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Se nedenfor
Oppdatering:
Gjennom flere uker har organisasjonskomiteen diskutert
mulige løsninger vedr Covid-19 og SCR. Virtuell kongress er
ikke ønskelig. Alternativt er å avlyse eller utsette kongressen.
Kongresspartner og hoteller vil gjerne at kongressen utsettes
1 år, med uendrede økonomiske betingelser. Dersom 3 av 4
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hovedsponsorer også ønsker å utsette kongressen 1 år vil en
ha økonomisk dekning til å gjøre det. Avgjørelsen tas i neste
uke. Det blir noe ekstra omkostninger med ombookinger.
Planen er å opprettholde mesteparten av programmet og
avtaler med forelesere fra SCR2020 dersom kongressen blir
utsatt et år, og i tillegg ta inn noen nye temaer.
Når beslutningen om hva som skjer med kongressen
foreligger vil det informeres bredt.
Lokal leder: Maud-Kristine Aga Ljoså
President: Espen A. Haavardsholm
Leder Scientific committee: Øyvind Molberg
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Revmatologen

Svein
Joar

Det er ønskelig med innlegg «fra styret» til neste nummer av
Revmatologen. Helena skriver et innlegg og sender til Erik
innen 20. mai. Nye og gamle styremedlemmer sender en liten
oppsummering om seg selv til Helena, slik at hun har
mulighet til å ta det med i teksten.
Ønsker innspill til saker fra styret:
- Covid-19: Nasjonal veileder for helsepersonell og
pasienter (revmatologi
- https://rheum-covid.org/
- Strategiplanarbeidet
- Ny professor i Trondheim; Marianne Wallenius
Niklas i Mediahuset har vært i kontakt med Helena, det er
behov for flere sponsorer, og et aktuelt firma kan være
Sandoz. Guro L Goll har kontakter, Svein Joar spør henne om
aktuelle kontaktpersoner.
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Ny strategiplan Helena
for NRF 20212025

Diskuterer oppnevnelse av arbeidsgruppe. Ønskelig med 5
medlemmer. Arbeidsgruppen bør bestå av personer som
representerer:
- Alle fire helseregioner
- Universitetssykehus og regionssykehus
- Begge kjønn, ulik alder
- Styret representert
- Interesse for NRF strategiarbeid
Forrige arbeidsgruppe perioden 2016-2020: Erik Rødevand,
Anja Hjelle, Kjetil Bergsmark, Svanaug Skorpe, Åse Lexberg.
Foreløpig er arbeidet forsinket pga. Koronapandemi.
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Aktuelle kandidater:
Øyvind Molberg* er positiv
Åse Lexberg* (og/eller Erik Rødevand)
Kristina Spada/Liz Loli* forespurt
Karen Irgens
Even Lillejordet
Anne Julsrud Haugen
Bergen: Bjørg-Tilde Fevang*
Tromsø: Synnøve Kalstad* forespurt
Helse Midt?
Styret ønsker å gå bredt ut og annonserer på ny på Facebook
og NRF hjemmesider.
Helena sender e-post til alle avdelingssjefer.
Tidsplanen for arbeidsgruppen er at dokumentet er ferdig slik
at det kan godkjennes på årsmøte i slutten av november
2020. Kan ha et tilstedemøte, dersom det er behov og
mulighet.
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Julekurs og LIS
kurs 2020

Even

Clarion Hotell & Congress Oslo Airport 25.-27. Nov. 2020
Kurskomiteen og styret planlegger for gjennomføring, men er
forberedt på å avlyse. Ikke aktuelt med web-møte. Årsmøtet
skal uansett gjennomføres, det kan om nødvendig gjøres som
webmøte.
Kontrakten med hotellet: Kan avlyse arrangementet innen 90
dager før uten kostnader.
Programmet for julemøte og LISmøte er klart.
Seminar, aktuelle tema:
 Kvalitetsforbedring og bruk av registre
 Ny LIS-utdanning, obligatoriske kurs med
kurskomiteer
Siste forslag er det som haster mest, spilt inn av
spesialitetskomiteen, støttes av styret
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Styreseminar
12.-14. mai
2020

