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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 28.08.18 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 09.09.18 
Kopi til  Styret NRF 

 
 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2018 

B Godkjenning  
-Referat fra 
13.06.18 
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent 

002/ 
2018 

B Høringer  Se nedenfor 

006/
2018 

O SCR 2020 
Ålesund 

Espen 
Tone 

Komiteen er i rute, de skal møtes under SCR i Finland neste 
uke. De skal også møte aktuelle sponsorer i september. 
 
Helena har på vegne av NRF, som er juridisk eier av SCR2020, 
undertegnet kontrakt med «Kongress og kultur» som tar 
praktisk ansvar med økonomistyring. Forskuddsmidler på 
250 000 kr fra NRF er godkjent for overføring til «Kongress og 
kultur». Dersom det senere blir nødvendig med ytterligere 
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forskudd til kulturelt innslag kan arrangementskomiteen 
sende forespørsel til styret om det, i så tilfelle blir det bare 
tilsvarende sum som skal tilbakebetales etter kongressen. 
 
Fordeling av økonomisk overskudd etter kongressen: 
15% til Scandinavian 
15% til NRF 
50% til lokal arrangør 
10% til RH som leder for vitenskapelig komite 
10% til Diakonhjemmet for president 
 

007/ 
2018 

O Julekurset  
 

Helena 
 
 
 

4. september skal komiteen for julekurset møtes. 
Programmet er så godt som ferdig, men en programpost 
(opprinnelig planlagt High-lights fra ACR) er ikke er helt på 
plass. Etter møtet sendes det en e-post til alle medlemmene i 
NRF med påminnelse om påmelding. 
 
Pawel er i gang med å lage et årshjul for hva 
julekurskomiteen må gjøre når gjennom året. Det er også 
planlagt at kurskomiteen møtes i Fjällbacka en gang årlig i 
mai, sammen med styreseminaret. 
 

013/ 
2018 

O Rheuma-
bulletin 
oppdatering 

Anja 
Erik 
 

Erik gir en oppdatering. Redaksjonskomiteen (Erik Rødevand, 
Anja M Hjelle, Carina Skorpen, Inger Myrnes Hansen) skal ha 
møte 30. august. Da skal de to neste utgivelsene i 2018 
planlegges, og de store linjene for de to planlagte utgivelsene 
i 2019 også skisseres. Ber om at redaksjonskomiteen ser på 
referatet fra Fjällbacka-seminaret 2018, der ble videre 
retning for Rheumabulletinen diskutert. 
 
Flere farmasøytiske firmaer er aktuelle som sponsorer, 
Mediahuset følger opp dette. 
Helena Andersson har utformet to brev til nåværende og 
potensielle sponsorer, disse er sendt til Mediahuset, men 
etter hva vi vet ikke sendt til firmaene ennå. 
 

017/ 
2018 

O Arbeidsgruppe
"Norwegian 
Study Group in 
Systemic 
Sclerosis" 
 

Helena  
 
 
 
 
 
 
 

Helena har forhørt seg med legeforeningen sentralt, og 
tilbakemeldingen er at Fagmedisinske foreninger bestemmer 
selv om de vil ha undergrupper. Slike undergrupper er ikke 
selvstendige, de kan ikke ta egne beslutninger, de har heller 
ikke egen økonomi. Styret har heller ikke ansvar for drift av 
undergruppene. 
 
Konklusjon: Styret støtter opprettelse av arbeidsgruppen: 
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Norwegian Study Group in Systemic Sclerosis. A Hoffmann-
Vold blir bedt om å presentere dette på årsmøtet i november 
2018.  
 

030/ 
2018 

O Julemøte 
seminaret 
 

Helena Programmet er ferdig og sendt ut til alle medlemmer, og 
vedlagt styremøteinnkallingen. Pawel lager påmeldingslink 
som legges ut så raskt som mulig.  

 
031/ 
2018 

D Adresse-
matrikkel  

 Det har vært ønsket å etablere adressematrikkel over alle 
revmatologer i Norge, tilsvarende som Sverige. I dag kommer 
vi fram til at dette overlapper med sak 032/2018, og inntil 
videre avventes adressematrikkel. Styret ønsker heller å 
utvikle en god oversikt over revmatologiske avdelinger i 
Norge (se sak 032/2018).  
 

032/ 
2018 

D Oversikt over 
revmatologisk
e avdelinger i 
Norge 

Bertha Bertha er enig i at sak 031 og 032/2018 overlapper, foreløpig 
avventes adressematrikkel.  
 
Bertha laget tilsvarende dokument for ca. 10 år siden. De har 
også tilsvarende velfungerende dokument i revmatologisk 
forening i Sverige. Det er ønskelig å lage ny oversikt over 
revmatologiske avdelinger i Norge sin drift, aktivitet og 
ansatte, som bakgrunnsdokument før arbeidet med neste 
strategidokument 2021-2025 startes.  
 
Konklusjon: Bertha legger fram forslag på neste styremøte 
hvordan oversiktsdokumentet over revmatologiske 
avdelinger i Norge skal utformes, hva det bør inneholde og 
hvordan informasjonen skal samles inn. 
 

