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Bakgrunn 

Det er en interaksjon mellom svangerskap og inflammatorisk eller autoimmun revmatisk 

sykdom, og mange av sykdommene rammer kvinner i fertil alder. Ca 3 % av kvinner i fertil 

alder har en inflammatorisk eller autoimmun revmatisk sykdom.  

Biokjemiske, hormonelle og immunologiske forandringer i sirkulasjonen og i vev påvirker 

inflammatoriske og autoimmune prosesser under svangerskapet. Enkelte revmatiske 

sykdommer blir bedre, andre forverres under et svangerskap. Effekten av de fysiologiske 

forandringene på sykdomssymptomene under et svangerskap avhenger av den 

individuelle revmatiske sykdommens patofysiologi. 

Problemstillingene for kvinner med en revmatisk sykdom som ønsker barn eller er gravid 

er kompliserte, og det er et stort behov for å videreutvikle kunnskapen om svangerskap og 

revmatiske sykdommer slik at grunnlaget kan bli styrket for oppfølging, diagnostikk, 

behandling og rådgivning.  

Det er ukjent hvor mange norske kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom og som er 

gravide hvert år. Data fra Medisinsk Fødselsregister viser at det er ca 350 fødsler per år. 

Tallet kan muligens være litt høyere med tanke på hvordan diagnosene registreres. 
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Formålet med RevNatus 

Formålet med registeret er å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av 

pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller 

er gravide. 

RevNatus skal også bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin 

virksomhet og på den bakgrunn drive målrettet kvalitetsforbedring. Videre skal registeret 

bidra til økt forskningsbasert kunnskap om svangerskap ved inflammatoriske 

revmatologiske sykdommer og fremme forskning. 

1. bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin virksomhet og på den 

bakgrunn drive målrettet kvalitetsforbedring 

2. bruke kunnskapen til kvalitetsforbedring 

i. sykehusvis rapportering av resultater/funn i relasjon til andre enheter 

ii. gi anbefalinger på bakgrunn av funn (lokalt / nasjonalt) 

iii. kvalitetskontroll for overvåkning, behandling og oppfølging av kvinner med 

inflammatoriske revmatiske sykdommer i tiden før- under og etter 

svangerskap 

3. bidra til utvikling av nasjonale faglige retningslinjer 

4. bidra til økt forskningsbasert kunnskap om svangerskap ved inflammatoriske 

revmatologiske sykdommer ved å gi grunnlagsdata for epidemiologisk og klinisk 

forskning på utfallsmål 

i. effekt av oppfølging og behandling på svangerskapsutfall hos pasienter med 

inflammatoriske revmatiske sykdommer  

ii. sikkerhet ved ulike typer medikamentell behandling i tiden før under og etter 

svangerskap hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer  

iii. sykdomsaktivitet før, under og etter svangerskap hos pasienter med 

inflammatoriske revmatiske sykdommer  

iv. risikofaktorer for uønskede svangerskapsutfall hos kvinner med 

inflammatoriske revmatiske sykdommer 

v. fertilitet hos kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer 

vi. revmatisk sykdom hos mor og påvirkning av barnets helse 
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Godkjenning 

RevNatus har konsesjon fra Datatilsynet og er godkjent av Regional komité for medisinsk 

og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge (REK).  

Fagråd RevNatus 

Et nytt fagråd for RevNatus etableres i løpet av 2019. Ved ønske om å hente ut data fra 

RevNatus skal det sendes en skriftlig søknad til hege.koksvik@stolav.no.  

Inklusjon/eksklusjon 

Pasienter som har en revmatisk sykdom, er samtykkekompetente og er over 16 år kan 

forespørres om inklusjon i RevNatus.  

Følgende diagnoser kan registreres i RevNatus 

ICD-10 Benevning Gruppe 

D68.8 
Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser  
(primær APS) 

