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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 22.10.19 kl 18:00 – 20:00, WebEx 

 
Til stede Helena Andersson  

Espen A. Haavardsholm 
 Bertha Randulff Storesund 

 Erik Rødevand  
Anna-Birgitte Aga 

 Tone Wikene Nystad 
 Jintana Bunpan Andersen 

  
Ikke 

tilstede 

Anja Myhre Hjelle   

  

Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 26.10.19 

Kopi til  Styret NRF 
 
 

Sak 

nr. 

Saks

type 

Sak/ 

merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2019 

B Godkjenning  
-Referat fra 
24.09.19  
-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. 
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Laget ny Facebook siden for SCR2020, og overtatt 
hjemmesiden for SCR som oppdateres kontinuerlig. Ole 

Lianes i Ålesund er ansvarlig for sosialemedier.  
 

APLAR2020 i Kyoto er samtidig som SCR2020. Viktig raskt å få 
ferdig program og sende ut invitasjoner slik at forelesere er 

på plass. Populære forelesere er aktuelle begge steder, men 
det er trolig ikke konkurranse om deltakere.  

 
Økonomi/administrasjon:  

Sponsoravtaler med alle platinum og gullsponsorer er signert, 
arbeider med å få noen flere sølvsponsorer, samt søker 

midler fra andre steder. Fått ytterligere et par sponsorer på 
plass. 
 
Faglig program/vitenskapelig: 
Preliminært program under utarbeidelse; 3 parallelle 
sesjoner, en plenary session. Eget tverrfaglig program.  
Pre-course planlegges. Eget brukermøte for medlemmer av 
Norsk Revmatikerforbund. Grovutkast er klart, detaljprogram 
er planlagt ferdig i løpet av november. 
En rekke forelesere er forespurt og uformelt sagt ja. 
 
Registreringsløsningen og submitteringssystemet for 
abstrakts er ferdig laget av Kongresspartner, testes for 
øyeblikket. Planlagt åpnet januar 2020. 
 
Pr 22.10.19: Fokus er nå på programmet. Programkomiteen 
har arbeidsmøte 27. nov. Hjemmesiden er oppdatert. Alle 
foredragsholdere får invitasjon i løpet av de neste ukene. 

 
006/
2019 

 Oppdatert 
oversikt over 
alle 
revmatologisk
e avdelinger i 
Norge 

 

Bertha Nærmest alle avdelinger har gitt tilbakemelding, mangler fra 
Diakonhjemmet, Førde, Finnmark.  Purres. 
Planlegge oppstart av arbeid med neste strategiplan, egen 
sak på styremøte i januar. 

038/

2019 

O Forberede valg 

NRF 2019 

Helena 

og 
Anna-

Birgitte 

Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet, fikk statusrapport 

senest denne uken. Helena opprettholder kontakt med 
valgkomiteen.  

Styret innstiller følgende tre kandidater til neste periodes 
valgkomite:  

Ada Wierød, Drammen (gjenvalg) 
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Anja M Hjelle, Førde (ny) 
Maud-Kristine A Ljoså, Ålesund (ny) 

 
055/
2019 

O Opprette 
stipend for 
revmatologisk 
kunnskap og 
forskning?  

 

Espen Henvendelse fra Stipendkomiteen. De har forespurt og fått 
tilbud fra Novartis om å utdele et årlig stipend for formidling 
av revmatologisk kunnskap og forskning, utdeling via NRF.  
 
Det er prisverdig at medlemmer tar initiativ til å opprette 

flere stipend i foreningen.  
 

Espen har hatt møte med Till. Statuttene må avklares. 
Stipendet må være åpent for alle. Vi må vite mer om formålet 

med stipendet, og hva som er tanken bak formidling, samt at 
det må være bredere formulert slik at det gjelder revmatiske 

sykdommer. Dette er formidlet til det farmasøytiske firmaet. 
Firmaet tar det opp internt, og deretter har et møte med Till 

og Espen. 
 

061/

2019 

 Forberede 

årsmøtet og 

festmiddagen 
 

Helena Årsmøtet: innkomne saker:  

Fra styret – oppdatere foreningens statutter.  

