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Siste nytt
YouTube-kanalen “Svangerskap og revmatisk sykdom”
Fra tirsdag 7. september kommer det nytt innhold på vår YouTube-kanal med jevne mellomrom.
Denne høsten blir det korte informasjonsvideoer som publiseres. Husk å abonner på vår kanal så får
du varsel når det foreligger nytt innhold.

Brukermøte NorArtritt, NorVas og RevNatus torsdag 28. oktober
Det blir felles brukermøte for kvalitetsregistrene NorArtritt, NorVas og RevNatus torsdag 28. oktober.
Det åpnes for å melde på totalt 4 stykk per enhet, så snakk med din leder og meld interesse allerede
nå. Møtet avholdes på Radisson Blu Airport Hotel Oslo Gardermoent. Påmeldingsfrist er 15/9-21.
Lenke til påmelding finner du her: https://stolav.no/arrangementer/registermote-norartritt-norvasog-revnatus?arrId=0

Koronavaksine til gravide
Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap
tilgjengelig om vaksinering av gravide. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå alle gravide kvinner
som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Vaksinasjon i
svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

«Veileder i svangerskap og revmatisk sykdom»
Vi oppdaterer «Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer». Blant annet endrer vi oppsettet
på medikamenter, Det kan føre til at det ser litt annerledes ut enn det gjorde tidligere, men
forhåpentligvis fører det til bedre brukervenninghet.
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Amming 2019 – 2021
All amming – også delamming – er gunstig for både den som ammer og for barnet. I RevNatus
rapporterer pasientene om de ammer på kontroller etter fødsel. Her er resultater fra registreringer
etter januar 2019. Til sammenligning ammer 65 % av normalbefolkningen ved 7 måneders alder.
Registreringer fra 01.01.2019 – 23.07.2021
Andel som ammer
6 uker etter fødsel
87,7 %
79,4 %

Artrittsykdommer
Bindevevssykdommer

Andel som ammer
6 måneder etter fødsel
68,4 %
60,3 %

Forløsningsmetode, svangerskapslengde, fødselsvekt og preeklampsi
2019 – 2021
Fødselsmetode i %
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Normal vaginal fødsel

Operativ vaginal fødsel
Bindevevssykdommer

Akutt keisersnitt

Planlagt keisersnitt

Artrittsykdommer

Svangerskapslengde, fødselsvekt og preeklampsi
Artrittsykdommer
Bindevevssykdommer

Svangerskapslengde
gjennomsnitt
39,1 uker
38,1 uker

Fødselsvekt gram
gjennomsnitt
3473 gram
3154 gram

Andel
preeklampsi
6,3 %
11,8 %
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Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt RevNatus 2021
1. CRP er en viktig variabel for å vurdere sykdomsaktivitet ved inflammatorisk revmatisk
sykdom. I 2021 har vi fokus på kompletthet av denne variabelen. Målet er at CRP skal være
målt i forbindelse med hver revmatologiske kontroll. Husk at pasienter som følges opp med
video- eller telefonkonsultasjoner kan ta blodprøver hos sin fastlege. Høy måloppnåelse er
satt til ≥ 90 % kompletthet på kontrollert CRP.
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.

Status per enhet per 23. juli 2021:
Enhet

Kompletthet CRP
per 23/7-21

Helgelandssykehuset Mo i Rana
Førde Sentralsjukehus
Betanien Hospital
Nordlandssykehuset Bodø
Revmatismesykehuset Lillehammer
Ålesund Sjukehus
St. Olavs hospital
Sykehuset Levanger
Oslo Universitetssykehus
Vestre Viken, Drammen Sykehus
Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Sykehuset Østfold Moss
Haukeland Universitetssykehus
Haugesund SF Revmatismesykehus
Diakonhjemmet sykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Martina Hansens Hospital
Nasjonal skår

100 %
96,6 %
95,2 %
91,3 %
90,9 %
90 %
87,8 %
87,5 %
82,8 %
73,6 %
64,7 %
100 %
82,8 %
81,1 %
48,7 %
86,4 %
85,7 %
80,6 %

Sikre diagnoser/
diagnosekriterier ved
inklusjon 2021
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
66,7 %
90,9 %
85,7 %
96,9 %
68,2 %
46,2 %
91,9 %

De enhetene som klarer ≥ 90 % på CRP og 100 % på diagnosekriterier i slutten
av 2021 vil få ei kake!
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