
Brukermøtet for NorArtritt, Revnatus og NorVas 2018 
 

Torsdag 13. september avholdt vi igjen felles brukermøte for NorVas, Revnatus og NorArtritt. Dette 

er det tredje møtet NorArtritt og NorVas har arrangert sammen og på de siste to møtene har også 

Revnatus vært med. 57 deltakere fra hele landet fylte møtesalen på Ingeniørenes hus i Oslo.  

Vi presenterte status og nyheter fra hvert av registrene og vi minnet om viktige forhold rundt 

registrering i GoTreatIT og MRS. Likeledes la vi frem utvalgte resultater, og diskuterte problemer 

knyttet til bl.a. overføring av data til registrene fra avdelingene. NorVas og NorArtritt jobber parallelt 

med dette og har endelig fått på plass automatisk datatransport for helseregionene Vest, Midt-Norge 

og Nord, mens det ennå jobbes med løsningen i Sør-Øst. Revnatus har gjennomført en pilot med ca 

et dusin pasienter for utprøving av nettbasert selvregistrering via Norsk Helsenett, noe som var 

meget vellykket. Tilsvarende løsning skal lages for NorArtritt og NorVas i neste MRS-versjon.  

Et viktig tema på møtet var utfordringer og løsninger knyttet til inklusjon og registrering i de tre 

registrene. Det er mange felles problemer og flere løsninger ble presentert. Mange steder har man 

allerede et godt opplegg for systematisk inklusjon og registrering, mens man andre steder strever 

med å få dette på plass. Vi konkluderte med at man på hver avdeling må finne en løsning som passer 

i avdelingens drift, for å systematisk idenitifisere aktuelle pasienter for så å informere og inkludere 

dem. En mulig løsning er å merke slike pasienter i EPJ (f.eks. DIPS) slik at sekretær som møter 

pasienten minnes om at pasienten skal forespørres om deltakelse eller skal selvregistrere. 

Også i år syntes vi møtet var vellykket og takker alle fremmøtte for engasjement og gode forslag og 

problemstillinger. Dette er viktig for at vi skal fortsette å forbedre registrene og derved fortsette å 

bedre kvaliteten på behandlingen av våre pasienter.  

 


