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Nyhetsbrev NorArtritt sommer 2020 
 

Først av alt en takk til alle som jobber med inklusjon og registrering i NorArtritt. Dere gjør et uvurderlig 

arbeid! Ved utgangen av mai er antallet inkluderte pasienter nærmere 29000, og alle sykehus bidrar. 

Dekningsgraden per juni 2019 var 42%, men bedre for de spesifikke diagnosene (50% for RA, 51% AS). Det 

er også stor variasjon i dekningsgrad fra avdeling til avdeling, der de beste ligger mellom 80 og 90%. 

Inklusjon av alle aktuelle pasienter vil fortsette å være et fokusområde fordi god dekningsgrad er en 

forutsetning for at man skal kunne stole på resultatene i registeret.   

Grunnet pandemien foregikk svært mange konsultasjoner fra mars til mai per telefon og vi mistet viktige 

registreringer, særlig leddundersøkelse ved perifer artrittsykdom. I tillegg ble få nye pasienter inkludert i 

denne perioden. Når nå driften er normalisert er det viktig at også registrering i NorArtritt starter igjen samt 

inklusjon av nye pasienter. 

 

Kvalitetsforbedringsprosjekt 

Hovedformålet med Norges mer enn 50 nasjonale kvalitetsregistre er å bedre kvaliteten på behandlingen til 

pasientene. NorArtritt har igangsatt et kvalitetsforbedringsprosjekt som tar utgangspunkt i andel pasienter 

med nydiagnostisert RA som oppnår remisjon ett år etter diagnose. Dette er en viktig kvalitetsindikator og 

målet er at 40% skal oppnå dette. Vi ser at få avdelinger når målet, og at det er betydelig variasjon mellom 

sentrene. I disse dager går det ut brev til hver avdeling med informasjon om egne resultater for andel i 

remisjon, og for variabler som kan ha betydning for oppnåelse av remisjon. Vi håper informasjonen 

oppleves som nyttig og vil bli brukt i lokalt kvalitetsarbeid.  

 

Nytt i GTI og MRS 

Ny versjon av GoTreatIT (v 12.1) er frigitt og installert de fleste steder, og ny MRS-versjon var på plass i 

mars i år. Her er noen nyheter (noen gjelder kun GTI):   

 klinisk diagnosedato blir nå importert til registeret slik at denne kan registreres istedenfor- eller i 

tillegg til diagnosedato for oppfylte kriterier 

 mulig å registrere kumulativ og historisk rituximab-dose på samme måte som i NorVas 

 mulig å hake av for at pasienten er inkludert ved annet sykehus 

 mulig å hake av for at en pasient ikke er registerkandidat. Pasienten vil da ikke fremkomme i listen 

over registerkandidater  

 mulig å registrere: «Oppfølging avsluttet» som eksklusjonsårsak  

 nye medikamenter 

 

Ved mange avdelinger har man tatt i bruk GTI web-funksjon for pasientenes selvregistrering. Dette ble 

særlig aktuelt under pandemien. Når pasientene nå i stor grad igjen tilses med tilstede-konsultasjon, er det 

viktig å passe på at selvregistrering foregår på samme dato som leddstatus. Skjer ikke dette, vil viktige 

sykdomsaktivitetsindekser som f.eks. DAS28 eller CDAI ikke bli beregnet. I Bergen har vi løst dette gjennom 

at pasienten får en SMS med lenke til selvregistrering, der det presiseres at denne må foregå på samme 

dato som deres kontroll på sykehuset.  
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Brukermøte 2020 

Fra 2016 har vi hatt gleden av å møtes på det årlige felles brukermøtet for NorArtritt, NorVas og Revnatus 

(fra 2017). Her samler vi deltagere fra alle yrkesgrupper fra alle norske revmatologiske avdelinger og 

arbeider med spørsmål knyttet til kvalitetsregistrene. Møtene har generelt vært populære og fjorårets 

revma-quiz vakte betydelig engasjement. Basert på dagens smittesituasjonen planlegger vi å avholde 

brukermøtet 29. oktober på Gardemoen, som planlagt. Hold av datoen! Som tidligere inviteres 3-5 

deltakere fra hver avdeling hvorav minst en lege og sykepleier, i tillegg til andre engasjerte yrkesgrupper.  

Smittevernregler vil selvsagt overholdes, og blir det nødvendig vil møtet bli holdt digitalt.  

 

Resultater 

Ny årsrapport vil bli tilgjengelig i løpet av oktober 2020 og her presenteres data vedrørende diagnose, 
behandling, sykdomsaktivitet, remisjon og dekningsgrad. På nettsiden kvalitetsregistre.no finner du 
årsrapporter for tidligere år 
 
 

Hjemmesiden 

Vi minner om NorArtritt sin hjemmeside norartritt.no der man finner mye nyttig informasjon som 

oppdatert samtykkeskriv med vedlegg, på norsk og engelsk, samt gode prosedyrer for registrering i GTI og 

MRS. Der finner du også vår nye opplæringsvideo. Denne kan med fordel benyttes i internundervisningen 

lokalt for å bedre registreringen i GoTreatIT.  

 

Vi ønsker dere en riktig god sommer! 

 

Hilsen  
Bjørg Tilde  S. Fevang  Tone Wikene Nystad  Tove Hatletveit 
Daglig leder, NorArtritt  Nestleder, NorArtritt  Studiesykepleier, NorArtritt 
Overlege   Overlege   Spesialsykepleier 
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