11 

D69.0 Henoch-Scönlein purpura (IgA vaskulitt) 7 

D89.1 Kryoglobulinvaskulitt (CV) 7 

E85.0 Amyloidose 1 

E85.3 Sekundær systemisk amyloidose 1 

E85.9  Uspesifisert amyloidose 1 

I31.9 Uspesifisert sykdom i perikard 11 

M02.3 Reiters sykdom 1 

M02.8 Andre spesifiserte reaktive leddlidelser 1 

M02.9 Uspesifiserte reaktive leddlidelser 1 

M05.0  Feltys syndrom 1 

M05.8 Annen spesifisert seropositiv revmatoid artritt 1 

M05.9 Uspesifisert seropositiv revmatoid artritt 1 

M06.0 Seronegativ revmatoid artritt 1 

M06.1 Adult Stills sykdom 13 

M06.4 Inflammatorisk leddlidelse 1 

M06.8 Annen spesifisert revmatoid artritt 1 

M06.9 Uspesifisert revmatoid artritt 1 

M07.2+L40.5 Psoriatisk spondylitt 3 

M07.3+L40.5 Andre psoriatiske leddlidelser (Psoriasisartritt) 3 

M07.4+K50.8 Leddlidelse ved Crohns sykdom 4 

M07.5+K51.8 Leddlidelse ved Ulcerøs colitt 4 

M07.6 Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom 4 

M08.0 Juvenil revmatoid artritt 5 

M08.1 Juvenil ankyloserende spondylitt 6 

M08.2 Juvenil artritt med systemisk opprinnelse (Stills sykdom) 13 

M08.3 Juvenil polyartritt (seronegativ) 5 
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ICD-10 Benevning Gruppe 

M08.4 Pausiartikulær juvenil artritt 5 

M08.8 Annen spesifisert juvenil artritt 5 

M08.9 Uspesifisert juvenil artritt 5 

M09.0 + L40.5 Juvenil artritt ved psoriasis 2 

M09.1 + K50.8 Juvenil artritt ved Chrons 4 

M09.2 + K51.8 Juvenil artritt ved ulcerøs kolitt 4 

M09.8 Juvenil artritt ved andre sykdommer klass. annet sted 5 

M10.9 Uspesifisert urinsyregikt 1 

M12.3 Palindrom artritt 1 

M13.0 Uspesifisert polyartritt 1 

M13.1 Monoartritt, ikke klassifisert annet sted 1 

M13.8 Annen spesifisert artritt 1 

M13.9 Uspesifisert artritt 1 

M30.0  Polyarteritis nodosa 7 

M30.1 
Eosinofil granulomatose med polyangitt EGPA  
(Churg-Strauss) 

7 

M30.2 Juvenil polyarteritt 7 

M30.3 Mukokutant lymfeknutesyndrom (Kawasakis sykdom) 7 

M30.8 Andre tilstander beslektet med polyarteritis nodosa 7 

M31.1 Trombotisk trombocytopen purpura 7 

M31.3 Granulomatose med polyangitt GPA (Wegeners) 7 

M31.4 Aortabuesyndrom (Takayasus sykdom) 14 

M31.5 Kjempecelleartritt med polymyalgia rheumatica 14 

M31.6 Annen kjempecelleartritt 14 

M31.7 Mikroskopisk polyangiitt (MPA) 7 

M31.8 Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter (Cogan) 7 

M31.9 Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt 7 

M32.0  Legemiddelutløst systemisk lupus erythematosus 8 

M32.1 Systemisk lupus erythematosus 8 

M32.8 
Andre spesifiserte former for  
systemisk lupus eryhtematosus 

8 

M32.9 Uspesifisert systemisk lupus erythematosus 8 

M33.0 Juvenil dermatomyositt 9 

M33.1 Annen dermatomyositt 9 

M33.2 Polymyositt 9 

M33.9 Uspesifisert dermatopolymyositt 9 

M34.0 Progressiv systemisk sklerose diffus form 10 

M34.1  CREST syndrom 10 

M34.2 Systemisk sklerose utløst av legemidler og kjemikalier 10 

M34.8 Andre spesifiserte former for systemisk sklerose 10 

M34.9 Uspesifisert systemisk sklerose 10 

M35.0  Sicca syndrom (Sjøgrens syndrom) 11 
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M35.1 
Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer 
(MCTD) 

11 

M35.2 Behçets sykdom 12 

M35.3 Polymyalgia rheumatica 11 

M35.4 Diffus eosinofil fasciitt 11 

M35.5 Multifokal fibrosklerose (IgG4) 7 

M35.6 Weber-Christian pannikulitt 7 

M35.7 Hypermobilitetssyndrom 11 

M35.8 Annen systemisk affeksjon av bindevev 11 

M35.9 Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev 11 

M45 Spondyloartritt/ankyloserende spondyloartritt (Bekhterev) 6 

M46.1 Sacroiliitt, ikke klassifisert annet sted. 6 

M46.8 
Annen spesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen 
(spondyloartritt) 

6 

M46.9 Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen 6 

M60.8 Annen spesifisert myositt 9 

M60.9 Uspesifisert myositt 9 

M94.1 Relapsing Polychondritis 7 
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Samtykke 

Ved inklusjon gis muntlig informasjon om RevNatus kvalitetsregister av helsepersonell. 

