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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 30.10.18 kl 18:00-20:00, WebEx 
Til stede Anja Myhre Hjelle 
 Helena Andersson 
 Anna-Birgitte Aga 

Bertha Randulff Storesund 
Erik Rødevand 
Espen Andre Haavardsholm 

 Tone Wikene Nystad 
 Jintana Bunpan Andersen 
  
Fravær Ingen 
  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 01.11.18 
Kopi til  Styret NRF 

 

 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2018 

B Godkjenning  
-Referat fra 
25.09.18 
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent 

002/ 
2018 

B Høringer  Se nedenfor 

006/
2018 

O SCR 2020 
Ålesund 

Espen 
 

Vitenskapelig: Øyvind Moldberg har invitert alle som er 
ønsket i Scientific committee, totalt ca. 15 stykker. Det er 
norske revmatologer, medlemmene av editorial board i 
Scand J Rheumatol, og de som fikk tildelt Scandinavian 
Research Foundation stipend 2018.   
 
Økonomi: Arbeidet med sponsorer går rett vei. Det var 
fellesmøte med aktuelle sponsorer i Oslo september, og 
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ytterligere møter under ACR i Chicago. 
 
Internasjonalt samarbeid: SCR2020 har hatt møte med to 
forskere/klinikere fra baltiske land under ACR. Baltikum 
ønsker et nærmere formelt samarbeid til SCR2020. 
 

007/ 
2018 

O Julekurset  
 

Jintana 
 
 
 

Så langt 78 påmeldte til hovedkurset, og 42 til LIS-kurset. 
Det er innkjøpt en egen PC til kursene. 
Underholdningen under middagen er avtalt. 
Helena har tale under middagen, Anja deler ut klinikerprisen.  
 
Neste års julekurs er ønsket å ha samme sted og samme tid 
som i år, eventuelt en uke senere pga. ACR. Kurskomiteen 
bestemmer selv tidspunkt (og sted), og undertegner avtale 
på vegne av NRF.  
 

013/ 
2018 

O Rheuma-
bulletin 
oppdatering 

Anja 
Erik 
 

Erik gir oppdatering. Redaksjonskomiteen: Erik Rødevand, 
Anja M Hjelle, Carina Skorpen og Inger Myrnes Hansen.  
Rheumabulletin nr. 3 for 2018 er nylig utgitt, og nr. 4 er 
planlagt før jul. 
Jintana skriver «nytt fra styret» til Rheumabulletin nr 4. i år. 
 
Mediahuset har fått inn flere farmasøytiske firmaer som 
sponsorer, og det planlegges 4 nummer også neste år 
(opprinnelig var det planlagt 2 nummer, og deretter vurdere). 
Et av neste års nummer skal omhandle forskning, og 
gjennomførte doktorgradsarbeider innen revmatologi siste 
tid. 
 

030/ 
2018 

O/B Julemøte 
seminaret 
 

Helena 
 

Oppdatering ved Helena, julemøteseminaret er i rute. 
Alle forelesere er avtalt.  
Alle interne og eksterne forelesere får dekket dagpakken og 
reiseregning (reiseregning bare hvis de ikke deltar på 
hovedkurset). Det gis ikke honorar. 
 

032/ 
2018 

D Oversikt over 
revmatologisk
e avdelinger i 
Norge 

Bertha Oppdatert oversikt over alle revmatologiske avdelinger i 
Norge. Styret ønsker en oversikt for å ha datagrunnlag før 
arbeidet med neste strategidokument 2021-2025 startes.  
Foreløpig er dette under planlegging. Tidligere dokumenter 
fra 10 år tilbake i tid har en dessverre ikke klart å gjenfinne, 
uansett er mye endret siden da, så sannsynligvis er tidligere 
oversikter ikke til stor hjelp i dag. 
 
Konklusjon: Bertha legger fram forslag på neste styremøte 
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hvordan oversiktsdokumentet over revmatologiske 
avdelinger i Norge skal utformes, hva det bør inneholde og 
hvordan informasjonen skal samles inn. 
 

033/
2018 

B Fagrådet og 
nasjonale 
prosedyrer  

Anna-
Birgitte 

Det er avtalt felles Styre/Fagråds i NRF etter årsmøtet 
22.11.18 ca kl 18:00 og i en time.  
Møteagenda: 

1.       Status prosedyrearbeidet, ny prosedyremal 
2.       Forbedringer når det gjelder prosedyrearbeidet 
3.       Web-løsning for NRF sine prosedyrer 

-          Hvilket behov har vi? 
-          Sunnsoft, andre muligheter 
-          Økonomi 

4.       «Gjør kloke valg» kampanjen fra Legeforeningen 
-          5 punkter for kloke valg innenfor revmatologi- NRF 

5.       Eventuelt 

 

038/
2018 

O Etiske 
utfordringer i 
revmatologien 

Anja 
Erik 

Landsstyret i legeforeningen og Rådet for legeetikk ved leder 
Svein Aarseth har bedt spesialistforeningene om innspill om 
generelle og fagspesifikke etiske utfordringer.  
 
Styret i Norsk Revmatologisk forening bad tidligere leder i 
klinisk etikk komite i Helse Førde og pensjonert overlege i 
revmatologi ved Førde sentralsjukehus, Jan Leidulf Nordeide, 
om råd. I fellesskap har han, Anja og Anna-Birgitte laget et 
svar. Svaret er vedlegg til agenda. 
 
Erik har også laget et notat om etiske utfordringer i 
revmatologi, dette legges til dokumentet fra Noreide.  
 
Erik redigerer disse to dokumentene sammen, og sender det 
til Legeforeningen, Rådet for legeetikk.  
 

