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Registerorganisering

• registerkoordinator: Hilde Bjørngaard

• registerleder: Hege Svean Koksvik

• medisinsk ansvarlig: Marianne Wallenius

• utviklingsansvarlig: Bente Jakobsen



Fagråd

• Leder/representant HMN: Marianne Wallenius
• Representant HV: Bjørg Tilde Fevang
• Representant HSØ: Mona Therese Thorud
• Representant HN: Synøve Kalstad
• Representant gynekologi: Sindre Grindheim

• Brukerrepresentant: Mari Skog

• Fra registeret: Hege Svean Koksvik og  Hilde Bjørngaard



Status



• Antall kvinner: 1341

• Antall hovedskjema: 1720

• Antall kjente svangerskapsutfall: 1258



Diagnose Hovedskjema Svangerskapsutfall
APS 17 15

Ledd og tarm 23 14

PsA 156 104

RA 382 267

Still 6 4

JIA 275 194

Andre artritter 71 45

Takayasu 9 6

GPA 27 22

EPGA 4 3

SLE 181 143

Myositt 12 11

Systemisk sklerose 13 10

Sjøgren 59 50

MCTD 42 35

Behcets 16 14

UCTD 54 42

SpA 373 279



Inkluderte per enhet
Totalt 20 enheter har åpnet for inklusjon i RevNatus. UNN Harstad starter opp nå i oktober. 
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Antall inkluderte kvinner og skjema
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Noen resultater



Amming 6 uker etter fødsel 

1081 registreringer

Ammer 83.3 %

Aldri startet med amming 5.2 %

Sluttet på grunn av oppstart med 

medisiner

2.6 %

Sluttet av andre årsaker 9.0 %



Keisersnitt

• 9.5 % har planlagte keisersnitt

• 14.2 % har akutte keisersnitt (8.2 % i normalbefolkning i 2018)

• 23,5 % akutt+ planlagte keisersnitt (16,1 % i normalbefolkning i 2018)



sykdomsaktivitet RA
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Aksial SpA
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JIA
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PsA
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SLE
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VAS smerte, tretthet og pasient total ved 
systemsykdommer
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Hvordan har det gått siden mars?

praktisk veileder: www.stolav.no/revnatus



Webinarer fra NKSR 2020



Hjemmeside

•www.stolav.no/revnatus



Dataene blir brukt

kvalitetsoppfølging

forskning

stor betydning for praksis



Forskningsnytt

Marianne Wallenius 

Overlege NKSR,

Professor INB, NTNU 



Hva er hensikten med å forske på RevNatus data?

• Viktig å få kunnskap om den norske pasientpopulasjonen
• evidensbasert kunnskap
• kunnskap med klinisk nytteverdi 
• bidrar til å kunne gi konkrete råd til pasienter og 

helsepersonell

• Ny kunnskap fra forskningen kan implementeres i nasjonale 
veiledere og pasientforløp



Overordnet forskningsplan

• Kartlegge sykdomsaktivitet og medikamentbruk  i svangerskap og ett 
år etter fødsel for hovedgrupper av de revmatiske sykdommene

• Kartlegge risikoer i forbindelse med utfall av svangerskap

• Kartlegge fertilitet



Fullført PhD prosjekt 2020

Kristin Ursin

Spondyloarthritis and the burden of disease in reproduction





Sykdomsaktivitet under og etter svangerskap ved PsA 
(108 svangerskap)

• Lav og stabil 
sykdomsaktivitet fra 
planlegging av svangerskap 
til ett år postpartum

• Rundt 75% remisjon eller 
lav sykdomsaktivitet 
gjennom hele 
studieperioden

• Signifikant økning i 
sykdomsaktivitet 6 mnd pp 
sammenlignet med 6 uker 
pp



Sykdomsaktivitet under og ett år etter svangerskap ved SpA
(179 svangerskap)

• Stabil, lav sykdomsaktivitet i hele perioden

• Høyest sykdomsaktivitet i andre trimester, hvorav 45% med aktiv sykdom (BASDAI≥4)

• Ingen forverring etter fødselen

• 78 kvinner (44%) brukte TNF-hemmer før svangerskap

• 8 kvinner (5%) brukte TNF-hemmer i svangerskapet

• 36 kvinner (40%) brukte TNF-hemmer ett år etter fødselsen



Sykdomsaktivitet under og ett år etter svangerskap ved JIA 
(135 svangerskap)