Pasienten og helsepersonell signerer samtykke. Brukerkode (4-tegnskode) for 

helsepersonell er din egen unike 4-tegnskode som bare du har. Eks Kari Normann = 

KANO. Pasienten får kopi av samtykket. Pasienten avgir samtykke en gang, og skal ikke 

forespørres igjen ved nytt svangerskap. Dato for signert samtykke skal registreres i 

hovedskjema. Samtykket finnes på norsk og engelsk.  

Oppbevaring av samtykke  

Samtykket oppbevares på det enkelte sykehus/enhet på lik linje med andre 

journaldokumenter. Samtykke skal ikke scannes inn i journal. 

Pasienter som trekker samtykke 

Dersom en pasient trekker sitt samtykke, skal ikke opplysninger slettes så fremt pasienten 

ikke søker NKSR om dette. At samtykket er trukket tilbake registreres i RevNatus og det 

merkes av på selve samtykket.  

Registreringer i RevNatus 

Revmatologisk oppfølging ved svangerskap og revmatiske sykdommer er beskrevet i 

«Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer» (www.stolav.no/nksr). Registrering i 

RevNatus gjøres samtidig som det minimum anbefalte kontroller beskrevet der. RevNatus 

er et kvalitetsregister og ingen pasienter kommer kun for registrering i RevNatus. For 

pasienter i remisjon og som har lang reisevei, kan det gjennomføres telefonkonsultasjon 

der pasienten tar blodprøver hos fastlege og fyller ut selvrapportering via egen 

smarttelefon.  

Registreringstidspunkt 

1. Før svangerskap (i løpet av siste år før pasienten blir gravid) 

2. 1. trimester (fortrinnsvis mellom svangerskapsuke 10-12) 

3. 2. trimester (fortrinnsvis mellom svangerskapsuke 23-25) 

4. 3. trimester (fortrinnsvis mellom svangerskapsuke 32-35) 

5. 6 uker etter forventet fødsel eller etter abort 

6. 6 måneder etter fødsel 

7. 12 måneder etter fødsel 
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Elektronisk registrering i RevNatus 

Opprette bruker i RevNatus 

For å registrere i RevNatus må du opprette en bruker. Denne oppretter du på 

https://mrs.nhn.no. Trykk på «Ny bruker» for å fylle ut søknad. Norsk Helsenett er kun 

tilgjengelig for institusjoner tilknyttet Norsk Helsenett. Dersom du allerede har en bruker til 

noen av de andre registrene på Norsk Helsenett (for eksempel NorVas eller NorArtritt) 

bruker du denne og logger inn for å søke om tilgang til RevNatus. 
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Søknaden godkjennes av registeradministratorer ved NKSR. Søker vil motta en SMS med 

et helseregisterpassord. Helseregisterpassordet brukes ved førstegangs pålogging 

sammen med eget brukernavn. Passordet kan endre til eget definert via «Min side».  

  

NB! Husk å fylle inn navn 

både på HF og sykehus, e-

postadresse på jobb og et 

mobilnummer som kan 

brukes i forbindelse med 

SMS-passord for 

pålogging. Under 

«Prosjekt» velger du 

RevNatus. 
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Registering i RevNatus 

1. Du finner RevNatus på https://mrs.nhn.no 

2. Her skriver du inn brukernavnet og passordet ditt, og vil da får tilsendt en 

engangskode på SMS til det mobilnummeret du har registrert. Ansatte i 

helseregioner som bruker ID-kort med smartbrikke som identifisering på PC, trenger 

ikke brukernavn, passord og SMS kode. 

