
 
 



Informasjon til gravide 
Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. Råd og 

informasjon til gravide finnes oppdatert på Folkehelseinstituttet sine sider: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/ 

Informasjon om amming 
Nasjonal kompetansetjeneste for amming har lagt ut informasjon om korona og 

amming:https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-

amming/Documents/Amming%20og%20korona%20til%20Helsepersonell.pdf  

Informasjon om DMARDs behandling 
Når det gjelder bruk av biologisk behandling i svangerskap og situasjonen med COVID-19, påvirker 

ikke dette våre råd, og behandling kontinueres på de pasientene som skal ha denne typen behandling 

så lenge de selv er friske. Viser til retningslinjer publisert av Diakonhjemmet Sykehus og EULAR: 

https://revmabloggen.com/ 

https://www.eular.org/rheumatism_and_covid_19.cfm 

Blodprøver på artrittpasienter 
Vi gjør en endring i blodprøver på artrittpasienter, som etter hvert også kommer inn i det 
elektroniske skjemaet. Dere kan allerede nå redusere blodprøver på artrittpasienter til følgende: 

Diagnosegruppe Hovedskjema Senere kontroller 

Artritter Standard revmaprøver 
Anti – CCP 
Revmafaktor 

Standard revmaprøver 
 

Spondyloartritter Standard revmaprøver 
HLAB-27 der det er ukjent 

Standard revmaprøver 
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Polikliniske konsultasjoner for gravide pasienter med revmatiske sykdommer 
Oppfølging av gravide pasienter er i tråd med «Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer» 

(www.stolav.no/nksr). Det gjøres en registering i RevNatus, samtidig som minimum anbefalt 

revmatologisk kontroll. Det er ingen som kommer til kontroll kun for kvalitetsregisteret RevNatus.  

I den situasjonen vi er i nå, bør kontrollene gjennomføres som telefon- og videokonsultasjoner i så 

stor grad som overhodet mulig. Konsultasjonene gjennomføres for å kontrollere pasientens 

inflammatoriske revmatiske sykdom i en livsfase som innebærer stor risiko for oppbluss og 

komplikasjoner, og de bør gjennomføres i tråd med veilederen. Pasientene bør ta blodprøver hos 

fastlegen sin i forkant av konsultasjonen, og dere bestiller skjema for pasientrapporterte data 

elektronisk til pasienten via MRS. Pasienten får da automatisk skjema via helsenorge.no med link på 

sms. Svar legges automatisk inn i RevNatus. 

Bestilling av pasientrapporterte data i RevNatus 
Gjennom MRS (plattformen som RevNatus ligger på) kan pasienten rapportere egne data (PROMS) 

hjemmefra. Dette er en kostnadsfri løsning som er tilgjengelig for alle enheter som registrerer data i 

RevNatus. Pasientens selvrapporterte data blir lagt rett inn i det aktuelle RevNatus-skjemaet når du 

gjennomfører telefon- eller videokonsultasjon.  

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

kvalitetsregisteret.   

1. Opprett det aktuelle skjemaet som du ønsker å innhente PROMS data på først. Dette kan du 

gjøres inntil 30 dager før planlagt telefon- eller videokonsultasjon.  

2. Bestill PROMS 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. 

 

 

 

3. Du får da opp følgende boks. Du må fjerne «haka» som automatisk står på «Ikke send varsel 

til pasienten om denne bestillingen og returner meg en engangskode». Klikk på bestill. Da 

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

 



 

4. Når pasienten har besvart PROMS skjema i forkant av telefon- eller videokonsultasjonen 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.  

 

 

Veileder i svangerskap og revmatiske 

sykdommer og pasientinformasjon finner 

du på stolav.no/nksr. 

NKSR er tilgjengelig på telefon 72826417 

og e-post nksr@stolav.no!  

 Ta gjerne kontakt! 
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