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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted 08.01.19 kl 15:30-17:30, revmatologisk kollokvierom D4.3016A, Rikshospitalet 

 
Til stede Helena Andersson 
 Bertha Randulff Storesund 
 Tone Wikene Nystad  
 Anna-Birgitte Aga 

Espen A. Haavardsholm 
Anja Myhre Hjelle (på telefon første del av møtet) 

  
Fravær Erik Rødevand  

Jintana Bunpan Andersen 
  
  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 11.02.19 
Kopi til  Styret NRF 

 

 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2019 

B Godkjenning  
-Referat fra 
08.01.19  
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent 

002/ 
2019 

B Høringer  Se nedenfor 

003/
2019 

O SCR 2020 
Ålesund 

Espen Oppdatering: 
Økonomi/administrasjon:  
Alle sponsoravtaler er signert. 
Venter på konseptgodkjenning fra LMI. 
 
Faglig program/vitenskapelig: 
Preliminært program er klart; 3 parallelle sesjoner, en 
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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. Neste 
møte i Scientific committee er under EULAR. 
 

006/
2018 

O Oppdatert 
oversikt over 
alle 
revmatologisk
e avdelinger i 
Norge 

Bertha Styret ønsker en oversikt for å ha datagrunnlag før arbeidet 
med neste strategidokument 2021-2025 startes.  
Bertha – har laget et forslag på hva det bør inneholde, og 
hvordan informasjonen skal samles inn etter modell fra 
svensk revmatologisk forening.  
Bertha sender oppdatert «spørreskjema» til 
styremedlemmene snarlig, slik at det klargjøres for 
utsendelse til avdelingsledere.  
 

016/
2019 

 Strategiplan 
NRF 2021-
2025 
 

Alle Starte arbeidet med strategiplan for neste periode. Drøftet 
aktuelle medlemmer til styringsgruppe. Drøftet utforming av 
mal, og hva skal planen inneholde. 
Diskuteres videre på Fjällbacka. 
 

007/ 
2019 

O Spesialitets-
komiteen sitt 
seminar om 
spesialist-
utdanningen 6. 
februar 2019 

Erik Vel gjennomført seminar i dag. 
 
Styret anmoder Spesialitetskomiteen om å sørge for at de 
ulike obligatoriske kursene innen revmatologi definerer 
hvilke læringsmål de dekker. Lederne av de ulike kursene kan 
gå gjennom de ulike 201 læringsmålene, og angi hvilke mål 
dekkes av deres kurs. 
 
Anna-Birgitte informerer spesialitetskomiteen. 
Tilføyelse etter styremøte: Etter å ha lest gjennom 
læringsmålene er det ikke å forvente at de skal oppnås via 
kurs, men de skal oppnås gjennom klinisk arbeid. Jeg tar 
likevel opp med spesialitetskomiteen om det skal defineres 
læringsmål for kursene, og om det skal gjøres av kursledelse 
eller av spesialitetskomiteen. 
 

008/ 
2019 

D Fjällbacka 
styreseminar 
21.-23. mai 
2019 

Helena Fagrådet (5 stk) blir med til Fjällbacka. Det planlegges et 
fellesmøte med styret, og at fagrådet resten av tiden 
arbeider med prosedyrene. 
 
Svensk revmatologisk forening (SRF) – tilstede første del av 
seminaret. Planlegger felles middag SRF, NRF styre og NRF 
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fagråd første kveld. 
 
Kurskomiteen blir også med til Fjällbacka, de kommer andre 
dagen, har et fellesmøte med styret, og resten av tiden 
arbeider de med egne ting.   
 
Aktuelle temaer for styret på Fjällbacka (ikke fullstendig): 

 Æremedlemsskap 

 Kursstipend 

 Klinikerpris/stipend 

 Oppdatering layout Rheumabulletin 

 Skriftlige prosedyrer/sjekklister for ulike komiteer, råd 
og styret i NRF 

 Starte forberedelse oppdatering NRF strategiplan 
 

17/2
019 

 Kandidater til 
EULAR  

 NRF har anbefalt Daniel Aletaha som EULAR Treasurer. 
NRF har ingen anbefaling til EULAR President-Elect. 

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 

Høringer (sak 2/2018) 

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

Ansvar 

Rapport fra Legeforeningens 
ressursgruppe for psykiatri og rus 

10.01.19 10.02.19 Nei  

Forslag til nasjonale retningslinjer 
for helse- og 
sosialfagutdanninger - 
Medisinutdanningen 
 

14.01.19 18.02.19 Ja Lene Brekke 

Landsstyresak - Valg av nytt 
sentralstyre - Forslag til 
kandidater 

15.01.19 01.05.19 Nei  

Landsstyresak – valg av 
representanter til SOP-styret 

09.01.19 01.03.19 Nei  

Intern høring – landsstyresak – 
Fastlsettelse av lokal arrangør for 
lasdsstyremøte 2012 

03.01.19 22.03.19 Nei  

Høring om opptak på byttelisten 
(SLV) 

29.01.19 14.02.19 Nei  

Landsstyremøte 2019 – 
Påminnelse om frist for å melde 
inn saker 

31.01.19 04.02.19 Nei  
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