Fra styret – forslag om godtgjørelse for styremedlemmer. 
Flere fagmedisinske foreninger har godtgjørelse justert i 

forhold til Grunnbeløp. NRF har hatt leasingavtale for teknisk 
utstyr som godtgjørelse. Espen lager utkast til forslag som 

fremlegges på årsmøtet. 
 

Festmiddagen: – Kurskomiteen ansvarlig. Marte Sæther i 
kurskomiteen er toastmaster. Helena holder tale fra styret. 

Anja forespørres om å lage diplom til den som får 
Klinikerprisen. Underholdning er avtalt. 

 
062/

2019 

 Julekurset,  

LIS-kurset og 
seminaret 

Jintana Oppdatering. Alt under kontroll. 

Neste års julekurs blir 25.-27. november2020. Jintana sørger 
for at hotell blir reservert, gjerne der vi var i fjor. 

  

063/
2019 

 Seminar om 
obligatoriske 

kurs for LIS 
utdanning 

med 
spes.kom., 
kursledere og 

RegUt i 
Tromsø 

Helena Ønskelig med et møte mellom spes.kom., styret, alle 
kursledere for obligatoriske kurs og RegUt. Tema for møtet er 

aktuelle endringer for å optimalisere kursene; ledelse, form, 
sted og innhold. Hvert kurs skal ha kurskomite hvor alle 

helseregioner er representert. 
 
- Forslag: dagsseminar første uke i mars (uke 10) på 

Gardermoen. 
Helena sender e-post til Lene Brekke for å planlegge dette. 



 

Norsk revmatologisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • Legenes Hus, Postboks 1152 Sentrum • 

 0107 Oslo • Bankkonto 8101 47 77008 • Organiasasjonsnummer 994279084 • Leder: Helena Andersson. Epost: handerss@ous-
hf.no Adr: Seksjon for revmatologi, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, 

inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.                               
Tlf: Sentralbord 23070000     
 

  

064/
2019 

O EULAR liaison, 
egen oppgave 

for et NRF 
styremedlem 

Helena Det kommer to forskjellige typer e-poster fra EULAR: 
- Til leder i norsk revmatologisk forening 

- EULAR liaison: Informasjonskampanjer. Foreslår at 
disse e-postene fra neste år går til 

webansvarlig/informasjonsansvarlig som lettere kan 
distribuere til øvrige medlemmer 

 
065/

2019 

B Planlegge 

første 
styremøter 

neste halvår 

Helena Januar – fellesmøte nytt og gammelt styre med middag i 

forbindelse med LIS-BIO møte 22.-23. januar 2020 
Planlegger felles styremøte ettermiddag 23. januar. AB 

bestiller møterom hos legeforeningen, fra kl 15:00, møtestart 
kl 16:00. Deretter middag på restaurant i Oslo sentrum.  

 
Tilstedemøte nr.2: Forbindelse med seminar med spes.kom., 

første uke i mars. 
 

Øvrige WebEx styremøter avtales på møte i januar. 
 

065/

2019 

 Eventuelt: 

 

Erik 

 

 
 

 
 

 
 

Betha 

Julemøte og medlemsbladet Revmatologen. Det kommer 

ingen fra Mediahuset til julemøtet, og heller ingen fotograf. 

Representanter fra NRF skriver referat. Diskuterer mulighet 
for å leie fotograf, 5000kr pr dag. I følge kontrakten skal 

reportasjer fra julemøtet dekkes av Mediahuset, styret 
forslag er at NRF dekker tekst og Mediahuset dekker utgifter 

til fotograf. 
 

Bertha har vært representant fra NRF-styret i LIS-BIO. Skal 
fortsatt Fagmedisinsk forening (NRF) være representert i LIS-

BIO? Og skal fagmedisinsk forening være representert i form 
av styremedlem i NRF, eller medlem utpekt av styret? (Og 

tilsvarende fra hud og gastro). Forøvrig i LIS-BIO er det 
medlemmer fra universitetssykehus (tilsv. RHF), Helse Møre 

og Romsdal og brukerrepresentant. Tas opp på neste 
styremøte. 

 

     

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 
Høringer (sak 2/2018) 

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

Ansvar 

Ingen nye høringer     

 