3. Velg riktig enhet og «pasientansvarlig» som rolle.  

4. Du kommer nå til hovedsiden for RevNatus ved din enhet. Denne siden gir oversikt 

over dine egne uferdige skjema, og din enhets uferdige skjema. På denne siden 

finner du igjen skjema som du ikke har ferdigstilt, for eksempel fordi du har ventet på 

blodprøvesvar. Du har også oversikt over antall pasienter inkludert ved din enhet.  
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5. Finn pasient og opprett skjema 

a. Gå inn på «Pasienter» 

    

b. Skriv inn fødselsnummer, 11 siffer, i fødselsnummersøk og klikk på «Søk» 

c. Klikk på pasienten og du kommer til pasientens hovedside 

 

d. Klikk på «Opprett nytt hovedskjema». Hovedskjema skal alltid opprettes som 

første skjema knyttet til et svangerskap. Nye svangerskap skal ha nye 

hovedskjema. 
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6. Utfylling av skjema 

a. Velg diagnose fra lista. Du kan bruke det øverste feltet for å skrive inn navn 

eller diagnosekode. Ved å velge diagnose tømmes skjema for de variablene 

som ikke er aktuelle, og skjemaet består da bare av variabler som skal fylles 

ut for den valgte diagnosen.  

 

 

b. Diagnosen blir med over til neste skjema, men du har mulighet til å endre den 

dersom det er aktuelt.  
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c. Etter valgt diagnose tar du stilling til om pasienten oppfyller klassifikasjons- 

eller diagnosekriterier som automatisk kommer opp. For diagnoser uten 

klassifikasjons- eller diagnosekriterier tar du stilling til om diagnosen er sikker 

eller ikke. Dette er et viktig punkt å ta stilling til ved registering.  
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d. Menyen til venstre er klikkbar, men det anbefales at du jobber deg nedover 

skjema. Dersom det er variabler som du ikke kan svare på er det mulig å sette 

inn ukjent. Hvis du klikker på «Ferdigstille» og noe mangler kommer det opp 

rødt i menyen til venstre hvor det er noe som du må ta stilling til. Alle felt må 

fylles ut, eventuelt velg ukjent dersom du mangler opplysninger.  
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Du ser på hovedsiden til pasienten hvilken status skjema har gjennom fargene 

foran besøkstype. Grønne skjema er ferdigstilt og oransje skjema er skjema 

som ligger i kladd.  

 

7. Pasients hovedside 

a. På pasientens hovedside får du oversikt over tidligere utfylte skjema og status 

på dem. I tillegg kommer tidligere svangerskap, oversikt over medikamenter 

og sykdomsaktivitet ved tidligere registreringer opp.  

b. Her velger du oppfølgingsskjema fra liste.  

Trimesterskjema er låst til følgende svangerskapsuker: 1. trimester uke 0-13, 

2. trimester uke 14-27 og 3. trimester uke 28-43.  

En del variabler trekkes med fra forrige skjema, men alle er mulig å endre.  
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c. På oppfølgingsskjema 6 uker etter fødsel, 6 måneder etter fødsel og 12 

måneder etter fødsel er det en variabel «Gravid på nytt». Dersom du velger ja 

her får du beskjed om å opprette nytt hovedskjema. Det gjør du etter at du har 

fullført skjema som du jobber med.  
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PROMS 

Gjelder kun for enheter med opplæring i bruk av PROMS 

MRS gir deg muligheten til få pasientens selvrapporterte data rett inn i det aktuelle 

RevNatus-skjemaet.  

For å kunne bestille PROMS skjema i RevNatus må pasienten ha signert samtykke til 

registrering i kvalitetsregisteret.   

Du må opprette det aktuelle skjemaet som du ønsker å innhente PROMS data på først.  

Deretter bestiller du PROMS kode fra pasientens hovedside ved å klikke på symbolet av et 

menneske helt til høyre på linja med det aktuelle skjemaet som nå ligger i kladd. 

 

 

 

Du vil da få opp følgende boks. Klikk på bestill. Dersom du fjerner «haka» som står på 

«Ikke send varsel til pasienten om denne bestillingen og returner meg en engangskode» 

sendes det PROMS-skjema til pasienten via helsenorge.no eller digipost.  

 

Koden som da genereres skriver du opp på et PROMS kort som pasienten får. Koden er 

gyldig i 30 dager. 
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Når pasienten har besvart PROMS skjema får du opp en beskjed øverst i det aktuelle 

RevNatus skjema. Velg «Legg inn svarene i dette skjemaet..». Da vil de pasientrapporterte 

dataene automatisk legges seg inn i skjemaet.  
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Blodprøver ved de ulike diagnosegruppene 

Oversikt over diagnosegruppene finnes på side 5-7 i tabellen over hvilke diagnoser som 

kan inkluderes.  

