Nyhetsbrev fra NorVas

Tromsø, 17. juni 2021
Kjære alle kolleger

Det nærmer seg sommerferie og vi vil takke alle for god innsats med registrering i NorVas.
Vi har pt 1765 pasienter inkludert i registeret, hvorav 207 hittil i år. Det viser at det er stor aktivitet i
registrering rundt om i landet og det er svært viktig for å få til et godt register som kan bidra til bedre
pasientforløp for pasienter med vaskulittsykdommer.
Årsrapporten med data for 2020 er ferdig og legges ved, håper den er interessant lesing. Der ser dere
at vi begynner å få endel resultater, men fortsatt har vi lav dekningsgrad med knapt 35% og
inkomplette data. Vi har altså en stor jobb med å få registeret bedre og trenger at alle bidrar skal vi
lykkes.
Vi har fått dekningsgradsanalyse for 2019-20 på enkeltdiagnoser og kan der se at vi for de ANCAassosierte vaskulitter har best dekningsgrad på ca 50%, mens det for kjempecellearterittene er lavt
med knapt 28%.
Dere har fått jevnlig mail fra Inger- Lise, vår studiesykepleier, med mangelliste på
enkeltregistreringer. Dette gjøres for å få mer komplette data og vi får hyggelige tilbakemeldinger fra
dere på disse mailene.
Vi vet at det har vært utfordringer med pandemien der kontroller er blitt utsatt og det er mange
digitale kontroller. Vi oppfordrer til registrering også ved digitale kontroller selv om blodtrykk vil
mangle og for noen også selvregistrering.
Vil minne om det planlagte brukermøte på Gardermoen 28.oktober 2021, som arrangeres sammen
med NorArtritt og Revnatus- håper mange allerede har lagt inn datoen i kalenderen.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!
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