
 

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     
 

  

 
 
 

 

 

Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted Teams 22.09.20 kl. 09:00 – 11:00 

 
Til stede Helena Andersson  
 Anna-Birgitte Aga 
 Tone Wikene Nystad 
 Svein Joar Auglænd Johnsen 

Even Lillejordet 
Gunnstein Bakland 
 

Ikke 
tilstede 

Vivi Bakkeheim 
Espen A. Haavardsholm 
 

  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 28.09.20 
Kopi til  Styret NRF 

 

 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2020 

B Godkjenning  
-Referat fra 
20.08.20   
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent uten bemerkninger 

002/ 
2020 

B Høringer  Se nedenfor 

003/
2020 

O SCR 2021 
Ålesund 

Espen Ingen ny oppdatering dette styremøte. 
 

006/
2020 

B Julekurs og LIS 
kurs 2020 

Even 25.-27. Nov. 2020 
 
Det blir elektronisk julekurs, LIS-kurs og årsmøte. Zoom. 
Legenes hus brukes for møteledelse og forelesere, plass til 20 
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personer etter dagens smittevernregler. Foreløpig potensielt 
8 stk fra styret/kurskomiteen. Leieutgift ok. 
 
Svein-Joar oppdaterer informasjon om Zoom-julemøte på 
NRF nettsider, Facebook side og medlemsmail. Han får info 
fra Marte/Even. 
Endrer påmeldingsfrist til 14 dager før. Kursavgiften blir den 
samme, men ikke dagpakker/hotell/middag. 
 
Hotellreservasjonen på Clarion Hotell & Congress Oslo 
Airport er avbestilt/utsatt et år til neste julekurs i 2021. 
 
Programmet for julemøte og LIS møte er klart. 
 
Klinikerprisen er annonsert på NRF sine nettsider (Svein Joar) 
Abstracts ønskes innsendt, i julekurs-programmet skal det 
være fire orale presentasjoner, postere utgår. 
Det blir utdeling av abstractpris, men ikke utdeling av 
posterpris – på elektronisk årsmøte 
 
Seminaret – skulle omhandle obligatoriske kurs. Utsettes til 
det er mulig med tilstedemøte. Se sak 044/2020. 
 

040/
2020 

O Praktisk 
gjennomføring 
av elektronisk 
årsmøte 

Anna-
Birgitte 
og 
Helena 

Zoom-årsmøte 26.11.20 kl. 15.15 – 16.30 
Anna-Birgitte og Helena sender innkalling til alle medlemmer 
senest 4 uker før årsmøte. Saker som skal tas opp på 
årsmøtet må komme inn til styret senest 6 uker før årsmøte 
(NRF vedtekter, § 7). 
 

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 var 26. juni.  
Planlegger endret ramme på strategiplanen – 4 pilarer:  

 Pasientbehandling 

 Utdanning 

 Forskning 
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 Opplæring 
Neste møte i ettermiddag. 
 
Internhøring: leveranse til styret innen 16. oktober 
Eksternhøring: Høringsrunde frist for svar 6. november 
Godkjenne ny strategiplan på NRF årsmøte 26. november 
2020 
 

041/
2020 

B Medikament-
ark fra 
«Pasient info 
revma» 
 

Svein 
Joar/ 
Helena 

Beholder medikamentark fra «Pasient info revma» på Norsk 
revmatologisk foreningen sine nettsider.  
Alle fagprosedyrer fra nettsiden flyttes til ny elektronisk 
metodebok: norskrevmatologi.no Dette bør annonseres på 
NRF Facebook-side. 
 

042/
2020 

B Kandidat til 
EULAR 
treasurer 

Espen Xenofon Baraliakos lanseres som kandidat fra Tyskland som 
ny treasurer i EULAR, og ønsker støtte fra Norge og 
Skandinavia.  
 
Utsettes til neste møte. 
 

043/
2020 

O Pors Gunnst
ein 

Pors (pasientstyrt oppfølging av pasient med revmatisk 
sykdom) brukes på St Olavs hospital og blir av noen ledere 
brukt som eksempel på god håndtering av ventelistene. 
Pasienter med kronisk sykdom settes ikke opp på 
kontrollventeliste, men selv tar kontakt ved behov. 
Forsinkede polikliniske kontroller eksisterer dermed ikke i 
følge ventelistene. Ukjent om andre avdelinger har erfaring 
med dette. Det er signaler om at det vil komme «fristbrudd» 
for kontroller, tilsvarende som for ny-henviste, som 
aktualiserer problemstillingen. Det er gjort 
pasienttilfredshets undersøkelse av Pors med lav 
svarprosent. NRF ønsker å få avklart om dette er fullt faglig 
evaluert, der flere aspekter bør gås igjennom. Styret vil 
derfor at saken tas opp i strategiplan komiteen ved 
Gunnstein.   
 

044/
2020 

O Referat møte 
spesialitetsko
miteen 
 

 Tirsdag 16. mars 2021 preliminær dato for 
spesialitetskomiteens seminar, Gardermoen. Inviterer alle 
kurskomiteledere, RegUt nord, og NRF-medlemmer som 
ønsker. 
 
Helle Bitter ønsker å gå ut av spes.kom., erstattes. 
Inger Myrnes Hansen og Guro L Goll sin valgperiode går ut, 
avklares om de ønsker å fortsette eller ikke. 
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Utvalg for utvikling av felles evaluering av obligatoriske kurs 
(fra styret E. Haavardsholm, G.L. Goll fra spes kom., 2-3 stk 
LIS som repr. ulike helseregioner). Even legger dette fram for 
FUR-årsmøte, mtp. å finne aktuelle LIS-representanter. 
 

045/
2020 

O Scandinavian J 
Rheum 
 

 Planlegger online-versjon i tillegg til papirversjon, i den 
forbindelse ønsker Scand J Rheum å ha en kontakt person fra 
styre i hvert land. Svein Joar har sagt ja til å bli blir NRFs 
kontakt person.  
 

046/
2020 

O Gjør kloke valg  Legeforeningen spør om det er gjort oppdateringer av «Gjør 
kloke valg» innen revmatologi.  
 
Fagrådet har fått forespørselen videresendt, og Carina 
Skorpen i Fagrådet har laget et notat vedr mulighet for 
telefon/video konsultasjoner Foreløpig er det ikke utført 
endringer i «Gjør kloke valg» innen revmatologi. 
 

47/2
020 

 Eventuelt  Ingen saker 

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 
Høringer (sak 2/2020) 

Sak/fra Mottatt Svarfrist Besvares Ansvarlig 
Lovendringsforslag om LIS-representasjon i 
faglandsrådet 

28.08.20 20.09.20 nei  

Høring - forslag til forskrift om nasjonal 
retningslinje for helsesykepleierutdanning 

19.08.20 20.10.20 nei  

Idiopatisk inflammatorisk myopati (NRF-
prosedyre) 

18.09.20 18.11.20  Nettopp mottatt, tas på neste 
styremøte 

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, 
læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og 
omsorgstjenesten 

17.09.20 11.11.20  Nettopp mottatt, tas på neste 
styremøte 

Framlegg til endringar i forvaltningslova m.m. – 
større høve til informasjonsdeling 

17.09.20 11.11.20  Nettopp mottatt, tas på neste 
styremøte 
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