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Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2019 

B Godkjenning  
-Referat fra 
25.06.19  
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent uten bemerkninger 

002/ 
2019 

B Høringer  Se nedenfor 

003/
2019 

O SCR 2020 
Ålesund 

Espen Oppdatering: 
Lokal leder: Maud-Kristine Aga Ljoså 
President: Espen A. Haavardsholm 
Leder Scientific committee: Øyvind Molberg 
 
Konseptgodkjenning fra LMI er mottatt, det formelle 
vedrørende lokaler er i orden. 
Laget ny Facebook siden for SCR2020, og overtatt 
hjemmesiden for SCR, Ole Lianes i Ålesund er ansvarlig for 
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sosialemedier. Aktivitet startet. 
 
Økonomi/administrasjon:  
Sponsoravtaler med alle platinum og gullsponsorer er signert, 
arbeider med å få noen flere sølvsponsorer, samt søker 
midler fra andre steder. 
 
Faglig program/vitenskapelig: 
Preliminært program under utarbeidelse; 3 parallelle 
sesjoner, en plenary session. Eget tverrfaglig program.  
Pre-course planlegges. Grovutkast er klart, detaljprogram er 
planlagt ferdig i løpet av november. 
En rekke forelesere er forespurt og uformelt sagt ja, formell 
invitasjon sendes i løpet av de neste ukene. 
 
Scientific og lokal komite hadde arbeidsmøte Ålesund i 
august, og planlagt nytt møte i november under ACR. 
Kongressaler og hoteller ble inspisert under møtet. 
 
Registreringsløsningen og submitteringssystemet for 
abstrakts er ferdig laget av Kongresspartner, testes for 
øyeblikket.  
 

006/
2018 

O Oppdatert 
oversikt over 
alle 
revmatologisk
e avdelinger i 
Norge 

Bertha Bertha har skrevet og sendt ut brev til alle revmatologiske 
avdelingssjefer, mottatt svar fra ca. halvparten av 
avdelingene, svarfrist 30. september. 
Dette blir bakgrunnsdokument når ny strategiplanarbeid 
startes neste år. 
 

037/
2019 

B Valg av 
representant 
fra NRF til 
faglandsråd 
2019-2020 
 

Helena Bertha Storesund går ut, men styret foreslår at hun fortsetter 
fram til årsmøtet. Det velges ny representant på NRF 
årsmøte, Pernille Bøyesen og Tina Pedersen fra fagrådet er 
forespurt, PB ønsker å stille til valg. Hun deltar også på dag 2 
av faglandsråd 12. september på Sundvolden. 
 
Helena gir tilbakemelding til Legeforeningen innen 1. 
september. 
 

038/
2019 

O Forberede valg 
NRF 2019 

Helena 
og 
Anna-
Birgitte 

Anna-Birgitte har hatt e-post korrespondanse og telefonmøte 
med leder i valgkomiteen i august, de har også fått oversendt 
oversikt over valg som skal gjøres. Valgkomiteen er godt i 
gang med arbeidet. Styret må forslå kandidater til neste 
periodes valgkomite, dette tas opp igjen på neste styremøte.  
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039/
2019 

B Diskutere 
utkast til 
justering av 
statutter for 
NRF  
 

Anna-
Birgitte 

Utkast vedlagt agenda, også drøftet på Fjällbacka og på 
forrige styremøte. Det er formelle oppdateringer. Enstemmig 
vedtatt på dette styremøte, og vil legges fram på årsmøtet 
for godkjenning. 

 

040/
2019 

O Årsplan for 
styret i NRF 

Anna-
Birgitte 

Anna-Birgitte har sendt utkast til alle styremedlemmer, og 
mottatt tilbakemelding fra de fleste. Dette er nå klart til bruk 
som hjelpedokument for styredrift gjennom året, og skal 
oppdateres årlig. 
 

041/
2019 

B Revmatologen 
– aktuelle 
saker? 
 

Erik  Forslag på nytt layout, dette avgjør 
redaksjonskomiteen. 

 Forslag om nytt navn «Revmatologen» er godkjent. 
 Referat fra julekurset i Revmatologen: Mediahuset 

har ikke anledning til å bidra med det i år, 
redaksjonskomiteen avgjør hvordan dette løses. 

 Det vil komme et innlegg i Revmatologen fra 
seminaret 10. sept. i forbindelse med at T.Kvien går av 
som avdelingssjef. 

 Redaksjonen i Revmatologen og styret i NRF har gitt 
tilbakemelding til Mediahuset om at journalistiske 
bidrag fra dem skal fortsette slik det står i kontrakten.  

