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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 22.05.19 kl 13:00-14:00, Fjällbacka 

 
Til stede Espen A. Haavardsholm 

Anja Myhre Hjelle 
 Jintana Bunpan Andersen 
 Erik Rødevand  

Anna-Birgitte Aga 
 Helena Andersson 
  
Fravær Bertha Randulff Storesund 

Tone Wikene Nystad 
  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 24.05.19 
Kopi til  Styret NRF 

 

 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2019 

B Godkjenning  
-Referat fra 
04.04.19  
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent uten bemerkninger 

002/ 
2019 

B Høringer  Se nedenfor, ingen 

003/
2019 

O SCR 2020 
Ålesund 

Espen Oppdatering: 
 
Konseptgodkjenning fra LMI er mottatt, det formelle 
vedrørende lokaler er dermed i orden. 
Laget ny Facebook siden for SCR, og overtatt hjemmesiden 
for SCR, Ole Lianes i Ålesund er ansvarlig for sosialemedier.  
 
Økonomi/administrasjon:  

mailto:handerss@ous-hf.no
mailto:handerss@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=113252073049047074243057018227230078135010057115
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=119215096102248178003252161100126049113245046095
https://legeforeningen.no/info/Profilside/?ui=217210202221079044086067017023073083166119009087
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Sponsoravtaler med alle platinum og gullsponsorer er signert, 
fortsatt mange muligheter for sølv og bronsesponsorer. 
Jobber videre med dette under EULAR. 
 
Faglig program/vitenskapelig: 
Preliminært program under utarbeidelse; 3 parallelle 
sesjoner, en plenary session. Eget tverrfaglig program.  
Det blir møte i vitenskapeligkomite i Madrid under EULAR og 
ACR.  
 
Øyvind Moldberg leder Scientific committee som består av 
ca. 15 medlemmer; norske revmatologer, medlemmer av 
editorial board i Scand J Rheumatol, og de som fikk tildelt 
Scandinavian Research Foundation stipend i 2018.  
 

006/
2018 

O Oppdatert 
oversikt over 
alle 
revmatologisk
e avdelinger i 
Norge 

Bertha Bertha ikke tilstede i dag. Helena sender henne en e-post. 
 
Fra forrige referat 12.03.19: 
Styret ønsker en oversikt for å ha datagrunnlag før arbeidet 
med neste strategidokument 2021-2025 startes.  
Bertha – har laget et forslag til brev med spørsmål til 
avdelingsoverleger i revmatologi. Dokumentet var sendt alle 
styremedlemmer før dagens styremøte, her er innspillene:  

1. Utdype stillingsprosent klinisk arbeid for alle 
overleger. Eks: X antall overleger jobber 100% klinisk, 
Y antall overleger jobber 50% klinisk, Z antall 
overleger jobber 20% klinisk, x antall overleger jobber 
0% klinisk. 

2. Utdype vedr. LIS. Hvor mange faste LIS er ansatt ved 
avdelingen (både på moderavdeling og på annen 
avdeling), og hvor mange LIS er ansatt i vikariat ved 
avdelingen. 

3. Utdype vedr. antall innbyggere avdelingen har ansvar 
for som: 

a) lokal avdeling 
b) region avdeling 

Bertha sender oppdatert versjon av brevet til 
styremedlemmene NRF før neste styremøte. 
 
Frist for utsendelse: 20. august, og frist svar fra 
avdelingsledere innen 30. september. 
 

031/ 
2019 

D  Innkommet 
forslag til 

Helena Helena (Anna-Birgitte) på vegne av styret tar kontakt med 
spesialitetskomiteen: 

mailto:handerss@ous-hf.no
mailto:handerss@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
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justering av LIS 
kurs 

 
1) Endring av kurs: Nå: vaskulitt og bindevev 3 dager 

UNN, immunologi 5 dager OUS. Forslag: vaskulitt 3 
dager UNN, immunologi og bindevev 5 dager OUS - vil 
spesialitetskomiteen vurdere dette, og ta det opp 
med RegUt? Det er ønsket både fra UNN og OUS. 

 
2) Ultralydkurs: Styret mener det er ønskelig med et 

norsk obligatorisk ultralydkurs for LIS, og at kurset er 
på nivå med EULARs «basic level» ultralydkurs, slik at 
norske revmatologer senere er kvalifisert til å delta på 
EULARs intermediate og advanced kurs.  
 
På Helsedirektoratet sine sider står det at det oppført 
som et kurs: 
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Do
cuments/REV_Revmatologi_Temahefte_v1.0%20(2
5.11.18).pdf 
Men i RegUt slin langtidsplan (vedlagt Excel skjema) 
er det fortsatt oppført som to. Bør avklares. 

 
3) Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne. E 

Rødevand og Trondheim står som ansvarlig, men 
neste gang skal være i Bergen. (Det arrangeres 2. 
hvert år, og annet hver gang i Bergen og Trondheim). 
 

