 

Garasje  2004 100 Lager, biobank, 

kontor 

Lokalene er generelt godt vedlikeholdt, men endringer i drift vil etter hvert kreve midler til ombygging 

av arealer til annen virksomhet.  
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3 Overordnede strategier og føringer 

3.1 Nasjonal helse- og sykehusplan 
Den nasjonale planen gir en bred beskrivelse av viktige utviklingstrekk, politiske føringer og ambisjoner 

og planer for utvikling av helsetjenesten med vekt på å skape pasientens helsetjeneste.  

Disse rammene er videreført og konkretisert i årlige oppdragsdokumenter fra Helse- og 

omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene og i foretaksmøter. 

Kilde: Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020 - 

2023 

3.2 Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst RHF 
Regional utviklingsplan er basert på Nasjonal helse- og sykehusplan sine føringer samt de enkelte 

helseforetakene sine utviklingsplaner. Utviklingsplanen peker på ønsket utvikling på kort og lengre sikt. 

Gjeldende plan har et perspektiv fram mot 2035 og har fem satsingsområder i planperioden:   

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring  

2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester  

3. Redusere uønsket variasjon  

4. Mer tid til pasientrettet arbeid  

5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste  

3.3 Føringer 
Utviklingsplan 2021-2030 for Revmatismesykehuset skal bidra til at visjonen «Pasientens helsetjeneste» 

videreutvikles i samsvar med nasjonale og regionale føringer.                                                                                                    

Sykehuset mottar årlig oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Oppdragsdokumentet definerer overordnede mål 

for driften og hvilke krav som settes til kvalitet og aktivitet.    

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, utarbeidet av Helse Sør-Øst, er lagt til grunn for arbeidet 

med planen. Faglig plattform er i tråd med føringer i Nasjonal prioriteringsveileder i revmatologi 

(Helsedirektoratet), EULAR og Strategiplan for norsk revmatologisk forening 2021- 2025. 

Prioriteringsveilederen for revmatologi gir også føringer for spesialisthelsetjenestens hovedansvar. 

Om planleggingen går som forutsatt, og nødvendige vedtak fattes, vil Mjøssykehuset være en realitet 

innen 10 år. Plassering av det nye sykehuset og hva dette skal inneholde, samt hvor akuttfunksjoner 
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plasseres, vil ha betydning for Revmatismesykehuset. Sykehuset må følge prosessen tett og ta hensyn til 

denne i det videre strategiarbeidet. 

4 Utviklingstrekk og framskriving  

Behandlingstilbudet til pasienter med revmatisk sykdom har endret seg betydelig de siste 20 år. 

Medikamentell behandling med cytostatika, immunsuppressiva og nye biologiske preparater har gitt 

store behandlingsgevinster. Nyere diagnostiske hjelpemidler har muliggjort diagnostisering og 

igangsetting av behandling på et langt tidligere tidspunkt enn tidligere. Tidlig diagnostikk og mer effektiv 

behandling har ført til at pasientgruppen har mindre funksjonstap. Dette medfører en dreining mot 

færre og kortere sykehusinnleggelser og økt poliklinisk aktivitet. 

Systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter er multiorgansykdommer. Revmatologene må derfor ha 

høy kompetanse og tett samarbeid med spesialitetene nefrologi, gastroenterologi, radiologi, 

lungemedisin, immunologi, ØNH, nevrologi, dermatologi, oftalmologi, onkologi og kardiologi.  

Revmatologien i Innlandet står overfor store endringer på kort og lang sikt.  Med ny sykehusstruktur er 

det viktig at revmatologisk kompetanse er tilstede i form av ambulerende tjeneste i det planlagte nye 

Mjøssykehuset da sykehusets ambisjon er fortsatt å bestå som et privat ideelt sykehus. 

Utvikling og økt bruk av teknologi og digitale løsninger vil muliggjøre større bruk av e-konsultasjoner. 