• Nesten 80% var i remisjon/ hadde lav sykdomsaktivitet gjennom perioden.
• DAS28 CRP signifikant forhøyet 6 uker etter fødsel sammenlignet med målinger i 1. 

og 3. trimester og 12 mndr etter fødsel
• 48 kvinner sluttet med TNF-hemmer ila siste år før svangerskap, men de fleste 

startet opp med behandlingen igjen innen et år etter fødsel
• <5 kvinner brukte TNF-hemmer i svangerskap



Fertilitet ved SpA
• Ax SpA 274 kvinner

• 21% var subfertile

• subfertilitet assosiert med 

• økende alder

• ingen barn fra før

• varighet av sykdom

• Viktig å ikke utsette 
svangerskap for lenge 
hvis man ønsker seg barn



Nyoppstartede prosjekter 2020

• Postdoc Carina Skorpen:

• Svangerskapsutfall ved axial SpA, PsA og JIA
• Utgjør sykdomsaktiviteten noen risiko for å føde før uke 37, føde 

barn med lav fødselsvekt eller for preeklampsi 
(svangerskapsforgiftning)?

• Hvorfor føder så mange med planlagte keisersnitt?
• Hvilken rolle spiller sykdomsaktivitet, smerte, fysisk funksjon og 

mental helse? 

Finansieres av Stiftelsen Dam/Norske Kvinners Sanitetsforening



Nyoppstartede prosjekter 2020

• PhD stipendiat Ingvild Birgitte Refsnæs

• Revmatoid artritt og svangerskap
• Sykdomsaktivitet ved RA i svangerskap og ett år etter fødsel

• Svangerskapsutfall ved RA
• Utgjør sykdomsaktiviteten noen risiko for å føde før uke 37, føde barn med lav 

fødselsvekt eller for preeklampsi (svangerskapsforgiftning)?

• Hvorfor føder så mange med planlagte keisersnitt?
• Hvilken rolle spiller sykdomsaktivitet, smerter, fysisk funksjon og mental helse? 

Prosjektet finansieres av Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, 
Rikshospitalet, OUS



Nyoppstartede prosjekter 2020

• Overlege Tina T Pedersen, revmatologisk avd St Olav

• PhD prosjekt:

• Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom - betydningen av 
immunregulering og østrogen 
• kliniske data fra RevNatus koblet til biobankmateriale
• skal blant annet undersøke om det finnes biomarkører som kan forutsi 

risikoer i svangerskap

Foreløpig finansiert av NKSR



Internasjonalt samarbeid

• European Network of Pregnancy Registers in Rheumatology (EuNeP)
• Et prosjektsamarbeid mellom registre i Tyskland, Frankrike, Sveits og Norge

• et offisielt EULAR prosjekt 2017-2021

• Formålet er å samordne variabler i de ulike registrene for felles 
prosjekter på utvalgte problemstillinger
• MEDIKAMENTER

• Sjeldne sykdommer



Publiserte EuNeP artikler



EuNeP publikasjoner

Tredje artikkel om SpA og svangerskap er under skriving: 

• analysere felles datasett fra 4 land angående SpA
• sykdomsaktivitet
• medikamentbruk
• fødselsvekt
• for tidlig fødsel



Internasjonalt samarbeid

• PROMISSE valideringsstudie
• Utgår fra Weill Cornell Medical College, New York, USA

• Data fra RevNatus (SLE) er avlevert til studien

• Studien startet opp i 2020

• Skal validere resultatene fra PROMISSE studien
• Gravide kvinner med SLE +/- antifosfolipidantistoffer

• Formålet er å lage et algoritme/kalkulator for å kunne beregne risikoer ved 
planlegging av svangerskap



Studentprosjekter om amming

• Diagnosespesifikke prosjekter

• Hvor lenge ammer kvinnene? 
• registreringer 6 uker, 6 og 12 mndr etter fødsel

• Sammenheng mellom hvor lenge kvinnene ammer og bruk av 
medikamenter, sykdomsaktivitet, helserelatert livskvalitet?

• Planlagt oppstart august 2021



Forskning

• Ved ideer om forskningsprosjekter eller studentoppgaver
• Ta kontakt med Fagrådet for RevNatus via NKSR

• Forskningsprosjekter bør foregår i flere helseregioner 
som ledd i NKSRs oppdrag om kompetansespredning



Kontakt NKSR

• Telefon: 72 82 64 17

• E-post: nksr@stolav.no

• Hjemmeside: www.stolav.no/nksr


