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Aktuelt 
 

«Seminar svangerskap og revmatiske sykdommer» er avlyst 
Dessverre ble vi nødt til å avlyse vårt planlagte seminar 1.februar i Stavanger på grunn av 

smittesituasjonen. Vi tilbyr fortsatt digital undervisning for de enhetene som ønsker det. Ta kontakt 

med oss for en avtale! Vi har også lagt ut mange videoer på vår YouTube-kanal «Svangerskap og 

revmatisk sykdom»: https://www.youtube.com/channel/UCMl6gYDq8KIuNAujetRuVrQ  

 

«Veileder i svangerskap og revmatisk sykdom» i ny utgave 
Vi har revidert «Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer». Blant annet finner du nytt 

oppsett på medikamenter og systemsykdommer. Vi håper at endringene har økt brukervennligheten, 

og tar gjerne mot tilbakemeldinger.  

 

KLAR-FERDIG-GÅ! En webinarserie for revmatikere som planlegger svangerskap eller er 

gravid 
Vi har laget en 3-delt webinarserie for pasienter og pårørende om svangerskap og revmatiske 

sykdommer. Webinarserien ligger på vår YouTube-kanal «Svangerskap og revmatiske sykdom». Den 

første delen er sykdomsspesifikk og delt inn i to ulike deler, avhengig av diagnose. De to andre delene 

handler om erfaringsutveksling og tips til å få hverdagen til å gå. Informer aktuelle pasienter om at 

dette tilbudet eksisterer, og oppfordre dem til å se alle 3 delene. Informasjonsskriv om tilbudet som 

kan skrives ut og deles ut finner dere her: NKSR_flyer-klarferdiggå.pdf (stolav.no)  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMl6gYDq8KIuNAujetRuVrQ
https://stolav.no/Documents/NKSR_flyer-klarferdigg%C3%A5.pdf
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RevNatus biobank 
I mange år har vi ved St. Olavs hospital tatt blodprøver av kvinner med revmatisk sykdom i 

forbindelse med svangerskapet. Det biologiske materiale vi samler inn lagres i Biobank1®. Dette gir 

unike muligheter for å frembringe ny og viktig kunnskap. Vi ønsker å spre ordet om vår gullgruve til 

alle aktuelle forskere og forskerspirer. Vet du om noen som er interessert i fagfeltet? Spre ordet, og 

send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål! 
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RevNatus 
 

RevNatus er et tjenestenært kvalitetsregister. Det betyr at det skal gjøres registreringer samtidig som 

pasienten er på ordinære revmatologiske kontroller. Ingen pasienter skal settes opp til egne 

kontroller for registrering i RevNatus. Frekvensen av revmatologiske kontroller er beskrevet i den 

nasjonale «Veileder i fødselshjelp: Revmatisk inflammatorisk sykdom (artrittsykdommer, 

bindevevssykdommer og vaskulitter) (legeforeningen.no) 

 

Resultater fra nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt RevNatus 2021 
1. CRP er en viktig variabel for å vurdere sykdomsaktivitet ved inflammatorisk revmatisk 

sykdom. I 2021 hadde vi fokus på kompletthet av denne variabelen. Målet er at CRP skal 

være målt i forbindelse med hver revmatologiske kontroll. Pasienter som følges opp med 

video- eller telefonkonsultasjoner kan ta blodprøver hos sin fastlege. Høy måloppnåelse er 

satt til ≥ 90 % kompletthet på kontrollert CRP. Dette er også en kvalitetsindikator for 

RevNatus.  

2. Det er viktig å vite noe om diagnosen til pasienten som inkluderes i RevNatus. Avhengig av 

diagnose kommer variabelen diagnosekriterier eller sikker diagnose opp. Målet er at denne 

skal være utfylt på alle hovedskjema.  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/revmatisk-inflammatorisk-sykdom/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/revmatisk-inflammatorisk-sykdom/
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Resultater kvalitetsforbedringsprosjekt RevNatus 2021 
Enhet Kompletthet 

CRP  
2021 

Sikre diagnoser/ 
diagnosekriterier ved 

inklusjon 2021 

Førde sentralsjukehus 97,7 % 100 % 

Stavanger universitetssykehus 95 % 100 % 

Sykehuset Levanger 94,6 % 100 % 

Revmatismesykehuset Lillehammer 92,7 % 100 % 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 90,9 % 100 % 

Betanien Hospital  90, 6% 100 % 

Nordlandssykehuset Bodø  88 % 100 % 

St. Olavs hospital  87,6 % 100 % 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 84,5 %  100 % 

Ålesund Sjukehus  83 % 100 % 

Oslo universitetssykehus 78,2 % 100 % 

Sørlandet Sykehus Kristiansand 50 % 100 % 

Haugesund SF Revmatismesykehus  92,9 % 90 % 

Haukeland universitetssykehus  87,8 % 90,9 % 

Vestre Viken Drammen Sykehus 75 % 95 % 

Diakonhjemmet sykehus 64,1 % 98 % 

Sykehuset Østfold Moss 90,9 % 71,4 % 

Martina Hansens Hospital 79,7 % 55 % 

Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Oppstart høsten 2021 

Nasjonal skår 80,7 % 95,4 % 
 

Førde sentralsjukehus, Stavanger universitetssykehus, Sykehuset Levanger, 

Revmatismesykehuset Lillehammer, Helgelandssykehuset Mo i Rana og 

Betanien Hospital har klart ≥ 90 % på kontroll av CRP og 100 % på 

diagnosekriterier i 2021 og får ei kake! Bra jobba! Vi tar kontakt med dere! 
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Kvalitetsindikator - bruk av hydroksyklorokin i svangerskap ved SLE 
Det er en internasjonal anbefaling at pasienter med SLE (M32.1, M32.8, M32.9) skal behandles med 

hydroksyklorokin i svangerskapet, da en seponering av hydroksyklorokin dobler risikoen for oppbluss 

av sykdom.  Målet er at minst 80% av pasientene med SLE bruker hydroksyklorokin gjennom 

svangerskapet. 

I 2021 var det 42 kvinner med SLE som var registrert som gravid i RevNatus og 93 % har brukt 

hydroksyklorokin.  

 

Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt RevNatus 2022 
Vi fortsetter 2022 med samme fokus som i 2021, på CRP og diagnoser. I tillegg ønsker vi å ha fokus på 

hvor stor andel av pasienten som svarer JA på om de har «Mottatt rådgivning».  Det er kun enheter 

som benytter selvrapportering i MRS som vurderes på denne variabelen. Det er fordi det er 

pasientens opplevelse av om de har mottatt rådgivning som skal vurderes.  

Status for selvrapportert «mottatt rådgivning» gravide 2021 ved hver enhet 

Enhet % som har svart JA på mottatt rådgivning 

Sykehuset Levanger 100 % 

St. Olavs hospital  97,4 % 

Ålesund Sjukehus  96 % 

Betanien Hospital  94, 4 % 

Vestre Viken Drammen Sykehus 91,3 % 

Oslo universitetssykehus 83,9 % 

Haukeland universitetssjukehus  82,4 % 

Sørlandet Sykehus Kristiansand 80 % 

Martina Hansens Hospital 78,2 % 

Nordlandssykehuset Bodø  76,4 % 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 60 % 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 50 % 

Sykehuset Østfold Moss Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Diakonhjemmet sykehus Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Revmatismesykehuset Lillehammer Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Haugesund SF Revmatismesykehus Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Førde Sentralsjukehus Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Stavanger universitetssjukehus Ingen selvrapportering i MRS 2021 

Nasjonal skår 85,6 % 
 


