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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 12.03.19 kl 14:00-15:20, telefonstyremøte 

 
Til stede Espen A. Haavardsholm 

Anja Myhre Hjelle 
 Jintana Bunpan Andersen 
 Anna-Birgitte Aga 

Bertha Randulff Storesund (tilstede bare på sak 006/2019) 
  
  
Fravær Erik Rødevand  

Tone Wikene Nystad 
 Helena Andersson 

 
  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 12.03.19 
Kopi til  Styret NRF 

 
 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2019 

B Godkjenning  
-Referat fra 
06.02.19  
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent utan bemerkninger 

002/ 
2019 

B Høringer  Se nedenfor 

003/
2019 

O SCR 2020 
Ålesund 

Espen Oppdatering: 
 
Arbeider nå med å oppdatere SCR sine nettsider og overta 
Facebook gruppe. Program under planlegging, det vil være 
møte i vitenskapelig komite i Madrid under EULAR. 
LMI – muntlig fått tilbakemelding på at lokaler vil gå i orden. 
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Økonomi/administrasjon:  
Sponsoravtaler med alle platinum og gullsponsorer er signert, 
fortsatt mange muligheter for sølv og bronsesponsorer. 
 
Faglig program/vitenskapelig: 
Preliminært program under utarbeidelse; 3 parallelle 
sesjoner, en plenary session. Eget tverrfaglig program. 
 
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 tilstede bare under denne saken. 
 
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. 
 

008/ 
2019 

D og 
B 

Fjällbacka 
styreseminar 
21.-23. mai 
2019 

(Helena) 
Anna-
Birgitte 

Denne saken var på forhånd avtalt at skulle utsettes til neste 
styremøte, likevel ble enkelte punkter drøftet: 
 
Svensk revmatologisk forening (SRF) – tilstede første del av 
seminaret. Planlegger felles middag SRF, NRF styre og NRF 
fagråd første kveld. 
 
Fagrådet (5 stk) blir med til Fjällbacka fra start ettermiddag 
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21. mai. Det planlegges et fellesmøte med styret på 
morgenen 22. mai. Resten av tiden arbeider Fagrådet 
selvstendig. Fagrådet ønsker å invitere Anders fra Sunnsoft 
på dagsbesøk 22. mai, for å lære opp fagrådet i bruk av 
Sunnsoft. Dette støttes av styret.  
Styret må vurdere om det er spesifikke saker vi ønsker å ta 
opp med Fagrådet. 
 
Kurskomiteen blir også med til Fjällbacka, de kommer til 
båtturen ved 15-tiden 22. mai, fellesmøte med styret på 
morgenen 23. mai, og resten av tiden arbeider de med egne 
ting. Styret må vurdere om det er spesifikke saker vi ønsker å 
ta opp med Kurskomiteen. 
 
Aktuelle temaer for styret på Fjällbackaseminaret (ikke 
fullstendig): 

 Planlegge kontakt med valgkomiteen  
 Æremedlemsskap 
 Kursstipend 
 Klinikerpris/stipend 
 Oppdatering layout Rheumabulletin 
 Skriftlige prosedyrer/sjekklister for ulike komiteer, råd 

og styret i NRF 
 Starte forberedelse oppdatering NRF strategiplan 

 
019/
2019 

 Spesialitetsko
miteen – 
opprettelse av 
kurskomiteer 
og klargjøring 
av læringsmål 
for 
obligatoriske 
kurs 
 

 E-post fra leder i spes.kom. Lene Brekke. 
NRF styret (ved Jintana) sender henvendelse til RegUt (Nord). 
På forhånd diskuterer Jintana saken med Helena, og deretter 
med leder av Spes.kom. Lene Brekke. 
 
Styret mener det er ønskelig at det norske ultralydkurset som 
er obligatorisk for LIS er på nivå med EULARs «basic level» 
ultralydkurs, slik at norske revmatologer senere er kvalifisert 
for EULARs intermediate og advanced kurs. 
Kommer tilbake til denne saken på neste styremøte. 

