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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted Teams 23.06.20 kl. 09:00 – 11:00 

 
Til stede Helena Andersson  

Espen A. Haavardsholm 
 Anna-Birgitte Aga 
 Tone Wikene Nystad 
 Svein Joar Auglænd Johnsen 

Even Lillejordet 
Gunnstein Bakland 
Vivi Bakkeheim 
 

Ikke 
tilstede 

Ingen 
 
 

  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 24.06.20 
Kopi til  Styret NRF 

 

 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2020 

B Godkjenning  
-Referat fra 
14.05.20   
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent uten bemerkninger 

002/ 
2020 

B Høringer  Se nedenfor 

003/
2020 

O SCR 2021 
Ålesund 

Espen Oppdatering. I rute. 
 

006/
2020 

O Julekurs og LIS 
kurs 2020 

Even Clarion Hotell & Congress Oslo Airport 25.-27. Nov. 2020 
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Kurskomiteen og styret planlegger for stedlig gjennomføring, 
men er forberedt på alternativ løsning, eventuelt webmøte. 
Årsmøtet skal uansett gjennomføres. 
Kontrakten med hotellet: Kan avlyse arrangementet innen 90 
dager før uten kostnader. 
 
Programmet for julemøte og LIS møte er klart. 
 
Seminaret – skal omhandle obligatoriske kurs. Alle 
obligatoriske kurs har allerede en kurskomite, men de må 
oppdateres – hver kurskomite skal bestå av medlemmer fra 
alle helseregioner. Helena sender e-post til alle kursledere 
slik at de utvider kurskomiteene (Helena setter frist for 
tilbakemelding). Helena drøfter også med Lene om de kun 
ønsker å gjennomføre seminaret dersom det blir tilstede, 
eller om det også skal planlegges med alternativ elektronisk 
seminar dersom smittesituasjonen krever det. 
 
Kurskomiteen undersøker mulighet for å gjennomføre 
julemøte 2021 ved annet hotell i Lillestrøm-området; tentativ 
dato 24.-26. november 2021. 
 

025/
2020 

O Covid-19: 
Veileder for 
helsepersonell 
(revmatologi) 

Espen Covid-19: Veileder for helsepersonell og informasjon til 
pasienter(revmatologi) 
Utviklet av revmatologer ved Diakonhjemmet, innspill fra 
OUS, Rikshospitalet, øvrige professorer i revmatologi i Norge 
stiller seg bak. Veilederen brukes aktivt. 
Så langt kommet oppdatert i tredje versjon. 
 
Oppdatering til versjon fire denne eller neste uke. Beholder 
pasientversjonen. Tilpasses pasienter. I stor grad pasienter og 
sykepleiere som er målgruppe. Forenkles og forkortes. Lenke 
på facebook. 
 

028/
2020 

B Vurdere 
honorar for 
styremedlemm
er NRF 

Espen 
 
 
 
 

Innkommet forslag fra Bjørg-Tilde. Espen formulert videre 
forslag som er drøftet på neste styremøte, legges fram på 
neste årsmøte. Espen har ikke rukket å gjennomgå dette til 
dette møtet, konverteres til grunnbeløpet (G). 

029/
2020 

O Referat fra 
Scandinavian 
Society of 
Rheumatology  
møte 5. juni 

Helena Teamsmøte via EULARs løsning, Espen og Helena deltok. 
Espen har jobbet med å rydde opp i økonomien. 
Organisasjonen er oppdelt og fått nye statutter. Dette var 
nødvendig da økonomien var frosset. Sak for neste 
styremøte: gjennomgang av organisasjonen for eventuelt å gi 
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innspill.  
 

030/
2020 

B Gjennomgang/
høring vedr. 
nye statutter 
for 
Scandinavian 
Society of 
Rheumatology 

Espen Den store oppgaven til SSR er kongressen. Stiftelsen er den 
andre store oppgaven. 
Espen har gjort et stort arbeid for å oppdatere SSR sine 
statutter, dette for at de skal være juridisk og økonomisk 
forsvarlige. Alle styremedlemmer må lese gjennom utsendte 
statutter. Dette tas opp som egen sak på neste styremøte. 

