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Referat styremøte Norsk revmatologisk forening 

 
Tid og sted Teams 20.10.20 kl. 09:00 – 11:00 

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

Even Lillejordet 
Gunnstein Bakland 
Vivi Bakkeheim 
Espen A. Haavardsholm 
 

Ikke 
tilstede 

Ingen 
 

  
Referent Anna-Birgitte Aga 
Utgitt dato 21.10.20 
Kopi til  Styret NRF 

 

 

Sak 
nr. 

Saks
type 

Sak/ 
merknad 

Ansvar Referat 

001/ 
2020 

B Godkjenning  
-Referat fra 
22.09.20   
-Innkalling 
-Agenda 

 Godkjent uten bemerkninger 

002/ 
2020 

B Høringer  Se nedenfor 

003/
2020 

O SCR 2021 
Ålesund 

Espen Oppdatering. Arrangementskomiteen har heldagsmøte om et 
par uker for å sette sammen nytt program.  
 

006/
2020 

B Julekurs og LIS 
kurs 2020 

Even 25.-27. Nov. 2020 
Elektronisk julekurs og LIS-kurs via Zoom. De fleste forelesere 
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har presentasjonen fra hjemsted. Møterom på Legenes hus 
for møteledelse, og ev. forelesere (plass til 10 stk i salen). 
Foreløpig potensielt 8 stk fra styret/kurskomiteen tilstede. 
Leieutgift ok. Program ferdig. 
 
Påminnelse via Facebook og NRF-nettside om påmelding 
(frist 14 dager før), og påminnelse om å sende inn abstracts 
og nominere til klinikerpris innen 1. november. 
 
I julekurs-programmet skal det være fire orale abstract 
presentasjoner, postere utgår. 
Det blir utdeling av abstractpris, men ikke utdeling av 
posterpris. Det blir utdeling av klinikerpris. Dette gjøres på 
siste kursdag. 
 

040/
2020 

O Praktisk 
gjennomføring 
av elektronisk 
årsmøte 

Anna-
Birgitte 
og 
Helena 

Zoom-årsmøte 26.11.20 kl. 16.00– 17.30 
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). 
Se vedlegg for utkast program. 
 
Får egen Zoom-link for årsmøte fra Even (ikke samme som 
kurset): Sendes ut i separat mail noen uke før. 
 

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 
 
Styret fikk tilsendt første utkast til ny strategiplan i går kveld. 
 
Strategiplanen er bygget opp med 4 pilarer:  

 Pasientbehandling 

 Utdanning 

 Forskning 

 Opplæring 
Innspill fra styret før den sendes ut på bred høring? 
 
Internhøring: leveranse til styret innen 16. oktober 
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Eksternhøring: Høringsrunde frist for svar 6. november 
Godkjenne ny strategiplan på NRF årsmøte 26. november 
2020 
 
Noen få ting ble diskutert i aktuelt dokument;  
Berørte sykmelding blant helsepersonell (2.7), jobbglidning, 
overlegepermisjon (2.3.3) og artrose. 
 
Ber arbeidsgruppa for strategiplanen lage en «One-page – 
summary» før den sendes ut på høring. 
 
 

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. Har støtte i pasientorganisasjoner og tverrfaglig. 
Åpen og inkluderende. 
Det er en annen kandidat, ev flere. Avventer noe mere 
informasjon, men der man i utgangspunktet er pos innstilt til 
støtte for X Baraliakos. 
 

048/
2020 

O/B Ny 
organisering 
og statutter 
for EULAR fra 
01.01.2021 

Helena
/Espen 

Se vedlegg. Espen presenterer på årsmøte EULARs nye 
struktur og strategi med 5 pillarer, samt endring av komiteer. 
Komiteene skal ha færre medlemmer enn hva det har vært, 
og medlemmene skal ha faglige internasjonale ambisjoner. 
Hver nasjon kan nominere 5 landsmenn sammenlagt til de 
forskjellige komiteene. 
 

049/
2020 

O Referat fra 
Fuhr møte 

Even Even er i prosess for å rekruttere 3 LIS-medlemmer fra ulike 
deler av landet til evalueringskomiteen for obligatoriske kurs. 
 

050/
2020 

B Avtale ekstra 
elektronisk 
styremøte  
 

 Tirsdag 3. nov kl 09:00 
Avgjøre klinikerpris 
Gjennomgå strategiplanen 

051/
2020 

O Eventuelt – 
Mottatt e-post 
vedr DRG fra 
2021 

Helena Mottatt e-post fra avd.overlege Anne Prøven, Martina 
Hospital vedr. endringer i DRG fra 2021 
Bekymring pga. reduksjon i DRG for flere revmatologiske 
konsultasjoner. Hun spør om NRF kan drøfte dette i styret, 
eventuelt om det skal tas opp på årsmøte, og vurdere om det 
er noe NRF skal gjøre. 
 
Helena forhører seg med de som har vært med i DRG-
utvalget i NRF tidligere.  
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052/
2020 

 Eventuelt  Behov for forslag til 1 person til spesialitetskomiteen for 
revmatologi, som kan erstatter Helle Bitter som går ut av 
komiteen. 

     

     

B=beslutning, O=orientering, D=drøfting 
 
Høringer (sak 2/2020) 
Sak/fra Mottatt Svarfrist Besvares Ansvarlig 
Idiopatisk inflammatorisk myopati (NRF-
prosedyre) 

18.09.20 18.11.20  To styremedlemmer er 
medforfattere i myositt-
prosedyren.  

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

17.09.20 11.11.20 Nei. Ingen 
mot-
forestillinger 

 

Høring NIFU-rapport om opptak til høyere 
utdanning. 

 11.11.20 Nei  

Endringer i forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) om økning av timeantall til 
veiledning for leger under spesialisering i 
allmennmedisin. 

 25.10.20 Nei  

Høring: framlegg til endringar i forvaltningslova 
m.m. – større høve til informasjonsdeling 

17.09.20 11.11.20 Vurderes Helena, ev. besvares. 

Forskrift om legemiddelresepter og 
rekvisisjoner. 

 11.11.20 Nei  

Høring om innsending av dokumentasjon for 
hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og 
diagnostiske intervensjoner. 

 03.11.20 Nei  

Høring – Program for vaksinering mot covid-19 16.10.20 22.10.20 Ja Vivi 
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