033/
2018 

B Revisjon av 
mal for 
nasjonale 
prosedyrer  

Anna-
Birgitte 

Se vedlegg til innkalling – revidert mal for prosedyrer. 
Diskutert i styret, og justeringene er godkjent av styret.  
Konklusjon: 

1) Anna-Birgitte sender revidert mal for prosedyren til 
leder i fagrådet, med kopi til alle medlemmene i 
fagrådet. 

 
2) Anja sender videre informasjon til fagrådet om 

Sunnsoft Publishing AS (IT-løsninger for prosedyre- og 
informasjonshåndtering). Det kan være mulig løsning 
for e-metodebok NRF. Dette er vellykket brukt av 
flere medisinske faggrupper, bl.a. endokrinologisk 
forening. 
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034/
2018 

D Årshjul over 
viktige 
hendelser og 
gjøremål i NRF 

Helena 
Anna-
Birgitte 

Alle styremedlemmene støtter utvikling av årshjul for 
aktiviteter i NRF-forening: 

 Styret 
 Kurskomiteen 
 Fagrådet 
 Valgkomiteen 
 Stipendutvalg 

Hensikten er å gjøre det lettere for nye komite/utvalg- 
medlemmer å få en rask oversikt over oppgaver en har 
ansvar for, og når i løpet av året det bør gjøres. 
 
Konklusjon: Anna-Birgitte sender e-post til leder i fagrådet, 
kurskomiteen, valgkomiteen og ber de lage et årshjul over 
aktivitetene til rådet/komiteen. 
 

035/
2018 

O Ny fagakse – 
valg av 
representanter 
til faglandråd 
og til Fuxx (= 
Fur) 

Jintana Jintana er NRF sin Fur representant. 
Bertha fortsetter som representant til faglandsrådet. 
Helena gir beskjed til Legeforeningen sentralt. 
 

036/
2018 

O Invitasjon 
kontaktmøte 
med Norsk 
Revmatiker 
Forbund 

Helena Helena kan delta på dette møtet 20. september i Oslo. 
På møtet vil Helena informere om at SCR 2020 skal 
arrangeres i Ålesund, og spørre om NRF mener det er 
ønskelig å ha pasient/brukerprogram på SCR2020. 

037/
2018 

O Metoder åpne 
for innspill; 
Avacopan 

Helena Avacopan – Brev fra Legemiddelverket. NRF kan komme med 
innspill før metodevurdering (frist utgått). I bestillerforum er 
det 27.08 vedtatt å ta Avacopan fra metodevarsel til 
metodevurdering. Medikamentet kan være aktuelt som 
induksjon ved ANCA-assosiert vaskulitt.  Mest sannsynlig får 
vi ny sjanse til innspill når metodevurderingen skal 
gjennomgås. 
 

038/
2018 

O Etiske 
utfordringer i 
revmatologien 

Anja Svein Aarseth i Legeforeningen – ønsker innspill på etiske 
utfordringer vi har i revmatologien. Anja setter seg inn i 
saken sammen med Nordeide (tidl. leder av etikkutvalget i 
Førde), og gir tilbakemelding. 
 

039/
2018 

B Datoer for 
styremøter 
høst 2018 

Alle Tirsdag 25. september kl 18:00 – 20:00 WebEx 
Tirsdag 30. oktober kl 18:00 – 20:00 WebEx 
Mandag 5. november kl 18:00 – 19:00 Telefon 
Onsdag 21. november kl 18:30 – 20:30, på Gardermoen 
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040/
2018 

O Eventuelt 1 Bertha Informerer om pågående arbeid i Helse Vest. Det er 4 
arbeidsgrupper som diskuterer videre framtid for 
revmatologi i regionen. Det er 7 personer i arbeidsgruppene, 
og bare 2 revmatologer. 
 

041/
2018 

O Eventuelt 2 Helena Tilstedemøte for spesialistkomiteen i revmatolog i Oslo i 
september. Helena deltar fra styret. 
 

041b
/ 

2018 

O Eventuelt 3 Tone Kasserer (Tone) har avtalt med regnskapsfører at det er 
ønskelig at noen styremedlemmer har kredittkort på vegne 
av NRF, det er bedt om kort til leder, sekretær og kasserer.   
 

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 

 
Høringer (sak 2/2018) 

Sak (fra) Mottatt Svarfrist Besvares 
(ja/nei) 

Ansvar 

Intern høring om 
Praksiskonsulentordningen 

18.06.18 
 

24.09.18 
 

nei 
 

 

Innspill til ny folkehelsemelding 29.08.18 
 

10.08.18 ja Helena 

Veileder i vurdering av leger i 
spesialisering 

17.07.18 28.09.18 ja Erik, 
spesialistkomiteen 

Rapport om alternativer for 
regulering av pas.forløp og reg. 
av ventetid    

09.07.18 30.08.18 ?         

Forslag til endringer i 
helsepersonellov og 
dødsårsaksregister 

9.07.18 30.08.18 ja Helena 

Høring forslag til rettsmed 
obduksjon av alle trafikk drepte 

28.06.18 30.08.18 nei  

Veileder for helseeffekter i 
samfunnsøkonomisk analyse 

28.06.18 30.08.18 nei  

Forslag om endringer i 
samordningsloven 

28.06.18 17.09.18 nei  

Høring om regionale 
utviklingsplaner 

09.07.18 20.09.18 ?? ?? 

Høring om Fysioterapi ved frozen 
shoulder  

08.08.18 28.08.2018 ja Helena 
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