031/
2020 

B Kineret for 
urinsyregikt til 
Bestillerforum 

Gunnst
ein 

Informere fagrådet med leder Carina Skorpen om at vi søker 
på veiene av foreningen.  

032/
2020 

B Tidspunkt for 
styremøter 
høst 2020 

Helena Tirsdager kl 9-11 har fungert bra for medlemmene så langt, 
tilstreber dette videre til høsten.  
Første styremøte etter sommerferien blir imidlertid torsdag 
20/8 kl 0900-1100.  
Deretter tirsdag 22/9 kl 0900-1100.  
Deretter tirsdag 20/10 kl 0900-1100. 
 

033/
2020 

O Strategiplanar
beid – 
arbeidsfordelin
g, status 

Gunnst
ein 

Arbeidsgruppe: 
Øyvind Molberg, leder 
Bjørg-Tilde Fevang, sekretær 
Gunnstein Bakland, fra styret NRF 
Camilla Zettel 
Åse Lexberg  
Benedikte Døskeland 
Signe Marit Stephandis 
Tidsplan: 
Første møte innen utgangen av juni 
Internhøring: leveranse til styret innen 16. oktober 
Eksternhøring: Høringsrunde frist for svar 6. november 
Godkjenne ny strategiplan på NRF årsmøte 26. november 
2020 
 
Det er sendt ut innkalling til første møte. Ved forespørsel om 
ønske om deltakelse ble det ikke oppgitt frist for om man var 
interessert. Noen har derfor ikke kommet med fordi de 
svarte sent. Det har kommet innspill til strategiplanen fra 
andre personer enn de som sitter i arbeidsgruppen. 
 

034/
2020 

O Nasjonal 
veileder i 
revmatologi 

Helena Veldig fornøyd med løsningen så langt, også med 
nettadressen. Oppdateres med de nye oppdateringene etter 
hvert som de blir ferdige. 
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035/
2020 

B Opprette 
utvalg - utvikle 
felles 
evalueringsskj
ema for 
obligatoriske 
kurs 
 

Espen Lene Brekke skal oppgi hvem fra spesialistkomiteen som 
eventuelt vil/skal være med. Espen blir med i komiteen fra 
styret.  Helena spør via mail om spesialistkomiteen vil styre 
dette arbeidet. Espen leder arbeidet hvis spesialistkomiteen 
ikke vil gjøre dette. 

036/
2020 

O E-post fra 
privatperson 
og moderator 
på FB-gruppe; 
spørsmål om 
biologisk 
behandling og 
kreftsykdom 

Helena Ingen enhetlig grense for de ulike medikamentene. Det står 
litt om det i RA-prosedyren, men ikke utfyllende. Må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle, og kan vanskelig besvares fra 
oss. Det er nevnt at det er en del diskrepans i SPC og 
pasientinformasjon. Dette er legemiddelfirmaenes ansvar. 
Helena svarer henne.  

037/
2020 

 Eventuelt  Telefonabonnementet går ut 1/7. Svein Joar skal undersøke 
om andre deler av NRF kan bruke teams-løsningen via 
Legeforeningen, for eksempel kurskomiteen. 

     

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

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

Ansvar 

Gjennomføring av LIS 1 som følge 
av covid-19: forslag om endring i 
spesialistforskriften 

26.05.20 01.06.20 nei  

Nasjonal veileder for 
vanedannende legemidler 

03.06.20 09.08.20 Ja Vivi. Støtte til 
forenkling av 
retningslinjene. 

Ny forskrift om rettspsykiatriske 
undersøkelser og sakkyndige, 
endring i forskrift om Den 
rettsmedisinske kommisjon og 
endring i forskrift om 
gjennomføring av særreaksjonen 
forvaring 

09.06.20 05.08.20 nei  

Innspillsrunde: Retningslinje 
vedrørende SNOMED CT i Norge 

22.06.20 06.08.20 ja Vivi. Tilbakemelding 
om generelt teknisk 
språk i beskrivelsen av 
høringen som gjør det 
vanskelig å forstå 
saken. 
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