4) Forsikre at spesialitetskomiteen har opprettet 
kurskomiteer for alle obligatoriske nasjonale kurs 
(totalt 7 kurs). 

 
 
 

032/
2019 

 Informasjon 
om innspill fra 
NRF til Nye 
metoder 

Helena 1) Rituximab til behandling av GPA og MPA hos barn (2-
18 år) (metodevarsel) – sender innspill fra NRF ved 
Berit Flatø 

2) Nintedanib (Ofec_Vargatef) til behandling av 
lungeaffeksjon ved systemisk sklerose (metodevarsel) 
– ikke kjent at noen i NRF har erfaring, har ikke sendt 
innspill 

 

033/
2019 

B Søknad om 
tildeling av 
kursstipend 
 

Anna-
Birgitte 

Mottatt søknad fra Nina Krafft Sande 
Vedtak: 4 mot 1, og 1 blank. Søknaden avslås på bakgrunn av 
at den ikke tilfredsstiller kriteriene og ikke er innenfor 
tidsfristen. Anna-Birgitte sender svar. 

mailto:handerss@ous-hf.no
mailto:handerss@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/REV_Revmatologi_Temahefte_v1.0%20(25.11.18).pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/REV_Revmatologi_Temahefte_v1.0%20(25.11.18).pdf
https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/lis/Documents/REV_Revmatologi_Temahefte_v1.0%20(25.11.18).pdf
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034/
2019 

D Informasjon 
fra EULAR 
  
 

 1. NRF får en egen banner under EULAR som reklame for 
egen forening. 

2. «Rheuma-map» - kampanje for å få politikere i EU til å 
få økt fokus på revmatiske muskelskjelettsykdommer. 
 

035/
2019 

 Avtale 
tidspunkt for 
styremøte juni 
og høst 2019 

 Tirsdag 25. juni kl 18:00 – 20:00, WebEx. 
Tirsdag 27. august kl 18:00 – 20:00, WebEx 
Tirsdag 24. september kl 18:00 – 20:00, WebEx 
Tirsdag 22. oktober kl 18:00 – 20:00, WebEx 
Tirsdag 5. november kl 18:00 – 18:30 (Klinikerprisen) WebEx  
Tirsdag 26. november kl 18:00 – 20:00 Styremøte Runway 
Gardermoen 
 

036/
2019 

B Eventuelt 1 Helena «Kursstipend for medlemmer av NRF i klinisk virksomhet» fra 
februar 2017 avvikles. 
Styret vil jobbe videre med hvordan styrke faglig utvikling for 
medlemmer i Norsk revmatologisk forening.  
 

037/
2019 

O Eventuelt 2 Espen Scandinavian Rheumatology Research Foundation stipend på 
100 000 NOK utlyses i løpet av 2019, og deles ut under 
SCR2020. 
 

038/
2019 

O/B Eventuelt 3 Erik Møte mellom Mediahuset og styret 22.01.19 kl 11:30-12:00 
Hovedpunkter som ble drøftet: 

 Fortsatt behov for aktivt arbeid for å skaffe sponsorer 

 Journalist Per Lundblad skal trappe ned, flere oppslag 
må dermed skrives av medlemmer i NRF. Vil fortsette 
å bruke gode artikler fra svensk Bulletin i den norske 
utgaven 

 Modernisering av layout – kortere artikler 

 Modernisering av navn på medlemsbladet. Ønske om 
å ta bort h og u i rheuma. Bulletinen er heller ikke 
vanlig norsk ord. Skifter navn til «Revmatologen» 

039/
2019 

    

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 

Høringer (sak 2/2018) 

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

Ansvar 

Bedre datakvalitet ved 
rapportering til 

13.04.19 26.04.19 nei  

mailto:handerss@ous-hf.no
mailto:handerss@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon
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Helsedirektoratet 

Oppdatert nasjonal prosedyre 
for GCA 
(fra Fagrådet) 

15.04.19 22.05.19 ja Erik  
Se e-post fra Berta og 
Jintana 

Oppdatert nasjonal prosedyre 
for reaktiv artritt 
(fra Fagrådet) 

15.04.19 22.05.19 ja Helena 

Forslag til endringer i 
spesialistforskriften og forskrift 
om trygderefusjon for leger m.v. 

17.04.19 13.05.19 ja Helena 

NOU 2019 8 Særavgiftene på 
sjokolade- og sukkervarer og 
alkoholfrie drikkevarer 

24.04.19 14.06.19 nei  

Nasjonalt handlingsprogram 
med retningslinjer for hode-
/halskreft 

24.04.19 09.05.19 nei  

Forslag om forlenget 
observatørstatus i sentralstyret 
for Akademikernes leder 

07.05.19 31.05.19 ja Helena 

Nasjonal veileder for 
utprøvende behandling 
 

09.05.19 30.05.19 ja Helena, med innspill 
fra Øyvind Palm 

Forslag til endringer i 
bioteknologiloven 

22.05.19 01.08.19   
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