
 

 

 

 

 

 
Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA) – Klassifikasjonskriterier. 

 
Klassifikasjon av barneleddgikt 
 

ACR 
Juvenil revmatoid artritt (JRA) 

EULAR 
Juvenil kronisk artritt (JCA) 

ILAR 
Juvenil idiopatisk artritt (JIA) 

Systemisk Systemisk Systemisk 

Polyartikulær Polyartikulær JCA Polyartikulær RF- 

  Juvenil RA Polyartikulær RF+  

Pauciartikulær Pauciartikulær Oligoartikulær, persisterende 

     Oligoartikulær, utvidet 

  Juvenil psoriasis artritt  Psoriasis artritt 

  Juvenil ankyl. spondylitt Entesittrelatert artritt 

 
ILARs klassifikasjonskriterier: 
(Petty et al: ILAR classification of JIA; J Rheumatol 2004; 31:390-392) 
 
ILAR’s kriterier danner bro mellom tidligere amerikanske og europeiske kriterier, og synes gradvis å ha blitt 
vidt akseptert over hele verden.  
 
1. Systemisk artritt 
2. Oligoartikulær artritt 
 a. Persisterende oligoartikulær artritt 
 b. Utvidet oligoartikulær artritt 
3. Polyartikulær artritt RF- 
4. Polyartikulær artritt RF+ 
5. Psoriasis artritt 
6. Entesitt relatert artritt 
7. Udifferensiert artritt 
 
Eksklusjonskriterier. 

a. Psoriasis hos pas el 1. gradsslektning 
b. Artritt hos en HLA B27 pos gutt med start før 6 års alder 
c. Ankyloserende spondylitt, entesitt relatert artritt, sakroilitt med IBD, Reiter el akutt fremre uveitt hos 

pas el 1.gradsslektning. 
d. RF IgM pos 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom 
e. Systemisk JIA 

 
1. Systemisk artritt. 

• Artritt i 1 eller flere ledd 
• Svingende feber over 39 i over 2 uker 
• Og minst en av følgende: 
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 1. flyktig erythematøst utslett 
 2. generell lymfeknutesvulst 
 3. hepato- eller splenomegali 
 4. serositt 
 
2. Oligoartikulære. 
Artritt som affiserer 1-4 ledd i løpet av de 6 første måneder av sykdommen.  

a. Persisterende oligoartikulære.  
b. Utvidet: Oligo debut, polyartikulært forløp. Angriper mer enn 4 ledd etter 6 måneder med sykdom. 
 

Eksklusjon: a, b, c, d, e. 
 
3. Polyartikulær RF-. 
Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første 6 måneder av sykdommen, og er RF -. 
 
4. Polyartikulær RF+. 
Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første 6 måneder av sykdommen, og er RF+  2 ganger med minst 3 
måneders mellomrom.  
 
Eksklusjon: a, b, c, e. 
 
5. Psoriasis artritt. 
Artritt og psoriasis,  
eller artritt og minst 2 av følgende: 
 1. Daktylitt 
 2. Negl pitting eller onycholyse 
 3. Psoriasis hos 1.grads slektning 
 
Eksklusjon: b, c, d, e. 
 
6. Entesittrelatert artritt. 
Artritt og entesitt,  
eller artritt eller entesitt med minst 2 av følgende: 
 1. Iliosakralleddsømhet el. inflammatoriske ryggsmerter 
 2. HLA B27 
 3. Debut av artritt hos gutt over 6 år 
 4. Akutt fremre uveitt med rødhet og smerter  
 5. Positiv familieanamnese hos 1.gradsslektning på ankyloserende spondylitt,  sacroilitt v. IBD, 
Reiter, akutt fremre uveitt.  
 
Eksklusjon: a, d, e. 
 
7. Uspesifisert JIA. 
Passer ikke inn i noen av kriteriene,  
eller 
kan klassifiseres på flere måter. 
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