Bergen, desember 2020

Nyhetsbrev fra Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer
Kjære kolleger og engasjerte i NorArtritt
Vi vil begynne med å takke for god innsats med inklusjon og registrering til NorArtritt i 2020. Året har
vært spesielt, og særlig i vår så vi et fall i inklusjon av nye pasienter til NorArtritt i forbindelse med
pandemien. Til tross for dette er det mot slutten av året inkludert > 30000 pasienter i registeret og alle
bortsett fra en avdeling leverer data.
Brukermøtet 2020
Årets brukermøte ble avholdt digitalt 29. oktober. Vi er takknemlige og glade for rekordhøy deltakelse
med nesten 100 deltakere. Selv om det var digitale utfordringer for noen, har vi fått gode
tilbakemeldinger i etterkant. Vi ser likevel frem til å holde neste brukermøte fysisk så vi får gleden av å
møtes, og lettere kan utveksle erfaringer.
Dekningsgrad
Mot slutten av 2019 hadde NorArtritt oppnådd nasjonal dekningsgrad på 60%, men variasjonen
mellom avdelingene er fortsatt stor. Det er først når en avdeling oppnår 80% dekningsgrad at
resultatene kan antas å være representative for hele populasjonen. Inklusjon må derfor fortsette å
være en kjerneaktivitet ved alle avdelinger, og inklusjon av nydiagnostiserte pasienter bør inngå i
pasientforløpene for alle de store diagnosene.
Resultater
I årsrapporten presenteres data vedrørende diagnose, behandling, sykdomsaktivitet, remisjon og
dekningsgrad. Resultatportalen er en nettside der man finner nøkkeltall og resultater for alle de 51
norske kvalitetsregistrene, nå også for NorArtritt. Her kan du finne resultater for egen avdeling målt
mot landsgjennomsnittet.
Kvalitetsforbedringsprosjektet
Ett av formålene til de nasjonale kvalitetsregistrene er å bidra til forbedring av behandlingen. Basert på
analyse av andel RA-pasienter som er i remisjon ett år etter diagnose, igangsatte vi et nasjonalt
kvalitetsforbedringsprosjekt i 2020. I juni sendte vi ut brev med nøkkeltall og resultater for hver enkelt
avdeling, til alle landets avdelingsledere / avdelingsoverleger. Vi håper dere har benyttet
informasjonen til å se nærmere på egen virksomhet og arbeide videre med forbedring av aktuelle
parametre.
Hovedarbeidsområder NorArtritt 2021
Vi vil fortsette arbeidet med å øke oppslutningen til registeret og vi bidrar gjerne gjennom
avdelingsbesøk, arbeidsmøter (lan) eller på andre måter. Videre vil vi følge opp
kvalitetsforbedringsprosjektet ved å sende ut oppdaterte data i løpet av våren 2021. Det er nå i større
grad enn tidligere mulig å benytte data til forskning, noe som allerede pågår og kan utvides i tiden
fremover.
Opplæring
Postadresse: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus,
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon 05300 | E-post: postmottak@helse-bergen.no | Internett: www.norartritt.no

Vi tror det er viktig at dere på avdelingene benytter registeret som et verktøy til god og evidensbasert
behandling. Skal registrene kunne benyttes på denne måten er det avgjørende at den daglige
registreringen er korrekt og komplett. På www.norartritt.no finnes mye nyttig informasjon inkludert
presentasjoner fra årets- og tidligere brukermøter. Dette, og vår instruksjonsfilm vedrørende
registrering i registeret kan brukes i internundervisning lokalt.
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
Daglig leder, NorArtritt
Overlege

Tone Wikene Nystad
Nestleder, NorArtritt
Overlege

Tove Hatletveit
Studiesykepleier, NorArtritt
Spesialsykepleier

Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
www.helse-bergen.no

Postadresse: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus,
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon 05300 | E-post: postmottak@helse-bergen.no | Internett: www.norartritt.no