HLA B27 trenger ikke gjentas dersom det er tatt tidligere. Dersom antikardiolipinantistoffer 

er tatt i løpet av de siste 6 månedene, trenger ikke disse tas på nytt ved 

hovedskjema/første besøk, og verdiene føres inn i skjema. 

Prøver i mørk grå kursiv skrift er standard revma-kontrollprøver, det som står i svart er det 

som bestilles i tillegg. 

Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

1, 2, 4, 13 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
 

Gruppe 1, gruppe 2, gruppe 4 og gruppe 13: M05.0, M05.8, M05.9, M06.0, M06.4, M06.8, M06.9, M10.9, M12.3, M13.0, M13.1, M13.8, M13.9, 

E85.0, E85.3, E85.9, M02.3, M02.8, M02.9, M09.0+L40.5, M07.4+K50.8, M07.5+K51.8, M07.6, M09.1+K50, M09.2+K51, M08.2, M06.1 

Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

3, 5, 6 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
HLA B27 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
 

Gruppe 3, gruppe 5 og gruppe 6: M07.2+L40.5, M07.3+L40.5, M08.0, M08.3, M08.4, M08.8, M08.9, M08.1, M45, M46.1, M46.8, M46.9 
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Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

7, 14 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
IgA 
IgG 
IgM 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
p-ANCA 
c-ANCA 
Anti-PR3 ANCA 
Anti-MPO ANCA 
 
Urin stix  
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
IgA 
IgG 
IgM 
p-ANCA 
c-ANCA 
Anti-PR3 ANCA 
Anti-MPO ANCA 
 
Urin stix  
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
IgA 
IgG 
IgM 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
p-ANCA 
c-ANCA 
Anti-PR3 ANCA 
Anti-MPO ANCA 
 
Urin stix  
Urin prot/kreat ratio  
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
IgA 
IgG 
IgM 
p-ANCA 
c-ANCA 
Anti-PR3 ANCA 
Anti-MPO ANCA 
 
Urin stix  
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Gruppe 7: D69.0, D89.1, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.1, M31.3, M31.4, M31.5, M31.6, M31.7, M31.8, M31.9, M35.5, M35.6, 

M94.1 

Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

8 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
 
Urin stix  
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Gruppe 8: M32.0, M32.1, M32.8, M32.9 

  



Praktisk veileder RevNatus versjon 2.1 
 

Side 22 av 32 

 

Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

9 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
CK 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
CK 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
CK 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
CK 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Gruppe 9: M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M35.8, M60.9, M60.8, M60.9 

Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

10, 12 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Gruppe 10 og gruppe 12: M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35.2 

Gruppe Første besøk Trimesterbesøk 6 uker etter fødsel 6 og 12 måneder etter 
fødsel 

11 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
Revmafaktor 
Anti-CCP 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
Antikardiolipin IgG 
Antikardiolipin IgM 
Antiβ2Glycoprot1 IgG 
Antiβ2Glycoprot1 IgM 
Lupusantikoagulant 
ANA-screening 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 
 

Kreatinin 
Hemoglobin 
Trombocytter 
Leukocytter 
ALAT 
SR 
CRP 
Estimert GFR 
C3 
C4 
LD 
 
Urin stix 
Urin prot/kreat ratio 
Urin albumin/kreat ratio 
 

Gruppe 11: D68.8, M35.0, M35.1, M35.3, M35.4, M35.7, M35.8, M35.9, I13.9 
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Forklaringer 

 

Bruk denne knappen når du skal opprette et nytt hovedskjema. Hovedskjema er alltid 

det første skjema som opprettes i forbindelse med et svangerskap, selv om pasienten 

er gravid. 

 

Skjemavelger. Velg riktig skjema i lista og klikk på opprett skjema. 

 

Når du har jobbet deg gjennom hele skjemaet trykker du på «Ferdigstille» til venstre i 

margen i skjemaet. Dersom noe er avglemt får du ikke ferdigstilt og det kommer opp 

beskjed om hva som mangler.  

 

Du kan gjenåpne et ferdigstilt skjema ved å bruke «Gjenåpne» til venstre i margen i 

skjemaet. 

  

For å komme fra et skjema og tilbake til pasientens hovedside trykker du på «Tilbake til 

pasientsiden» som du finner til venstre i margen i skjemaet.  