 
 

042/
2019 

O Program for 
seminaret 27. 
november 

Helena Tema: Nasjonalveileder i revmatologi – ny elektronisk 
publisering, prosedyrearbeid og GRADE 
 
Leder av Fagrådet Tina Pedersen har laget program, fleste 
foredragsholdere bekreftet, inkludert Anders Havig fra 
Sunnsoft og Linn Brandt fra MAGIC. 
 
Det vil være tid for diskusjon under seminaret. 
 
Seminaret annonseres på NRF nettsider. 
 

Sak 
048/
2019 

B Reviderte 
statutter for 
abstrakt og 
posterpris 

Espen Vedtatt reviderte statutter, se vedlegg.  
Abstraktprisen vedtatt oppjustert til 25 000 kr. 
Posterprisen vedtatt oppjustert til 15 000 kr. 
 
Annonseres på NRF nettsider. 

Sak 
049/
2019 

 Utlysning av 
stipend fra 
Scandinavian 

Espen Vedtatt ny utlysning av stipend fra Scandinavian 
Rheumatology Research Foundation, se vedlegg.  
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Rheumatology 
Research 
Foundation 

Annonseres på NRF nettsider. 
 

Sak 
050/
2019 

 Opprettelse av 
arbeidsgruppe 
for obligatorisk 
etterutdanning 
for leger med 
spesialistgodkj
enning i 
revmatologi 

Helena Arbeidsgruppen skal ha 4 medlemmer, og skal opprettes av 
Revmatologisk forening sammen med spesialitetskomiteen. 
Arbeidsgruppen skal utforme innhold for obligatorisk 
etterutdanning i spesialiteten revmatologi. 
Følgende har sagt ja til å delta i arbeidsgruppen: 

 Guro Løvik Goll (fra spesialitetskomiteen, Diakonhj) 
 Lucius Bader (fra spesialitetskomiteen, Haukeland) 
 Erik Rødevand (fra styret, St Olavs) 
 Forespør også Ingvild Devik (repr. fra ikke-

universitetssykehus, Bodø, Tone spør) 
Helena gir tilbakemelding til Legeforeningen innen 15. 
september. 
 

Sak 
051/
2019 

 Henvendelse 
fra Norsk 
oftalmologisk 
forening (NOF) 
ang 
Hydroksykloro
kin og anbefalt 
maks dose. 

 Sendt henvendelsen videre til leder av fagrådet og til 
ansvarlig for sDMARD prosedyren. Revmatologers nye praksis 
og EULARs anbefalinger sammenfaller med NOF, revisjon 
startet. 
 

Sak 
052/
2019 

 Henvendelse 
fra 
Spesialitets-
komiteen  

Helena Avventes til neste styremøte.  
Vurderer om event. medlem fra spesialitetskomiteen deltar 
under denne styresaken. 
Helena deltar på spesialitetskomiteen sitt neste møte 9. 
september.  

 Bør styret sende ut informasjon til avdelingsledere 
vedr. konverteringsanbefaling og suppl. info? 

 Er det behov for nytt seminar om ny LIS-ordning 
allerede neste år? 
 

053/
2019 

 Eventuelt: 
 

Anja Forespørsel fra RevNatus: de ønsker et medlem fra NRF-
styret som medlem i RevNatus sin styringsgruppe. 
 
Diskuterer på generelt grunnlag. Det er flere komiteer og 
styringsgrupper innen revmatologi, i praksis er det trolig ikke 
hensiktsmessig at styret i NRF skal være representert i alle 
disse. Styret er enig i at fagråd, spesialitetskomite og 
kurskomite prioriteres, og at NRF-styret bør være 
representert med et medlem der. Deretter får det vurderes 
fra sak til sak om styremedlem fra NRF kan og ønsker å være 
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representert i ytterligere styringsgrupper dersom det 
kommer forespørsel. 
 
Henvendelsen fra RevNatus tas opp igjen på neste styremøte 
mtp. om noen fra NRF-styre ønsker å stille som medlem.   
 

     
     
     

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 

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

(ja/nei) 
Ansvar 

Å bygge broer - Samhandling for 
pasienter med langvarig behov for 
koordinerte helsetjenester 

26.06.19 19.08.19 Ja 
 

Sigrid Ødegård 
Anna-Birgitte Aga 

Høring om tilgjengeliggjøring av 
helsedata (endringer i 
helseregisterloven m.m.) 

10.07.19 13.09.19 Ja Helena Andersson 

Forskningsrådets policy for åpen 
forskning 

06.08.19 29.08.19 Nei 
 

Espen har lest igjennom, 
og oppfatter dette som 
bedre enn første utkast, 
gir derfor ikke høring 

NOU 2019: 14 
Tvangsbegrensningsloven - 
Forslag til felles regler om tvang og 
inngrep uten samtykke i helse- og 
omsorgstjenesten 

03.07.19 08.10.19 Nei  

     
 


