Nyhetsbrev NorArtritt
Kjære kolleger og engasjerte i NorArtritt
Først vil jeg takke dere alle for engasjement og mye godt arbeid med registrering i løpet av 2018. Vi ser
at mange avdelinger utvikler gode måter for inkludering og systematisk registrering som er tilpasset
egen drift. Volumet av pasienter er stadig økende og til tross for at størstedelen av avdelingene i Helse
Sør Øst fortsatt ikke får transportert sine data til registeret, har vi nå passert 11000 pasienter som vi
har data på i NorArtritt. Vi er forsiktig optimistiske når det gjelder data fra sør-øst fordi testing av
transportløsningen er planlagt i januar-19.
I årsrapporten for 2017 finnes mye interessant lesestoff bl.a. om medikamentell behandling,
sykdomsaktivitet og behandlingsprosess. Årsrapporten samt årets offentliggjøring, finner du her:
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/537/resultater Årsrapport for 2018 publiseres i oktober
2019.
For å ytterligere forbedre kvaliteten på data i NorArtritt vil vi oppfordre til fokus på følgende punkter i
2019:
 Rask inklusjon av nydiagnostiserte pasienter, helst samme dag. Går det lang tid før inklusjon vil
vi ikke kunne si noe om tid til oppstart av behandling, tid til oppnådd remisjon, eller hvorvidt
tight control-prinsippet følges
 Minst én registrering av rtg hender og føtter ved RA. Er den første negativ og det senere
påvises destruksjoner ønsker vi at dette registreres. Det er ikke nødvendig å registrere alle
røntgen som tas underveis
 Registrering av alle endringer i medikamentell behandling. NorArtritt er en god kilde for data
om hvordan vi behandler våre pasienter, men da er vi avhengige av at data er korrekte
Det var hyggelig å møte mange av dere på brukermøtet for NorArtritt, NorVas og Revnatus den 13.
september. Vi fikk gode tilbakemeldinger i etterkant og planlegger nytt møte høsten 2019. Vi kommer
tilbake med info om tid og sted.
Til slutt vil vi takke for god mottakelse på avdelingene vi besøker. Det er alltid kjekt å møte dere og
lære av deres måter å drive med revmatologi på.
Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker informasjonsbesøk, hjelp til å arrangere NorArtritt-lan, eller har
andre spørsmål

VI ØNSKER DERE EN RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR.
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