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Nyhetsbrev NKSR januar 2021 
 

 

 

 

Riktig godt nytt år fra alle oss på NKSR og takk for et godt og 

fruktbart samarbeid i annerledesåret!  

Vi ser fram til et nytt år, og selv om vi kanskje ikke møtes 

fysisk i dette året heller, så håper vi at vi får til et godt 

samarbeid også i 2021! 

I dette nyhetsbrevet finner du viktig informasjon om 

kompetanseheving og planlagte aktiviteter fremover!  
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Siste nytt 

 

YouTube – kanalen nksr_stolav 
I september startet vi opp vår egen YouTube-kanal for å nå ut med kunnskap i en tid der det er 

vanskelig å møtes fysisk. Per i dag ligger det 19 videoer på kanalen med ulike og aktuelle tema.  Vi 

setter stor pris på om du abonner på kanalen og bruker den aktivt til kompetanseheving!  

 

NYTT ÅR, NYE MULIGHETER!  Siste nytt fra NKSR tirsdag 2. februar kl 09 – 10 
Vårt årlige seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer blir erstattet med et webinar 

på vår YouTube-kanal nksr_stolav! Flott hvis dere deler informasjon om dette. Du trenger ikke melde 

deg på, bare gå inn på vår YouTube-kanal nksr_stolav litt før webinaret starter! Programmet finner 

dere på vår hjemmeside: https://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-

svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2022-02-01  

 

https://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2022-02-01
https://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2022-02-01
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KLAR-FERDIG-GÅ! En webinarserie for revmatikere som planlegger svangerskap eller er 

gravid 
Høsten 2020 laget vi en 3-delt webinarserie for pasienter og pårørende om svangerskap og 

revmatiske sykdommer. 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. 

Hver del er på ca 1 time og 30 minutt. Dere finner et informasjonsskriv som kan deles ut til aktuelle 

pasienter som vedlegg til denne e-posten. Mer informasjon finner dere her: 

https://stolav.no/arrangementer/klar-ferdig-ga  

 

 

  

https://stolav.no/arrangementer/klar-ferdig-ga
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Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt 2020 
 

I 2020 hadde vi en forlengelse av det nasjonale kvalitetsforbedringsprosjektet fra 2019 der vi så på 

hvor stor andel av svangerskapene som faktisk er planlagte. Det vil si at vi ser på hvor stor andel 

gravide som har svart «JA» på planlagt svangerskap i 2020.  

Status svar «JA» på variabelen «Planlagt svangerskap». Alle med minst et besøk som gravid i 2020:  

Enhet Planlagte 
svangerskap 

2019 

Planlagte 
svangerskap 2020 

Antall 
svangerskap i 

2020 

Levanger sykehus 100 % 100 % 7 

Sykehuset Østfold Moss 100 % 100 % 3 

Revmatolog Anne Noraas 100 % 100 % 3 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 100 % 100 % 2 

Revmatismesykehuset Lillehammer 75 % 91,7 % 12 

Vestre Viken, Drammen Sykehus 95,7 % 91,7 % 24 

Betanien Hospital  61,5 % 91,6 % 12 

Diakonhjemmet sykehus 93 % 88,9 % 63 

Førde Sentralsjukehus 100 % 88,9 % 9 

St. Olavs hospital  95,1 % 86 % 50 

Oslo Universitetssykehus 76,3 % 85,7 % 35 

Universitetssykehuset Nord-Norge 72,7 % 84,2 % 19 

Ålesund Sjukehus  80,8 % 80 % 25 

Haugesund SF Revmatismesykehus  86,4 % 80 % 20 

Sørlandet Sykehus Kristiansand 91,7 % 77,8 % 9 

Haukeland Universitetssykehus  90 % 76,5 % 34 

Nordlandssykehuset Bodø  80 % 64,3 % 14 

Martina Hansens Hospital -  58,3 % 12 
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Nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt 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.  

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 for 2020: 

Enhet Kompletthet CRP 2020 Sikre diagnoser/ 
diagnosekriterier ved 

inklusjon 2020 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 100 % 50 % 

Revmatolog Anne Noraas 100 % Ingen nye 2020 

Betanien Hospital  96,6 % 93,8 % 

Martina Hansens Hospital 95,8 % 100 % 

Revmatismesykehuset Lillehammer 94,6 % 100 % 

Levanger sykehus 92,9 % 100 % 

Førde Sentralsjukehus 92,7 % 100 % 

Nordlandssykehuset Bodø  92,5 % 90,9 % 

Sykehuset Østfold Moss 90,9 % 100 % 

Haugesund SF Revmatismesykehus  90,6 % 81,8 % 

St. Olavs hospital  89,7 % 97,1 % 

Haukeland Universitetssykehus  89,1 % 91,7 % 

Universitetssykehuset Nord-Norge 88,4 % 58,3 % 

Oslo Universitetssykehus 88,3 % 95,8 % 

Ålesund Sjukehus  85,6 % 100 % 

Vestre Viken, Drammen Sykehus 85,2 % 96,2 % 

Sørlandet Sykehus Kristiansand 70 % 100 % 

Diakonhjemmet sykehus 54,8 % 100 % 
 

De enhetene som klarer 100 % på CRP og diagnosekriterier vil få ei kake! 