Fremtidens pasienter vil være godt informert via internett og andre kanaler. Dette innebærer en endring 

i pasientenes forventninger og behov i forhold til helsekompetanse og behandling. Vår informasjon må 

være standardisert og samtidig tilpasset mottaker slik at det gir mulighet til samvalg.  

Sykehusets tilbud skal utformes fra en tverrfaglig forståelse hvor biologisk-, psykologisk- og sosial 

kunnskap utfyller hverandre. Arbeidshelse skal vektlegges. Forebygging og tidlig innsats er viktige 

faktorer for å unngå frafall hos den yrkesaktive pasient. 

Pasienten skal få riktig behandling, til rett tid, på rett sted, hver gang! 

Spesialisthelsetjenester i hjemmet 

 
Kilde: Norsk helse- og sykehusplan 2020 – 2023 
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5 Veivalg 

Det overordnende målet for Revmatismesykehuset er å fortsette som et privat ideelt spesialsykehus 

lokalisert på Lillehammer, med poliklinisk virksomhet og sengeavdeling med utredning, behandling og 

spesialisert rehabilitering.  

Sykehuset skal ha strategier for å møte ulike scenarier for fremtidige sykehusstrukturer i Innlandet.  

Eksempel: om Lillehammer ikke får akuttsykehusfunksjon vil dette få en konsekvens for utredning av 

inneliggende pasienter, logistikk og rutiner må endres. 

Det må fortsatt sikres samarbeidsavtaler mellom Revmatismesykehuset og Sykehuset Innlandet HF slik 

at revmatologiske pasienter får nødvendig utredning hos andre spesialiteter.  

Revmatismesykehusets hovedfokus skal rettes mot pasienter med inflammatoriske revmatiske 

sykdommer i klinikk og forskning.  Tilbud skal også i et visst omfang gis til pasienter med ikke-

inflammatoriske tilstander, jmfr. Prioriteringsveileder og Strategiplan for norsk revmatologisk forening. 

Det skal legges til rette for at pasienten kommer raskest mulig til utredning.  

Revmatismesykehuset skal fortsatt ha fokus på at flere pasienter med revmatisk sykdom er i arbeid.  

Spesialisert rehabilitering kan tilbys pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom og sammensatte 

utfordringer i poliklinikk og sengeavdeling. Det etterstrebes styrking av polikliniske tilbud.  

Revmatismesykehuset har som mål å ha et landsdekkende tilbud til pasienter med inflammatoriske 

bindevevssykdommer og vaskulitter med spesielt behov for spesialisert rehabilitering. Dette fordrer høy 

tverrfaglig kompetanse.  

Sykehuset skal videreutvikle arenaer internt og eksternt for å styrke pasientens helsekompetanse.  
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6 Relevante dokumenter og nettsteder 
 

Nasjonal helse og sykehusplan 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-
sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/ 

 

Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035 

https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035 

 

Sykehuset Innlandet HF 

https://sykehuset-innlandet.no/om-oss/fakta/utviklingsplan 

https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur 

 

Strategiplan for norsk revmatologisk forening, 2021-2025  

 

Prioriteringsveilederen for revmatologi, Helsedirektoratet 

Revmatologi - Helsedirektoratet 

EULAR 

https://www.eular.org/index.cfm 

 

Nasjonal veileder i revmatologi, Norsk revmatologisk forening (2020) 

https://norskrevmatologi.no/ 

 

Lover og forskrifter 

https://lovdata.no 

 

Brukermedvirkning Helse Sør-Øst 

https://www.helse-sorost.no/brukermedvirkning  

 

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-
2019-2023/id2644707/ 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2017) og 

Nasjonal Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 – 2023 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasientsikkerhet-og-kvalitetsforbedring 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/
https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2035
https://sykehuset-innlandet.no/om-oss/fakta/utviklingsplan
https://sykehuset-innlandet.no/framtidig-sykehusstruktur
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/revmatologi
https://www.eular.org/index.cfm
https://norskrevmatologi.no/
https://www.helse-sorost.no/brukermedvirkning
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasientsikkerhet-og-kvalitetsforbedring


Utviklingsplan 2021 - 2030 

18 

 

VEDLEGG 1 

Handlingsplan 2021 - 2023 

Revmatismesykehusets hovedmål er å fortsette som et privat ideelt spesialsykehus for pasienter med 

inflammatorisk revmatisk sykdom i Innlandet. Sykehuset skal tilby revmatologisk kompetanse av høy 

kvalitet. 

1. Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet 

  
 Mål Tiltak Gjennomføres 

1. Tidlig diagnose, oppfølging og 
behandling  

 

 

 

 

 

 

 

Riktig kompetanse og 
tilstrekkelig bemanning for 
å sikre rask diagnostikk og 
oppfølging innen avtalt tid 

Rask tverrfaglig vurdering 
basert på kunnskapsbasert 
praksis 

Avtale om samarbeid med 
andre spesialiteter ved 
utredning og oppfølging 

Gi forståelig informasjon 
om aktuelle 
behandlingsalternativer 
(samvalgsprosessen) 

Tett oppfølging i 
tilfriskningen for å unngå 
negativ sykdomsutvikling 
for eksempel  «treat to 
target». 

Kontinuerlig 

 

 

 

 

 

2. Høy faglig kvalitet i 
pasienttilbudene 

Legge til rette for fag- og 
kompetanseutvikling 

Kontinuerlig 

3. Sikre at pasientene har innsikt og 
kunnskap om egen diagnose 

 

Tilpasset individuell 
informasjon 

Tilby og videreutvikle 
temadager og poliklinisk 
rehabilitering. 

Kontinuerlig 

 

4. Riktig pasient til spesialisert 

rehabilitering  

 

Distribusjon av 

informasjon til fagmiljøer 

og pasienter 

Utarbeide kriterier for 

henvisning  

Utarbeide rutiner for 

rehabiliteringsopphold 

Innen 2021 og ved 

endringer 

 

2022 

2021 

5. Sikre at arbeidshelse har fokus i 

oppfølging 

Tverrfaglig tilnærming ved 

sammensatte utfordringer 

Kontinuerlig 
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Utvikle prosedyrer for 

kartlegging og tiltak 

2021 

 

2. Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet 
og pasientopplæring 

  
 Mål Tiltak Gjennomføres 

1. Gi tilbud til pasienter med 

revmatisk sykdom i samsvar med 

prioriteringsveileder for 

revmatologi 

 

Bruke kvalitetsindikatorer 

for brukertilfredshet, 

behandlingsutbytte og 

helsegevinst i 

utviklingsarbeidet 

Pasientforløp for aktuelle 
diagnoser 

Opprettholde tilbud om 

innleggelse til utredning og 

rehabilitering ved sengepost 

Involvere brukerutvalget i 
utviklingen av fremtidens 
helsetjeneste og sykehus.  

Kontinuerlig fag- og 

kompetanseutvikling 

Kontinuerlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ivareta kvalitets- og 

pasientsikkerhet 

Utarbeide Handlingsplan for 

pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring  

Kvalitets- og 

pasientsikkerhetsutvalget 

følger opp avviksmeldinger 

og forbedringsarbeid 

2022 

 

 

Faste møter 

3. Gi individuelt tilpasset polikliniske 
behandlings- og oppfølgingstilbud 

 

Behandler skal sammen 
med pasienten vurdere 
digital oppfølging når det er 
aktuelt/eller ikke.  

Sikre og stabile IT-løsninger 

Kontinuerlig 

4. Behandlingsresultater for 
artrittpasienter, jf. NorArtritt- 
registeret, bør være lik eller bedre 
enn landsgjennomsnittet 

Tett oppfølging «treat to 
target» prinsippet/nå 
behandlingsmål  

Veilede pasienter i 
egenregistrering 

Sikre opplæring av personell 
i registerregistrering 

Kontinuerlig 
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5. Sikre overgangen fra Rikshospitalet 

for unge voksne med revmatisk 

sykdom  

 

Utvikle pasientflyt for 

gruppa 18-25 år 

Definert ungdomskontakt i 

poliklinikken 

Videreutvikle temadag «Ung 

voksen» 

