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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 24.09.19 kl 18:00 – 20:00, WebEx 

 
Til stede Helena Andersson  

Espen A. Haavardsholm 
 Anja Myhre Hjelle 
 Erik Rødevand  

Anna-Birgitte Aga 
 Tone Wikene Nystad 
  
Ikke 
tilstede 

Jintana Bunpan Andersen 
Bertha Randulff Storesund 

  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 26.09.19 
Kopi til  Styret NRF 

 
 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2019 

B Godkjenning  
-Referat fra 
27.08.19  
-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 
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hjemmesiden for SCR, Ole Lianes i Ålesund er ansvarlig for 
sosialemedier. Aktivitet startet. 
 
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. 
Arrangementskomiteen skal ha møte og kontakte 
foredragsholdere i løpet av de nærmeste ukene. 
 
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. 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.  
 

038/
2019 

O Forberede valg 
NRF 2019 

Helena 
og 
Anna-
Birgitte 

Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet. Helena 
opprettholder kontakt med valgkomiteen. Styret skal forslå 
kandidater til neste periodes valgkomite, men det må først 
avklares hvem som fortsetter av nåværende medlemmer.  
Anja er aktuell som medlem i valgkomiteen. 
 

041/
2019 

O Revmatologen 
- oppdatering 
 

Erik Neste nummer sendes ut i neste uke.  
Det har nytt navn «Revmatologen», nytt layout, en del av de 
samme spaltene og Tore K. Kvien på forsiden.  
Redaksjonen skal ha nytt møte neste uke.  
Planen er at når det blir ny web-redaktør i NRF-styre så blir 
vedkommende også medlem av redaksjonskomiteen. 
 

042/
2019 

O Program for 
seminaret 27. 
november 

Helena Tema: Nasjonalveileder i revmatologi – ny elektronisk 
publisering, prosedyrearbeid og GRADE 
 
Leder av Fagrådet Tina Pedersen og Helena Andersson har 
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laget program, 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, og det er sendt egen 
e-post til alle som er forfattere av prosedyrer. 
 

Sak 
052/
2019 

O Henvendelse 
fra 
Spesialitets-
komiteen  

Helena Helena deltok på spesialitetskomiteen sitt møte 9. 
september.  
Avventer å sende ut informasjon til avdelingsledere vedr. 
konverteringsanbefaling. 
Ikke behov for nytt seminar om ny LIS-ordning i 2020. 
 
Ønskelig med et møte mellom kurskomiteen, styret og 
kursledere for obligatoriske kurs forslagsvis i februar eller 
mars 2020 på Gardermoen. 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. 

 
Sak 
054/
2019 

O RevNatus 
fagråd 

 Henvendelsen fra RevNatus: De ønsker en fra NRF-styre som 
medlem. Foreløpig ingen i styret som har anledning, men det 
kan være at nye medlemmer som kommer inn i styret etter 
valget nov 2019 kan være aktuelle.  
 

Sak 
055/
2019 

O Opprette 
stipend for 
revmatologisk 
kunnskap og 
forskning? 

 Henvendelse fra Stipendkomiteen. De har forespurt og fått 
tilbud fra Novartis om å utdele en årlig stipend for formidling 
av revmatologisk kunnskap og forskning, utdeling via NRF. 
 
Det er svært prisverdig at medlemmer tar initiativ til å 
opprette flere stipend i foreningen. Det er behov for å 
avklare tekst i foreslåtte statutter. Avhengig av hva 
betingelsene blir avgjør styret om dette er aktuelt. Espen tar 
dette opp med Till og stipendkomiteen.  
 

Sak 
056/
2019 

B Drøfte videre 
bannerannons
er på NRF sine 
nettsider 
 

 Grundig diskutert og besluttet. 
Styret vil ikke forlenge banner-annonser på NRF sine 
nettsider etter høsten 2020. 
Ønsker heller å ha annonser i Revmatologen via Mediahuset. 

Sak 
057/
2019 

B Klinikerprisen 
NRF 

 Anja sender medlems e-post med oppfordring til å nominere, 
med link til nettsiden. 
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Sak 
058/
2019 

O Æresmedlem 
NRF 

 10 år siden forrige gang æresmedlem ble utnevnt. Oversikt 
over nålevende æresmedlemmer: 
 
Tildelinger av æresmedlemskap NRF: 
2009: Tore K. Kvien 
Xxxx: Gunnar Huseby 
Xxxx: Øystein Førre 
Xxxx: Villy Jonson 
Xxxx: Monika Østensen 
 
Fra NRF sine vedtekter: 
§ 5 Æresmedlemmer 
Styret kan utnevne æresmedlemmer som har utmerket seg 
innen NRF eller faget revmatologi, etter skriftlig forslag fra et 
medlem. Slike forslag vil bli behandlet konfidensielt av styret. 

Styret ønsker å aktivere utnevnelse av æresmedlemmer i NRF 
forening. 
 

Sak 
059/
2019 

B Forespørsel fra 
Pasient info 
revma 

Helena Øyvind Palm og Marianne Wallenius er medlem i Pasient info 
revma. De ønsker støtte fra NRF til et årlig tilstedemøte. 
 
Prinsipielt ønsker styret å støtte, men ber om avklaring på 
hvor mange medlemmer, hvor de vil ha møtet, og planlagte 
økonomiske rammer. I utgangspunktet ikke mer en totalt 
20 000kr for et møte. Helena gir tilbakemelding til Øyvind P. 
 

060/
2019 

 Eventuelt: 
 

 1) Tone behov for innspill til årsregnskap 
2) Henvendelse fra fagrådet: hvordan godkjenne nye 

fagprosedyrer? Dette tas opp til drøfting under 
seminaret. I Sverige har de eget professor utvalg som 
godkjenner alle prosedyrer. 

3) Jevnlig kommer det forespørsel om utsending av 
informasjon fra andre aktører via NRF sine kanaler: 
Medlems e-post begrenses, helst bare saker direkte 
fra NRF. Kurs/møter annonseres på nettsiden under 
«kommende kurs/møter».  
 

     
B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 

 
Høringer (sak 2/2018) 

Sak (fra) Mottatt Svarfrist Besvares Ansvar 
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(ja/nei) 
NOU 2019: Når krisen inntreffer 03.09.19 14.11.19 nei  

Endringer i 
akuttmedisinforskriften og flere 
forskrifter som gjelder 
allmennlegetjenesten 

03.09.19 22.10.19 nei  

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

03.07.19 08.10.19 nei  

Høring fra Akademikerne - 
Policydokument: Helseområdet 

18.09.19 22.10.19 Nei? Helena vurderer 

     
 