020/
2019 

 Pasientinform
asjon på NRF 
sin nettside 
 
 
  
 

Jintana Forespørsel fra enhetsleder revmatologisk seksjon Sørlandet 
sykehus: Skal informasjonen oppdateres? 
 
Nå er pasientinformasjonen som ligger på NRF sin nettside 
todelt: 

a) Medikamentinformasjon som oppdateres kontinuerlig 
b) Diagnosespesifikk sykdomsinformasjon, som består av 

link til Norsk Revmatikerforbund. 
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Kvaliteten på medikamentinformasjonen er bra. Norsk 
revmatologisk forening har ikke kontroll over hva Norsk 
Revmatikerforbund legger ut på sine sider. Et alternativ er å 
ha flere linker, f.eks. 

 Bindevevssykdommer.no 
 Helsebiblioteket, BMJ 
 Norsk Revmatikerforbund 
 Pasientinformasjon utarbeidet av lokale 

revmatologiske foreninger 
Det skal tilføyes over linkene på foreningens nettside at det 
er hver enkelt organisasjon som har utarbeidet 
informasjonen, og at Norsk revmatologisk forening ikke er 
ansvarlig for innholdet. 
 
Jintana – gir tilbakemelding til Sørlandet sykehus 
Anja – oppdaterer nettsidene 
Anna-Birgitte – sender Anja relevant info fra andre 
revmatologiske avdelinger (Moss og Diakonhjemmet). Anja 
forhører seg med St Olav. 
 

021/
2019 

 Scandinavian 
Journal of 
Rheumatology 
har etterspurt 
oppdaterte 
NRF 
medlemslister  
 

(Tone) 
Espen 

Drøfte overgang fra papir til elektronisk versjon av 
Scandinavian Journal of Rheumatology for norske 
medlemmer? Drøftes på SSR styremøte under EULAR 2019? 
 
Dette er en større sak, bl.a. handler det om tidsskriftet og 
stiftelsen sin økonomi og annonseinntekter. Espen drøfter 
dette på Editorial board meeting 7. mai i Lund. Dernest får 
det vurderes om dette skal tas opp på SSR styremøte under 
EULAR 2019. 
 
Tone sender Scandinavian Journal of Rheumatology 
oppdatert adresseliste over medlemmene i NRF. 
 

022/
2019 

 Invitasjon til 
konferanse 
18.-19. juni i 
Bodø om 
kunstig 
intelligens i 
helsetjenesten 

 Dersom noen styremedlemmer ønsker å delta tar de kontakt 
med Tone for å få det dekket.  

023/
2019 

 Rådet for 
Muskelskjelett
helse 

 Nytt medlem fra NRF? 
 
Espen hører med par aktuelle kandidater fra Diakonhjemmet. 
Rådet for Muskelskjeletthelse har årsmøte i mai, samtidig 
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med vårt seminar på Fjällbacka, optimalt sett burde skifte av 
medlem være meldt inn til da. 
 

024/
2019 

 Eventuelt  Informasjon fra Fagrådet: Hjerte-kar prosedyre. Nærmer seg 
en løsning med Lillehammer, slik at andre kan overta.  
 

025/
2019 

B Eventuelt Jintana Underholdning på julemøtet. Kan bruke inntil 10 000 kr 
totalt, høyere sum enn det skal avklares med styret. 
 

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 

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

(ja/nei) 
Ansvar 

Forslag til endringer i abortloven 
– fosterreduksjon 

27.02.2019 13.03.2019 nei  

NOU 2018: 16 Det viktigste først 
(Blankholm-utvalget) 

27.02.2019 15.04.2019 nei  

Invitasjon til å fremme 
kandidater til Akademikerprisen 
2019 

04.03.2019 18.03.2019 nei  

Intern høring - Utkast til 
prinsipp- og arbeidsprogram 
2019-2023 
 

 18.03.19 nei  

     
 


