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Nyhetsbrev NorArtritt  

Kjære kolleger 
Aller først ønsker jeg å takke dere for strålende innsats i arbeidet med NorArtritt på deres 
respektive avdelinger. Antallet pasienter som har takket ja til å delta i registeret har passert 18000. 
Automatisk datatransport er omsider kommet på plass i Helse Nord og Helse Midt-Norge i tillegg til 
halvautomatisk transport som brukes i Helse Vest slik at vi har tilgjengelige data på rundt 10000 
pasienter. Det jobbes med å få på plass tilsvarende løsning i Helse Sør-Øst. Resultater fra registeret 
samt årsrapport er tilgjengelige på: https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvalitetsregister-
artrittsykdommer-norartritt. Årsrapport for 2017 publiseres i sept./okt. 2018. 
 
God dekningsgrad innebærer at flertallet av pasientene som har aktuelle diagnoser, er inkludert i 
registeret. Dette er viktig dersom vi skal kunne stole på registerets resultater. I 2017 ble det utført en 
dekningsgradsanalyse for NorArtritt og denne lå stort sett rundt 50%. Jeg vil derfor oppfordre til 
fortsatt fokus på inklusjon av pasienter i NorArtritt.  
 
Årets LIS-anbud gav oss mulighet til å få erfaring med JAK-hemmere, og nye biotilsvarende legemidler 
fortsetter å komme til. Ved innføring av nye medikamenter er det spesielt viktig med nøyaktig 
registrering slik at vi kan monitorere bruken av disse, samt effekter og bivirkninger. Dette er en av 
NorArtritt sine hovedoppgaver. Sommerens viktigste oppfordring er derfor: vær nøye med å registrere 
medikamentell behandling og glem ikke å registrere bytter mellom biotilsvarende legemidler!  
 
NorArtritt sin MRS-plattform er nå tatt i bruk flere steder. Vi har fått litt erfaring med første versjon og 
har oppdaget enkelte feil og mangler som blir rettet opp i versjon 2 som frigis i disse dager. GoTreatIT 
har også kommet med en oppdatert versjon og mange har sikkert oppdaget påminningen om 
leddinjeksjoner. Denne er laget fordi vi ser at mange glemmer å registrere disse, hvilket gir et 
mangelfullt bilde av pasientenes behandling. Man kan enkelt klikke deg direkte fra påminningslisten til 
registreringsbildet for å legge inn manglende data. Ellers har vi innført to nye skjema i 
pasientrapporteringen; BASFI for vurdering av funksjon ved spondyloartritt og RAND-12, et mål for 
livskvalitet som besvares av alle pasientene.  
 
Jeg minner om felles brukermøte for NorArtritt, NorVas og RevNatus som arrangeres på Gardemoen 
13. september. Håper jeg møter mange av dere der!  
 
Til slutt vil jeg takke for god mottakelse på de ulike avdelingene jeg besøker. Det er alltid kjekt å møte 
nye, entusiastiske kolleger og lære av deres måter å drive på. 
Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker informasjonsbesøk, hjelp til å arrangere NorArtritt-lan, eller hvis 
dere ellers lurer på noe.  

 

JEG ØNSKER DERE EN HERLIG SOMMER! 
Hilsen  
 
Bjørg-Tilde Fevang 
Daglig leder, NorArtritt 
Overlege, Revmatologisk avdeling, 
Helse Bergen HF 
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