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Bakgrund: 

Följande dokument är utarbetat av en arbetsgrupp från Svensk Barnreumatologisk förening. Syftet med dokumentet är att ge vägledning vad som är en 

rimlig nivå för barnreumatologi på länsnivå, såväl kunskapsmässigt som resursmässigt. Dokumentet ska kunna användas i lokala diskussioner om resurser för 

barnreumatologin, t.ex. möjlighet för den länsansvariga/e att åka på vidareutbildningsmöten. 

I den bifogade tabellen syns den föreslagna lägsta nivån för såväl teoretiska som praktiska kunskaper i blått. Tabellen har sitt ursprung i ”Utbildningsguiden 

för ST” som finns att hitta på Svenska Barnläkarföreningens hemsida, ST. blf.net/st_mal/utbildningsguiden_090609. Vi har låtit de aktuella kunskapsmålen 

för ST_läkare ligga kvar i dokumentet, i gult.  

Det regionala samarbetet mellan länsklinik och regionklinik utarbetas helt utifrån lokala resurser, organisation, geografiska förhållanden och det arbetssätt 

man väljer.  

 

Utbildning: 

Utöver innehållet i tabellerna föreslår vi följande: 

Att den som har länsansvar för barnreumatologin ska ha möjlighet att 

 

Närvara på nationellt barnreumatologiskt möte årligen 

Delta i regionala möten inom barnreumatologin årligen 

Bevaka Barnveckan årligen 

Tjänstgöra på regionalt centrum 1-3 månader/3-4 år 

 

Vi rekommenderar att man går den webbaserade kursen i barnreumatologi som EULAR står bakom. Kursen tar uppskattningsvis 10 veckor att genomföra.  

  



        

BARNREUMATOLOGI ST-läkare i pediatrik eller barnläkare på länssjukhus   
        

 Teoretisk kunskap Klinisk erfarenhet 

Sjukdomar        Handlagt Självständigt Rutinerat 

 Basal Detaljerad Forskning1 Observerat m handledn2 handlagt3 handlagt4 

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) (utom systemisk form)               

JIA systemisk form              

Muskuloskelettal smärta               

Akut (icke septisk) artrit               

Henoch Schönleins purpura               

Kawasaki                

SLE              

Dermatomyosit               

Övriga systeminflammatoriska sjukdomar/ vaskuliter               

Autoinflammatoriska tillstånd (Periodiska febrar)              

Biologisk behandling               

Övrig antireumatisk behandling               

                

                
        
Gul markering: Mål för specialistutbildning, pediatrik   Blå markering: Mål för reumaansvarig barnläkare på länsnivå   
1) Har detaljerad kunskap och kan diskutera denna med utgångspunkt från nya forskningsrön. 2) Själv handlagt under handledning.    
3) Har flera gånger själv handlagt diagnostik och initial behandling. 4) Har många gånger självständigt och förtjänstfullt handlagt initial diagnostik/behandling samt uppföljning  

        
JIA Med rutinerad handläggning avses att även handlägga komplicerade fall, patienter med biologiska läkemedel,    
patienter med komplikationer i samarbete med ortoped/handkirurg.      
 I den mån det behövs ska det ske i samarbete med regionklinik.         
SLE Med handledning avses erfaren kollega på länsnivå (vuxenreumatolog?) eller kollega på regionnivå    
 

       
 

       



     

BARNREUMATOLOGI ST-läkare i pediatrik eller barnläkare på länssjukhus   

        

Praktiska färdigheter Observerat 
Utfört 

handledd Kan självst. Kan rutinerat    

 + basal teori1  + nödv. teori2 utföra3 utföra4    

Ledstatus            

Punktion av knäled           

Punktion övriga leder            

Intrartikulär steroidinjektion knäled, handled, fotled            

Intraartikulär steroidinjektion övriga leder             

Teamarbete            

Inkludera en patient i Svenska Barnreumaregistret             

             

        
Gul markering: Mål för specialistutbildning, pediatrik Blå markering: Mål för reumaansvarig barnläkare på länsnivå    
1)  Har basala teoretiska kunskaper och har helst observerat.  2) Utfört under handledning och har alla nödvändiga teoretiska kunskaper.    
3) Kan självständigt utföra.  4) Kan självständigt och rutinerat utföra.        

        

Målsättningen är att aktiva ledinflammationer ska behandlas med intraartikulär steroidinjektion så långt det är möjligt.   

Det är den lokalt ansvariga/e barnreumatologen att samordna och använda lokala resurser för att möjliggöra detta.   
I ett team för reumatiskt sjuka barn bör ingå läkare, sjuksköterska med barnreumatologisk inriktning, fysioterapeut, arbetsterapeut,  
helst även kurator och psykolog. Teamarbete behöver inte innebära att man kan träffas i samma rum med patienten men att man samarbetar   
och kommunicerar för patientens bästa.        

        
 


