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Nyhetsbrev fra NorVas juni 2022  
 
 
 
 
Kjære kolleger!  
 
Det nærmer seg sommer og vi i registerledelsen vil takke for innsatsen med registrering i NorVas så 
langt i år. I skrivende stund har registeret 1782 inkluderte pasienter hvorav 122 av disse er inkludert 
i 2022.  
 
Årsrapporten for 2021 er nylig ferdig og indikerer at vi er flinkere til å registrere enn tidligere. Det 
er flott! Hvis vi skal fortsette den gode trenden, må vi imidlertid alle ta i et tak. Sammenlignet med 
data fra i fjor, har vi nemlig bare inkludert halvparten så mange pasienter hittil i år. Anbefaler alle å 
se gjennom årsrapporten (blir tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no og www.norvas.no). Her 
presenteres data på flere parametere enn tidligere. Blant annet kan det se ut til at det er forskjeller 
i valg av medikamentell behandling blant de ulike revmatologiske avdelingene.  
 
Flere avdelinger har fått dedikert personale som sørger for å fange opp pasienter til inklusjon i 
NorVas og kvalitetssikre innrapporterte data. Vi tror dette er en viktig og hensiktsmessig måte å 
jobbe på for å sikre bedre dekningsgrad og bedre kvaliteten av data. Det er imidlertid ikke tvil om at 
vi fremdeles har en lang vei å gå hvis vi ønsker at NorVas skal bestå som et nasjonalt 
kvalitetsregister. Det er derfor svært viktig at dere alle fortsetter å bidra til gode registerdata. 
 
Minner om brukermøtet som arrangeres sammen med NorArtritt og RevNatus på Gardermoen 27. 
oktober. Håper å se mange engasjerte kolleger der! Et av temaene vil være planlegging og 
igangsetting av kvalitetsforbedrende prosjekter.  
 
Ta kontakt hvis dere ønsker besøk av oss i registerledelsen. 
 
 
Med beste ønsker om en riktig god sommer! 
 
 
 
Synøve Kalstad   Julianne Elvenes  Mai Lisbet Berglund 
Faglig leder   Faglig leder   Registersekretær 
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