
 

 



 

2019 

I 2019 har vi i samarbeid med hver enhet jobbet mye med kvaliteten på data som registreres i RevNatus. 

Hver enhet har mottatt datakvalitetsrapporter på sine registreringer, og det er gledelig å se at dere har gjort 

en kjempejobb i å øke kvaliteten på innregistrerte data! Vi fortsetter dette arbeidet i 2020. Sykehuset 

Levanger har startet registrering i RevNatus i løpet av høsten!  

Det er også flere avdelinger som har startet med selvregistering via RevNatus. Om data overføres fra 

RevNatus til GTI eller motsatt utgjør ikke forskjell i arbeidsmengde. Dersom flere ønsker å ta i bruk denne 

løsningen som også gjør det mulig å gjøre selvrapportering via helsenorge.no eller Digipost, ta kontakt med 

NKSR! 

Antall hovedskjema i RevNatus kvalitetsregister fordelt på diagnoser per 

09.01.2020 

Diagnose ICD-10 koder Antall 
hovedskjema 

Kjent 
svangerskapsutfall 

SpA M45 – M46.1 – M46.8 – M46.9 298 208 

Seropositiv RA M05. 8 – M05.9 203 133 

JIA M08.0 – M08.1 – M08.3 – M08.4 – 
M08.8 – M08.9  

200 138 

SLE M32.1 – M32.8 – M32.9  152 118 

PsA M07.3+L40.5 – M07.2 + L40.5 124 82 

Seronegativ RA M06.0 – M06.8 102 69 

Andre artritter M12.3 – M13.0 – M13.1 – M13.8 – 
M13.9 – M02.8 – M02.9 – 
M07.4+K50.8 – M07.4+K51.8 – 
M07.5+K51.8 

77 45 

Sjøgren M35.0 50 41 

UCTD M35.8 – M35.9 45 32 

MCTD M35.1 38 32 

GPA M31.3 23 18 

Behcets M35.2 15 9 

APS D68.8 16 12 

Myositt M33.0 – M33.1 – M33.9 12 10 

Systemisk sklerose M34.0 – M34.1 – M34.9 12 8 

Takayasu arteritt M31.4 8 5 

Stills M06.1 6 2 

EGPA M30.1 3 2 

Totalt antall hovedskjema i kvalitetsregisteret 1384 hovedskjema 
på 1129 pasienter 

964 kjente 
svangerskapsutfall 

 

  



Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt 2019   

Det nasjonale kvalitetsforbedringsprosjektet er avslutet! Det er 5 enheter som har fylt ut komplett på de 

aktuelle variablene og som alle vil motta en kake! Målet med prosjektet har vært å sikre at pasientene har 

fått informasjon og rådgivning om svangerskap og at man har fokus på at svangerskapene skal være godt 

planlagte.  

Enhet (Antall gravide 
2019) 

Planlagt svangerskap Antall måneder før 
gravid 

Rådgivning om 
svangerskap 

Diakonhjemmet Sykehus 
(69) 

100 % komplett 100 % komplett 100 % komplett 

*Førde Sentralsjukehus 
(7) 

100 % komplett 100 % komplett 100 % komplett 

**Helgelandssykehuset 
Mo i Rana (2) 

100 % komplett 100 % komplett 100 % komplett 

***Revmatolog Anne 
Noraas (1) 

100 % komplett 100 % komplett 100 % komplett 

***Sykehuset Østfold 
Moss (1) 

100 % komplett 100 % komplett 100 % komplett 

Vestre Viken, Drammen 
(26) 

100 % komplett 100 % komplett 4 % missing 

UNN (22) 100 % komplett 4,5 % missing 100 % komplett 

Revmatismesykehuset 
Lillehammer (22) 

100 % komplett 5 % missing 100 % komplett 

Ålesund Sjukehus (29) 100 % komplett 6,9 % missing 100 % komplett 

Betanien Hospital (14) 100 % komplett 7,1 % missing 100 % komplett 

Oslo Universitetssykehus 
(40) 

100 % komplett 100 % komplett 7,5 % missing 

Haugesund SF 
Revmatismesykehus (24) 

100 % komplett 4,1 % missing 4,1 % missing 

HUS (22) 4,5 % missing 4,5 % missing 100 % komplett 

Nordlandssykehuset 
Bodø (11) 

100 % komplett 9,1 % missing 100 % komplett 

Sørlandet Sykehus 
Kristiansand 

7,1 % missing 14,3 % missing 14,3 % missing 

**Sykehuset Levanger 100 % komplett 50 % missing 100 % komplett 

*7 pasienter 

**2 pasienter 

***1pasient 

 

  



Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt 2020 

I 2020 ønsker vi å ha en forlengelse av det nasjonale kvalitetsforbedringsprosjektet der fokus er om 

svangerskapene faktisk er planlagte. Det vil si at vi ikke lenger ser på om variabelen er utfylt, men om hvor 

stor andel som har «JA» på planlagt svangerskap. 

Status svar «JA» på variabelen «Planlagt svangerskap». Alle med minst et besøk som gravid i 2019:  

Enhet Planlagte svangerskap 
 

Førde Sentralsjukehus 100 % 

Vestre Viken, Drammen Sykehus 95,7 % 

St. Olavs hospital 95,1 % 

Diakonhjemmet sykehus 93 % 

Sørlandet Sykehus Kristiansand 91,7 % 

Haukeland Universitetssykehus 90 % 

Haugesund SF Revmatismesykehus 86,4 % 

Ålesund Sjukehus 80,8 % 

Nordlandssykehuset Bodø 80 % 

Oslo Universitetssykehus 76,3 % 

Revmatismesykehuset Lillehammer 75 % 

Universitetssykehuset Nord-Norge 72,7 % 

Betanien Hospital 61,5 % 

*Sykehuset Østfold Moss 100 %  

**Levanger sykehus 100 % 

**Helgelandssykehuset Mo i Rana 100 % 

*1 gravid pasient i 2019 

** 2 gravide pasienter i 2020 

 

Kommende arrangement 

 

 NKSR arrangerer seminar i svangerskap og revmatiske sykdommer tirsdag 4. februar 2020 på Park 

Inn Oslo Airport Hotel. Påmeldingen er stengt, men det er mulig å kontakte oss på NKSR og sette 

seg på venteliste. Vi gleder oss til å se mange av dere der!  

 

 The 38th Scandinavian Congress of Rheumatology avholdes i Ålesund 2. - 5. september 2020. 

Svangerskap blir et av temaene her. Det vil også være egne sesjoner for tverrfaglig helsepersonell. 

Mer informasjon finner du på: http://scr2020.no/ 

 

 11th International Conference on Preproduction, Pregnancy and Rheumatic diseases avholdes i 

Stresa i Italia 1. – 3. oktober 2020. Dette er en internasjonal kongress med tema svangerskap og 

revmatiske sykdommer. Det vil være egne sesjoner for tverrfaglig helsepersonell. Påmeldingen er 

nå åpen. Mer informasjon finner du på: https://www.rheumapreg2020.com/ 

 


