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Pågående forskning/prosjekter innen revmatologiske sykdommer hos 

barn og unge som del av NAKBURs virksomhet. 

Nasjonale kompetansetjenester kan være involvert i forskning, men skal ikke ha sitt 

hovedfokus innen forskning. Her er oversikten over prosjektene NAKBUR er involvert i 

enten direkte eller ved at registeret (NOBAREV), som driftes av NAKBUR, er benyttet: 

 

 PhD (Sigrid Hestetun). Betydning av miljøfaktorer ved JIA. 

 PharmaChild - retrospektiv og prospektiv longitudinell internasjonal multisenter studie 
med farmakologisk overvåking; et samarbeidsprosjekt med UNN/UIT, St. Olav 
Hospital/NTNU, internasjonalt ansvarlig er Paediatric Rheumatology International 
Trials Organization (PRINTO) v/Helga Sanner 

 
 EUROFEVER - Europeisk register for autoinflammatoriske sykdommer - et internasjonalt 

samarbeidsprosjekt med øvrige nasjonale deltakere: UNN/UIT, St. Olav hospital, 
Haukeland og NAKBUR/Rikshospitalet, OUS. Internasjonalt ansvarlig er Paediatric 
Rheumatology International Trials Organization (PRINTO), nasjonal koordinator: Ellen 
Nordal, UNN, UiT. Ansvarlig v/ NAKBUR/OUS: Helga Sanner 

 
 Revisjon av ILAR- klassifikasjonskriteriene for JIA - et internasjonalt samarbeidsprosjekt 

med øvrige nasjonale deltakere: UNN/UIT, St. Olavs hospital, Haukeland og 
NAKBUR/Rikshospitalet, OUS. Internasjonalt ansvarlig er Paediatric Rheumatology 
International Trials Organization (PRINTO), nasjonal koordinator: Marite Rygg, St. Olavs 
hospital, NTNU. Ansvarlig v/ NAKBUR/OUS: Helga Sanner 
 

 Strategier for persontilpasset behandling ved JIA. En nasjonal randomisert studie, MinJIA,  

- en multisenterstudie der både UNN, St. Olav hospital, Haukeland, OUS og NAKBUR 
deltar v/Helga Sanner og Kristine Risum 

 Kristine Risum: Fysisk form og fysisk funksjon ved JIA. Disputas feb. 2021 - studien 
videreføres blant annet med 2 master studenter  
 

 I hvilken grad endres fysisk aktivitetsnivå som følge av kondisjonstesting av pasienter med 
barneleddgikt? Et samarbeidsprosjekt mellom ortopedisk seksjon og NAKBUR v/Ulrika 
Nilsson, Kristine Risum og Helga Sanner 

 
 Skjelettfunn helkropp ved MR - CRMO pasienter sammenlignet med friske. Prosjektet 

utgår fra barneradiologisk avdeling, OUS ved prosjektleder og overlege Lil-Sofie Ording 
Müller; NOBAREV benyttes  

 
 

Kontaktperson for NAKBURs involvering i prosjektene: 

Medisinskfaglig rådgiver og professor overlege Helga Sanner, 
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