2021 

6. Sikre oppfølging av gravide og 
pasienter med ønske om barn 

Videre-/etterutdanne 
sykepleiere og leger  

 

 
 
 

 

                                                                             
                                                                             
 
 

3. Oppgavedeling og samhandling 

 Mål Tiltak Gjennomføres 

1. Bidra til økt kunnskap om 
revmatologi i primær- og 
spesialisthelsetjeneste 

Plan for 
kompetanseoverføring 

Videreføre funksjon som 
samhandlingskoordinator  

Initiere og delta i aktuelle 
utviklings- og 
kompetanseprosjekter  

2022 

2. Sikre nødvendig 
informasjonsutveksling med alle 
faggrupper i 
primærhelsetjenesten 

Anskaffe meldingsutveksling 
i Norsk Helsenett (PLO-
meldinger) 

2022 
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3. Tilby spesialisert rehabilitering 
til pasienter fra andre sykehus 
og regioner 

Inngå avtaler med andre 
revmatologiske avdelinger i 
HSØ  

Informere alle 
revmatologiske avdelinger 
om tilbudet 

2021 – 2030 

4. Jobbglidning for å redusere 
sårbarheter  

Definere aktuelle områder 
og faggrupper. Jobbglidning 
skal til enhver tid være 
kvalitetssikret og avtalt med 
den medisinsk faglig 
ansvarlig.  

Opplæring, hospitering og 
kurs. 

2021 – 2030 

6. Samhandling med andre sykehus 
og spesialiteter 

Inngå nødvendige avtaler 
med eksterne 
samarbeidsparter 

Opprette utvalg med 

brukerrepresentant som 

følger 

sykehusstrukturprosessen 

tett 

Kontinuerlig 

 

 

2021 

 
 

 
4. Bemanning og kompetanse 

  
 Mål Tiltak Gjennomføres 

1. Ha spesialister og personell med 
høy kompetanse innen revmatologi  

 

Rekruttere og beholde 
kompetente ansatte  

System for 
internundervisning og 
hospitering 

Legge til rette for 

deltakelse på kurs/ 

etterutdanning  

Kontinuerlig 
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Legge til rette for 
relevante master- og 
videreutdanninger 

2. Tilby attraktiv utdanning for leger i 
spesialisering 

Ha definerte ressurser slik 
at supervisjon,  
undervisning og opplæring 
ivaretas 

Kontinuerlig 

 

3. Sikre rekruttering av fagpersonell 
og gjøre det attraktiv for 
revmatologer og andre faggrupper 
å arbeide på Revmatismesykehuset 

Konkurransedyktige 
arbeidsbetingelser 

Kontinuerlig fag og 
kompetanseutvikling 

Hensiktsmessige lokaler og 
moderne utstyr  

Godt arbeidsmiljø – 
kartlegges gjennom årlige 
medarbeiderundersøkelser  

Plan for «onboarding» når 
noen slutter 

Kontinuerlig 

4. Styrke ansattes digitale kompetanse Legge til rette for 
veiledning og kurs innen 
relevante digitale 
plattformer 

Superbrukere på alle 
programmer/system. 

Kontinuerlig 

 

5. Sikre kontinuitet i ledelse Plan for «onboarding» når 
noen slutter 

Når det er aktuelt 

 

5. Forskning og innovasjon 

 Mål Tiltak Gjennomføres 

1. Økt aktivitet innen klinisk 
forskning  

Legge til rette for og stimulere 
til forskning 

Videreføre stilling som 
forskningsrådgiver  

Minst én PhD kandidat ved 
sykehuset til enhver tid 

Søke ekstern finansiering 

Kontinuerlig 

 

 

 

Når det er aktuelt 

2. Utvikle en innovativ kultur 
hvor alle inviteres til å komme 
med god forslag og idéer 

 

Aktivt Innovasjonsforum med 
tydelige retningslinjer 

Delta i utvalg/samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner/andre 
sykehus og aktører 

2022 

 

Kontinuerlig 

 

 


