Sommeren står for døren og vi vil på vegne av NorVas ønske alle en riktig god sommer .

Det var bra registreringsaktivitet rundt om på de ulike revmatologiske avdelinger i januar og februar,
men med stengte sykehus for elektiv drift i mars stoppet registrering stort sett opp.
Jeg ser imidlertid at det er flere inklusjoner til NorVas i juni og det er gledelig!
15.juni er 1411 inkludert i NorVas så det er en jevn økning i antall pasienter i registeret.
Jeg hadde en travel møteplan i vår med mange planlagte sykehusbesøk som alle ble utsatt. Nå håper
jeg det igjen blir mulig å reise rundt til høsten og har gjort flere avtaler om besøk til revmatologiske
avdelinger.
Det er viktig å besøke dere for å avklare spørsmål rundt registrering og motivere til god registrering.
Det er fortsatt inkomplett registrering som jeg håper gradvis vil bli bedre etter hvert som man blir
vant til å registrere i NorVas.
Det er avgjørende med god registrering om NorVas skal bli et godt kvalitetsregister der målet er å
sikre kvalitet og helhetlig utredning, behandling og oppfølging av pasienter med systemiske
vaskulitter i hele landet

I Resultatportalen som dere finner på hjemmesiden til NorVas vil dere finne oppdaterte resultater for
2019. Her presenteres resultater slik at både fagfolk, ledere og pasienter lett får oversikt over
kvalitetsregisteret samt data for hvert HF opp mot nasjonale data. For å presentere de ulike HF må vi
ha dekningsgrad over 60%, noe vi foreløpig kun har for UNN og Lillehammer. Vi håper at vi ved
neste oppdatering kan vise data for flere HF.

I vår har alle HF fått ny versjon av GTI- versjon 12.1.
Der er det noen endringer for NorVas som vil gi forbedringer til registeret. Man kan f.eks ikke
inkludere i feil register (NorArtritt)- dvs man kan kun inkludere pasienter med vaskulittdiagnose i
NorVas. Nytt er også at man kan registrere om pasienten er inkludert ved annet sykehus og pasienten
skal da ikke ha nytt samtykke. Vi kan også registrere om pasienten har ny eller etablert sykdom ved
inklusjon. For storkarsvaskulitter skal Kerr fylles ut og nå må man også vurdere sykdomsaktivitet.

Norsk Vaskulittregister &Biobank
Postboks 20
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø

Besøksadresse
Plan 4, fløy C0
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Kontakt
Telefon: 776 69 015
e-post: norvas@unn.no
webside: www.norvas.no

Vi håper å kunne gjennomføre nytt Brukermøte for registrene NorArtitt, NorVas og Revnatus til
høsten da det er en fin og viktig møtearena.

Med dette ser jeg fram til fine registrerings-besøk ved revmatologiske avdelinger til høsten og vil på
vegne av NorVas ønske alle en riktig god sommer.

De beste hilsener på vegne av fagrådet i NorVas
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