Helena

Styreseminar, fysisk møte i Fjällbacka er avlyst.
Beholder Web-møte hele dagen 13. mai.
Anna-Birgitte har forespurt om de fire styremedlemmene
som er i Oslo kan bruke Web-møtelokale i Legeforeningen,
men lokalene er stengt grunnet Covid-19. Også spurt på RH,
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men ikke fått tilbakemelding ennå. Espen undersøker om det
er mulighet for møtelokaler på Diakonhjemmet.
Strategiarbeidsgruppa (5 stk) og fagrådet (5 stk) var det
opprinnelig planlagt at skulle være med til Fjällbacka,
planlegger at de får ha egne møter. Prøver å få til virtuelt
møte med Mediahuset og fagrådet (leder) den 13 mai.
Helena og Anna-Birgitte skal utforme nøyaktig program for
seminardagen i neste uke.
Aktuelle saker som skal drøftes:
- Revmatologen, videre finansiering, industri
- Nettsider
- Instruks for styre + beskrivelse av arb.oppgaver til
styremedlemmer – arbeide videre?
- Innhente arb.beskrivelse valgkomiteen, kurskomiteen
- Spesialitetskomiteen ønsker seminar om LIS utdanning
- Planlegge seminar i forbindelse med julemøte
- FUR (Fagutvalget for utdanning i revmatologi) sin rolle
- NRF sine nettsider, utforming
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Covid-19:
Veileder for
helsepersonell
(revmatologi)

Helena

Covid-19: Veileder for helsepersonell og informasjon til
pasienter(revmatologi)
Utviklet av professorene ved Diakonhjemmet sykehus,
innspill fra professorene ved OUS, Rikshospitalet, og øvrige
professorer i revmatologi i Norge stiller seg bak. Veilederen
brukes aktivt.
Tredje oppdatert versjon kommer i løpet av en uke.
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Covid-19
Global
Rheumatology
Alliance/
EULAR Covid19 database

Helena

https://rheum-covid.org/
https://www.eular.org/eular_covid19_database.cfm
NRF er oppført som samarbeidspartner.
Optimalt sett burde det være felles godkjenninger fra REK,
personvernombud osv. for hele landet, slik at ikke hver
avdeling må ordne det. En mulighet er ev. kobling til
NorArtritt, det arbeides med dette, og eventuelt om aktuelle
opplysninger kan legges inn i GTI. Tidligere har dette vært
langsomme prosesser, muligens kan gå fortere nå.
Det vurderes også kobling mellom NorArtritt/NorVas og
pandemiregisteret, MSIS, KUHR. NorArtritt vurderer også ev.
å sende elektroniske spørreskjemaer vedr Covid-19 til alle
pasienter registrert i NorArtritt.
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Legeforeningen har fått Teams. Det er ønskelig å bruke dette
både til å lagre felles dokumenter, og til elektroniske møter.
Teams webmøter er gratis via Legeforeningen i hele 2020,
uklart hvordan det er med kostnader etter det.
Svein Joar tar kontakt med Legeforeningen for å få opplæring
i Teams, både dokumentlagring og elektroniske møter.

B

Eventuelt:

Telefonmøte funksjonen opprettholdes ut juni 2020, deretter
avsluttes det pga. høye kostnader og tilgang på andre bedre
og rimeligere løsninger. Helena informerer NRFs brukere av
telefonmøten at funksjonen opphør 01.07.2020
Vurdere honorar for styremedlemmer i NRF.
Fått forslag til utforming fra Bjørg-Tilde.
Drøftes på neste styremøte. Skal tas opp som egen sak på
neste årsmøte.

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

Mottatt

Svarfrist

Besvares
(ja/nei)

Ansvar

3 høringer, utsettes til neste
styremøte siden Vivi ikke var
tilstede.
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