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Oppsummering questback-undersøkelsen sendt kommunehelsetjenesten mars-19. 

 

1. Hvilken faggruppe tilhører du?  

 

 

 

2. Har du noen gang fått henvist/vært i kontakt med barn eller ungdom med en kronisk 
revmatologisk sykdom? 

 

 

 

3. Har du hørt om Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR? 
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N=239 
48,5 % Fysioterapeuter, 40 % Helsesykepleiere, 9 % Ergoterapeuter, 3 % 
Annet: manuellterapeut, fastlege, sykepleier, saksbehandler. 

N= 239 
63 % har vært i kontakt m pasientgruppen, 32 % har ikke, 5 % vet ikke. 
Ca. halvparten av de som har hatt kontakt med pas.gruppen vet om 
NAKBUR (N=239/70 stk/30 %). 

 

 

N=239 
72 (30 %) har hørt om NAKBUR 

NAKBUR kartlegging kommunehelsetjenesten 2019.  
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Spørsmål 4 til spørsmål 8 er til de 72 (30 %) som har hørt om NAKBUR. 

4. På hvilken måte fikk du informasjon om NAKBUR? 

 

 

 

5. Har du besøkt nettsiden vår? 
 

 

 

6. Hva var nyttig for deg der? 

  

 

 

Av N=72 (30 %) som har hørt om NAKBUR, har 31 (43 %) besøkt nettsiden, 
41 (57 %) har ikke. 

N=63 (88 %)  

N= 28 av 31(90 %) 

NAKBUR kartlegging kommunehelsetjenesten 2019.  
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7. Hva mangler eller hva vil du ha mer av på nettsiden?   

 

 

 

Spørsmål 8 til 11 er til alle deltakere uansett om de har hørt om NAKBUR før eller ei. 

8. Hva ønsker du at en slik kompetansetjeneste skal bidra med for å bedre din yrkesgruppes ivaretagelse 
av pasientgruppen? 

N=239. 

Oppsummert 

 - info om behandlingstilbud 
 - kompetanseheving i kommunal sektor lokalt 
 - oversikt over hvem som har kompetanse på hva i regionene 
 - info om hvem som kan bidra på interne/lokale fagmøter    
 - telefontid? Kun generelle saker. Vise til eget regionssykehus? 
 - tydeligere henvisningskriterier 
 - info om ansvarsfordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på nettsiden 
 - info/brosjyre til utdeling på helsestasjoner 
 - råd om tilrettelegging i barnehage og skole  
 - råd om hvordan kommunene kan ivareta barna best 
 - råd om hvordan snakke med barn om sykdommen, mange sliter   -  
               - videooverføringer, nettbaserte kurs, … 
 - info om rettigheter på nettsiden 

Mange ber om å få veiledning på tlf. om enkeltpasient – gjøre kjent at vi ikke gjør det, ei heller om konkret behandling 

 

 

N= 17 av 31 (55 %) 

NAKBUR kartlegging kommunehelsetjenesten 2019.  
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9. På hvilken måte ønsker du å få informasjon og kunnskap om barn og unge med en revmatologisk 
sykdom? Du kan velge flere alternativer. 

N=235 

 

 

10. På hvilken måte kan NAKBUR være lett tilgjengelig/synlig for din faggruppe? 

UTVIDE NETTSIDEN - TYDELIGGJØRE FLERE MÅLGRUPPER 

NYHETSBREV TIL FLERE OG BREDERE 

INFO OM REGIONALE KONTAKTPERSONER 

SYNLIGE I FAGTIDSSKRIFT, PÅ ANDRES FAGMØTER, KURS, SEMINARER, KONFERANSER, SYKEHUSENES HJEMMESIDER 

INFO PÅ HELSESTASJONER 

KVALITETSSIKRE GOOGLE-SØK 

11. I hvilken grad har du tilgang til oppdatert kunnskap om utredning og behandling av barn og unge med 
en revmatologisk sykdom? 

Svaralternativ 1-5, der 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad. 

 

Domineres av nettside (83 %), Seminar, fagdag, kurs (71 %) og 
Nyhetsbrev (49 %).( Brosjyrer 35 %, Hospitering 25 %). Sosiale 
medier lavest (21 %). 

N=233  
1 i svært liten grad, 5 i svært stor grad. 

13 % = 1  
22 % = 2 
48 % = 3 
16 % = 4 
  2 % = 5 

NAKBUR kartlegging kommunehelsetjenesten 2019.  
 