040/
2018 

D Rådet for 
muskelskjelett
helse 

Helena NRF er medlem. Helena oppdaterer historikk og hensikt for 
NRF. Usikker på betydningen, men vanskelig å trekke seg ut 
også. Kristin Holstad er representant fra NRF inntil videre. 
 

041/
2018 

B Ny spesialitets-
komite 

Lene Lene Brekke deltar på telefon under denne saken. 
Spesialitetskomiteen sine medlemmer fra 2019: 
5 medlemmer + 3 vara (som også møter) 

 Lene Brekke (fortsetter) 

 Guro Løvik Goll (fortsetter) 

 Inger Myrnes Hansen (fortsetter) 

 Hallvard Fremstad (ny) 

 Silje Reiseter (ny) 
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 Helle Bitter (ny, vara) 

 Håvard Fretheim (LIS, ny, vara) 

 +1 stk – Tone spør en på Haukeland 
Guro eller Lena foreslås som leder 
 
Spesialistkomiteen sitt utdanningsseminar:  
Onsdag 6. februar 2019, Gardermoen. 
Spesialistkomiteen sender ut «save the date» så raskt som 
mulig som e-post til alle medlemmer. Spesialistkomiteen gjør 
øvrig planlegging straks de har hatt første møte. 
 
Det er ønskelig å få med avdelingsledere, (tilsvarende 
læringsmål møtet), Reg.ut. alle helseregioner, hele 
spesialitetskomiteen, samt at styret er representert. 
Spesialitetskomiteen er ansvarlig for seminaret, styret 
støtter, og NRF er økonomisk ansvarlig.  
 

045/
2018 

O Valgkomiteens 
oppgaver 

Helena  
Anna-
Birgitte 

Oppdatering 
 
Valg 2. hvert år, oddetallsår, det året som Legeforeningen 
ellers har valg. 
Suppleringsvalg – bare dersom det er nødvendig.  
 
På Fjällbacka seminaret vår 2019 planlegges det å utvikle 
arbeidsinstruks for styremedlemmene, og retningslinjer for 
valgkomiteens arbeidsoppgaver. 
 

046/
2018 

B Avtale ekstra 
telefon 
styremøte 

Anna-
Birgitte 

Klinikerprisen – frist for å nominere kandidater er 01.11.18. 
05.11.18 blir det telefonstyremøte for å utpeke vinner av 
klinikerprisen. 

047/
2018 

B Valg av 
representant 
til 
Scandinavian 
Society 

Helena Vedtak: Espen A. Haavardsholm velges som representant fra 
NRF til Scandinavian Society. 

048/
2018 

O FUR + 
spesialitets-
komiteen: 
etterspørre LIS 
representanter 

Jintana Jintana sender ut e-post til alle medlemmer og etterspør om 
noen ønsker å være LI S representant i FUR, alternativt om 
noen vil foreslå aktuelle kandidater til å være LIS 
representant i FUR. 

049/
2018 

O NRF budsjett 
2019 

Tone Tone gjennomgår budsjett, som også var utsendt til 
styremedlemmene på forhånd. 

a) Regnskap for 2018 er under god kontroll, og budsjett 
for 2019 blir i utgangspunktet tilsvarende. 
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b) Det planlegges ingen endring i årskontingent for 
medlemmer og ingen endring i årsmøte fastsatt 
kontingent for assosierte medlemmer i NRF. Anna-
Birgitte gir skriftlig tilbakemelding til Legeforeningen. 

 

050/
2018 

O Eventuelt 1 Helena Det blir Fjällbacka seminar 21.-23. mai 2019. Planlegger å 
invitere med kurskomiteen og fagrådet. Det diskuteres videre 
om de to komiteene skal ha en overnatting hver sin natt, eller 
om de skal være der hele tiden. 
 

050/
2018 

O Eventuelt 2 Helena "Don´t delay Connect today - time 2 work". EULAR kampanje. 
Kobles til verdens artritt dag som hvert år er 12. oktober. 
(utsatt) 
 

050/
2018 

B Eventuelt 3 Helena 
Espen 

EULAR Standing Committee: Espen Haavardsholm er 
kontaktet av Chair of EULAR Standing Committee on 
Musculoskeletal Imaging, Xenofon Baraliakos, og forespurt 
om han ønsker å overta først som Chair-Elect, deretter Chair i 
2 år, og deretter 1 år Past Chair av denne komiteen. De to 
årene man er leder av komiteen er man også medlem av 
EULAR Executive Committee. Dette er diskutert og støttet av 
past chair Lene Terslev, og diskutert i EULARs Executive 
Committee. Det er ikke ofte en blir forespurt om å bidra i 
tilsvarende internasjonale verv. Nominering skjer fra nasjonal 
revmatologisk forening. NRF ved leder Helena Andersson vil 
nominere Espen A. Haavardsholm som kandidat til EULAR.  
 

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 

Høringer (sak 2/2018) 
Sak (fra) Mottatt Svarfrist Besvares 

(ja/nei) 
Ansvar 

Prioritering på klinisk nivå 25.09.18 12.10.18 nei        

Tilleggs-høring om endringer i 
forskrift om opptak til høyere 
utdanning for opptak til studieåret 
2019-2020, Medisin ved Universitetet 
i Oslo 
 

09.10.18 24.10.18 ja Helena 

Regional utviklingsplan for Helse 
Vest RHF 

09.10.18 24.10.18 ja Tone/Anja/Bertha 
 

Intern høring - 
Inkluderingsutfordringer – Utvikling 
av ny politikk i Akademikerne 

 17.12.18 nei  

Strategi for rasjonell bruk av 
bildediagnostikk 

30.10.18 20.11.18 ja                    Espen 
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