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Nyhetsbrev fra Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer  
 
 
Kjære kolleger og engasjerte i NorArtritt 
 
Først av alt ønsker vi å takke for god innsats og engasjement i registerarbeidet i 2021. Det har vært et 

bra registerår der NorArtritt nådde stadium 3, som er nest høyeste nivå for et nasjonalt 

kvalitetsregister. Ett av kriteriene for å nå dette stadiet er at 60% av pasienter med de aktuelle 

diagnosene er inkludert i registeret, noe som er en forutsetning for at data kan benyttes til 

kvalitetsforbedring og forskning. NorArtritt-data ble bl.a. benyttet i følgende artikkel: Covid-19 hos 

pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom. Slik begynner registeret å oppfylle sitt formål, selv 

om mye fortsatt gjenstår. Ikke minst bør dekningsgraden økes til 80% for at data skal være tilstrekkelig 

representative.  

Datakvalitet 

I 2021 gjorde vi i samarbeid med velvillige kolleger på fire utvalgte sykehus en gjennomgang av 

korrektheten av utvalgte variabler i NorArtritt. Sykehusene som bidro var Nordlandssykehuset, 

St.Olavs hospital, Drammen sykehus og Haukeland universitetssykehus. En stor takk til dere som hjalp 

oss med dette! Vi fant tilnærmet ingen tastefeil, men det må arbeides videre med:  

- Registrering av korrekt diagnosedato, særlig ved inklusjon av pasienter med «gammel» 

diagnose  

- Oppdatering av medisinering ved hver kontroll 

 

For å se på kompletthet av data lokalt i Bergen gjennomgår vi for øyeblikket NorArtritt-registrering ved 

alle aktuelle konsultasjoner en dag i uken. Behandler får beskjed om å komplettere manglende data og 

vi får samtidig et bilde av hvor skoen trykker. Arbeidet har vært svært nyttig og om dere ønsker å gjøre 

tilsvarende ved deres avdeling, kan det søkes om midler fra NorArtritt til dette.  

Resultater 

I årsrapport for 2020 kan dere finne data vedrørende diagnose, behandling og resultater for egen 

avdeling og nasjonalt. Data for kvalitetsindikatorene finnes i sykehusviseren.  

Nye digitale løsninger: utfordringer og tips 

- Ved bruk av digital selvinnsjekk er det viktig å lage rutiner for systematisk inklusjon av 

pasienter til NorArtritt, selv om pasientene ikke lenger møter i ekspedisjonen.  

- Ved bruk av selvregistrering via web: husk at behandlers registrering må gjøres på samme dato 

som pasientens. I neste GTI-versjon vil behandler få beskjed om at det foreligger en 

pasientregistrering og tilbys å benytte denne for innlegging av egne data. 

- I neste GTI- og MRS-versjon vil det være mulig å hake av for at en konsultasjon er 

video/telefonkonsultasjon. 
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Brukermøtet 

Den 28. oktober avholdt vi årets brukermøte for NorVas, RevNatus og NorArtritt. Det var over 100 

deltakere hvorav ca halvparten deltok digitalt. Vi kunne glede oss over engasjert deltakelse og det var 

ekstra hyggelig å møte mange av dere ansikt til ansikt. Vi gleder oss til neste møte i 2022! 

Hovedarbeidsområder NorArtritt 2022 

Vi vil fortsette arbeidet med å øke oppslutningen til registeret og vi bidrar gjerne gjennom 
avdelingsbesøk, arbeidsmøter (lan) eller på andre måter.  Vi vil også fokusere på datakvalitet og 
oversikt over datakompletthet ved hver enkelt avdeling kommer i løpet av 2022.  
Ellers vil vi minne om muligheten for å bruke NorArtritt-data til forskning og til kvalitetsforbedring 

lokalt. Variabelliste samt informasjon om søknad finnes på registerets hjemmeside. Ta gjerne kontakt 

om dere ønsker mer informasjon om dette.  

 
Til sist vil vi takke for godt samarbeid med dere alle.  
 

 

VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTTÅR 
 
 
 
Hilsen  
Bjørg Tilde  S. Fevang  Solveig Hauge   Tove Hatletveit 
Leder, NorArtritt  Nestleder, NorArtritt  Studiesykepleier, NorArtritt 
Overlege   Overlege   Spesialsykepleier 
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