Bergen, 8. juni 2021

Nyhetsbrev NorArtritt sommer 2021
Kjære kolleger og engasjerte i NorArtritt
Først vil vi takke for god innsats med inklusjon og registrering i NorArtritt. Dette er viktig arbeid som bidrar
til bedre pasientforløp og til syvende og siste bedre liv for våre pasienter.
Vi klargjør i disse dager årsrapport for 2020 og selv om vi er fornøyde med å ha passert 60% dekningsgrad
og antall inkluderte i skrivende stund er > 32000 pasienter, ser vi at også registeret ble berørt av
pandemien. Antall nye inklusjoner og registrerte besøk er lavere enn forventet. Dette kan skyldes flere
faktorer, bl.a. telefon-/ videokonsultasjoner der leddtelling ikke ble utført og DAS28 / CDAI derved ikke
kunne beregnes. Når livet og sykehusdrift igjen er tilbake til normalt er det derfor viktig å rette fokus på
registerarbeidet på ny.




Husk at alle nydiagnostiserte pasienter skal inkluderes i NorArtritt
Husk å registrere i NorArtritt ved hvert tilstedebesøk og ved endringer i medikamentell behandling
Ved spondylartritt kan telefon- / videokonsultasjon være nyttig, men husk å sikre at pasienten
selvregistrerer, at medisinering registreres, og at CRP innen siste 14 dager legges inn

Resultater

Ny årsrapport vil bli tilgjengelig i løpet av sommeren og her presenteres data vedrørende diagnose,
behandling, sykdomsaktivitet, remisjon og dekningsgrad. På nettsiden kvalitetsregistre.no finner du tall
for egen avdeling og årsrapporter.
Registreringstips




Husk å skrive inn riktig diagnosedato ved etablering av diagnose
Hvis pasienten ikke ønsker inklusjon i NorArtritt kan dette registreres slik:
o Velg Register / Ikke inkludert / Samtykke avvist
Kumulativ og historisk rituximab-dose registreres nå i NorArtritt på samme måte som i NorVas

Brukermøte på Gardemoen 28. oktober 2021
I år som tidligere år arrangerer vi brukermøte sammen med RevNatus og NorVas. I tillegg til nyheter og
resultater fra registrene vil vi arrangere gruppearbeid med diskusjon f.eks. knyttet til organisering av
pasientforløp og inklusjon av nye pasienter. Formell invitasjon med påmelding kommer snart. Vel møtt!

Kvalitetsforbedringsprosjektet
NorArtritt igangsatte våren 2020 et kvalitetsforbedringsprosjekt med utgangspunkt i andel pasienter med
nydiagnostisert RA som oppnår remisjon ett år etter diagnose. Dette er en kvalitetsindikator som har
direkte sammenheng med pasientenes sykdomsutvikling og prognose. I mars 2021 sendte vi ut nye brev
med oppdaterte tall for andel i remisjon, og for variabler som påvirker dette (f.eks. hvor raskt man kommer
i gang med behandling). Vi oppfordrer avdelingene til å videreføre eller iverksette lokalt kvalitetsarbeid og
bidrar gjerne dersom dere har spørsmål eller ønsker utfyllende analyser.
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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 prosedyrer for registrering i GTI og MRS.
Der finner du også vår opplæringsvideo. Denne kan benyttes i internundervisningen lokalt for å bedre
registreringen i GoTreatIT.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!
Hilsen
Bjørg Tilde S. Fevang
Daglig leder, NorArtritt
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