
Brukermøtet for de nasjonale kvalitetsregistrene i revmatologi, 2019 
Sted: Clarion hotell, Gardemoen 

Torsdag 24. oktober 2019 holdt vi igjen felles brukermøte for NorArtritt, NorVas og RevNatus. Det var 

rekordhøy deltakelse med over 80 fremmøtte (inkludert arrangørene), altså en betydelig økning i 

forhold til i fjor. Alle involverte yrkesgrupper var godt representert, noe vi oppfatter som viktig for 

det videre arbeidet med inklusjon og registrering i registrene. Vi tror høyt oppmøte bl.a. speiler en 

generell satsning på- og interesse for kvalitetsregisterarbeid i miljøet.  

NorArtritt startet møtet og registerleder, Bjørg Tilde Fevang, presenterte bakgrunn for- og formål 

med kvalitetsregistrene generelt. Studiesykepleier Tove Hatletveit gikk så bl.a. gjennom metode for å 

identifisere og inkludere pasienter i NorArtritt. Nyansatt lege i NorArtritt, Tone Nystad, førte oss så 

gjennom en liste med manglende data og hvordan denne håndteres på best mulig måte. Til sist gikk 

Tone gjennom kjerneresultater fra registeret. Spesielt gledelig var det å kunne presentere data fra 

alle avdelinger i Helse Sør Øst.  

Ny leder i NorVas, Synøve Kalstad, gjennomgikk så praktisk registrering i NorVas, både i GTI og MRS, 

og viste resultater fra registeret. Også her er dekningsgraden på sykehusnivå betraktelig forbedret, 

men det er behov for å bedre registreringen på pasientnivå – noe registeret har fått midler til å jobbe 

spesielt med fremover. Fra RevNatus gjennomgikk Hilde Bjørngaard et masterprosjekt vedrørende 

utfordringer med registrering i RevNatus og Marianne Wallenius presenterte data fra 

forskningsprosjekter knyttet til registeret.  

Siste halvdel av dagen arbeidet vi i grupper. Først hadde vi kortsvarsoppgaver med fokus på felles 

problemstillinger i registrene så som behandling av samtykke, prosedyre for inklusjon, registrering av 

medisiner, og forhold knyttet til svangerskap ved revmatisk sykdom. Engasjementet var stort og vi 

registrerte at mange kunne mangt om mye. Videre arbeidet gruppene med flaskehalser for inklusjon 

og god registrering i registrene. Her ble det utvekslet erfaringer og blant andre tips nevnes, for å 

bedre inklusjonen til NorVas, å legge ut samtykkeskjema på sengeposten.  

Vi takker for godt og engasjert fremmøte og ønsker velkommen til brukermøte høsten 2020! 

 

 