 

Dette symbolet står til høyre for noen variabler i skjemaene. Det betyr at det foreligger en 

forklaring på utfylling av variabelen som kommer fram hvis du klikker på den.  
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Listen med legemidler på pasientens hovedside og i skjema kan tilpasses med å klikke på 

«Vis legemidler i bruk» eller utvides til også vise historikk ved å klikke på «Vis 

legemiddelshistorie».  

Navigering i RevNatus 

Uferdige skjema 

Fra startsiden kan du finne igjen skjema du har jobbet med, men ikke ferdigstilt under 

«Uferdige skjema». Her kan du klikke på dine egne, eller din enhets uferdige skjema. Vi 

anbefaler at hver enhet har en ansvarlig som følger med på at antall skjema i kladd til en 

hvert til er så lavt som mulig.  

 

Datofelt/kalender 

På datofelt kan du skrive inn dato på følgende måte dd.mm.åå. Du kan også velge fra 

kalender. For å komme raskt tilbake i tid klikk øverst i kalenderen, eksempel der det står 

«Oktober 2019». Da får du opp år for år. På datofelt der årstall står øverst kan du klikke på 

årstallet for å få opp tidsperioder tilbake i tid.  
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Bla gjennom skjema 

Du kan bruke tabulatorknappen eller piltaster for å bla deg gjennom variablene i skjemaet. 

For å hake av i bokser uten bruk av mus, bruker du «Space» på tastaturet.  

Eventuelt bruk mus og klikk i feltene.  

    

Du kan også bla deg gjennom skjema ved å bruke menyen til venstre.  

 

  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMq_OZsJTSAhWlbZoKHTKDCzEQjRwIBw&url=https://forums.warframe.com/topic/634881-de-meet-the-button/&psig=AFQjCNG4uLPuFa2tP6k4PJ0Y7tZLDg-1Mw&ust=1487326249068076
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiis--osJTSAhVDb5oKHUQNBR8QjRwIBw&url=http://www.i-kurs.no/excel-tips-5-mater-a-navigere-i-et-excel-ark/&bvm=bv.147134024,d.bGs&psig=AFQjCNGBwDbqixsAzp9d86EhEjTLvST1_Q&ust=1487326280747897
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrx7vFsJTSAhVkAZoKHfGaCiwQjRwIBw&url=http://www.mytrendyphone.no/shop/logitech-m90-usb-95589p.html&bvm=bv.147134024,d.bGs&psig=AFQjCNHeZ7jxvnV8_2SmiAPpBdDi2DzmtA&ust=1487326333125681
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Kartleggingsinstrumenter 
 

RAND-12 

RAND-12 er et generisk instrument for å måle livskvalitet og spørsmålene er de samme 

som i SF-12. Kunnskapssenteret har oversatt den opprinnelige versjonen av RAND 12-

Item Short Form Health Survey til norsk. Pasienten fyller selv ut skjema, enten i GTI eller i 

papirform. RAND-12 er en del av PROMS der pasienten kan selvrapportere direkte i 

RevNatus. Man ender opp med skår for 8 ulike domener: mental helse (MH), vitalitet (VT), 

smerte (BP), generell helse (GH), sosial funksjon (SF), fysisk funksjon (PF), fysisk rolle 

(RP) og emosjonell rolle (RE) og health transition (HT). RAND-12 skåres ved alle 

registreringer på alle diagnoser i RevNatus.  

Lupus Activity Index Pregnancy (LAI-P) 

LAI-P er en modifisert versjon av lupus activity index (LAI) tilpasset brukt i forbindelse med 

svangerskap. LAI-P skårer sykdomsaktivitet ved lupus gjennom 15 ulike deler. LAI-P fylles 

ut av lege eller erfaren sykepleier. Det foreligger beskrivelse av hvert punkt i RevNatus. 

LAI-P skåres ved alle registreringer på SLE pasienter i RevNatus.  

Systemic Lupus International Collaborating Clinics damage index for systemic lupus 

erythematosus (SLICC) 

SLICC er et mål på akkumulert skade oppstått etter debut av SLE på grunn av 

sykdomsforløp. SLE skade er definert som irreversible forandringer i organer eller 

organsystemer som har vært til stede i minst 6 måneder. Det foreligger beskrivelse av 

hvert punkt i RevNatus. SLICC skal skåres på hovedskjema og 6 og 12 måneder etter 

fødsel. SLICC fylles ut av lege eller erfaren sykepleier.  

Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) 

BVAS er et verktøy for evaluering av sykdomsaktivitet ved vaskulitter. Det foreligger 

beskrivelse av hvert punkt i RevNatus. BVAS skåres ved alle registreringer i RevNatus og 

fylles kun at av lege med opplæring i skåringsverktøyet. Mer informasjon om skåring av 

BVAS er tilgjengelig på www.norvas.no.  

Vasculitis damage index (VDI) 

VDI er et verktøy for å registrere organskade som har oppstått etter debut av 

vaskulittsykdom. Komorbide tilstander som oppsto før vaskulittdiagnosen skal ikke skåres. 

Det skal skåres på hovedskjema og 6 og 12 måneder etter fødsel. VDI fylles kun at av lege 

med opplæring i skåringsverktøyet. Mer informasjon om skåring av VDI er tilgjengelig på 

www.norvas.no.  

Kerr kriterier 

Kerr kriterier er et mål på sykdomsaktivitet ved storkarsvaskulitt. CRP sidestilles med SR 

ved skåring, og ultralyd, MR/CT kan sidestilles med angiografi. Kerr er et mål for 
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inflammatorisk aktivitet og skal kun skåres dersom symptomer/funn er nye eller forverrede. 

Man skal ikke skåre symptomer eller funn som skyldes skadeutvikling. 

Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 

PASI er et mål på total psoriasis, alvorlighetsgrad og dekning. Man vurderer to trinn; areal 

og lesjoner. Lesjonene vurderes ut i fra erytem (rødhet), infiltrasjon (tykkelse) og 

deskvamasjon (skjelling). RevNatus regner automatisk ut skår på PASI når den er fylt ut 

elektronisk.  

 

Erytem (rødhet) 

 

Inflitrasjon (tykkelse) 

0 = ingen (0 mm) 

1 = lett (0,25 mm) 

2 = moderat (0,5 mm) 

3 = stor (1 mm) 

4 = veldig stor (> 1,25 mm) 
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Deskvamasjon (skjelling) 

 

Modified Health Assessment Questionnaire (MHAQ) 

MHAQ måler fysisk funksjon ved 8 spørsmål. Pasienten fyller selv ut skjema, enten i GTI 

eller i papirform. MHAQ er en del av PROMS der pasienten kan selvrapportere direkte i 

RevNatus. 

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) 

BASDAI er et mål på sykdomsaktivitet ved spondyloartritter. Pasienten svarer på 6 

spørsmål ved å markere på ei linje for hvert spørsmål. Ut i fra svarene regnes det ut en 

skår på pasientrapportert sykdomsaktivitet. Pasienten fyller selv ut skjema, enten i GTI 

eller i papirform. BASDAI er en del av PROMS der pasienten kan selvrapportere direkte i 

RevNatus. 

Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI) 

BASFI er et mål på funksjon ved aksial spondyloartritt. Skjemaet består av 10 spørsmål 

om hvordan pasienten greier ulike daglige aktiviteter. Hvert spørsmål scores med et tall fra 

0-10. Pasienten fyller selv ut skjema, enten i GTI eller i papirform. BASDAI er en del av 

PROMS der pasienten kan selvrapportere direkte i RevNatus. 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (ASDAS) 

ASDAS er et mål for sykdomsaktivitet ved spondyloartritter som kombinerer pasientens 

subjektive symptom med objektive mål på inflammasjon (CRP). Pasienten fyller selv 

subjektive funn, enten i GTI eller i papirform. Pasientens selvrapporterte symptom i 

ASDAS blir en del av PROMS der pasienten kan selvrapportere direkte i RevNatus. 

Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis (DAPSA) 

DAPSA er et mål for sykdomsaktivitet ved psoriasisartritt og består av 5 variabler: ømme 

og hovne ledd, pasientens total, pasient smerte og CRP. DAPSA regnes automatisk ut når 

alle variabler er fylt ut i RevNatus. Pasientens selvrapporterte symptom i DAPSA blir en del 

av PROMS der pasienten kan selvrapportere direkte i RevNatus. 
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Egne notater 
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Egne notater 
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Egne notater 
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Registeradministrasjon RevNatus 

Registeret administreres fra Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske 

sykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim.  

Registerleder:  Hege Svean Koksvik 

Registerkoordinator: Hilde Bjørngaard 

Medisinsk ansvarlig: Marianne Wallenius 

Telefon:  72 82 64 17 

E-post:  nksr@stolav.no 
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