
Referat: Styreseminar 12.-13. mai 2020, elektroniskmøte 

 

Tilstede: Helena Andersson, Even Lillejordet, Espen A Haavardsholm, Vivi Bakkeheim, Gunnstein 

Bakland, Tone Nystad, Svein Joar Auglænd Johnsen og Anna-Birgitte Aga 

Referent: Anna-Birgitte Aga 

 

Strategiplan NRF 2021-2025 

Arbeidsgruppe: 

 Øyvind Molberg, leder 

 Bjørg-Tilde Fevang 

 Gunnstein Bakland (fra styret, Helse Nord) 

 Camilla Zettel 

 Åse Lexberg  

 Benedikte Døskeland 

 Signe Marit Stephandis (spesialist praksis, revmatologi, Bergen) 

 

Fokus: 

 Utgangspunkt i forrige strategiplan 

 Ny LIS utdanning, læringsmål, kurs 

 Ny elektronisk plattform; nasjonal veileder i revmatologi 

 Persontilpasset medisin (stratifisering, kliniske studier, innsatsstyrt finansiering) 

 Kvalitetsarbeid; inkl. behandlingsrettingslinjer  

 Spesialistpraksis sin plass 

 Oppdatere formuleringer vedr. rehabilitering 

 

Tidsplan: 

 Første møte innen utgangen av juni 

 Internhøring: leveranse til styret innen 16. oktober 

 Eksternhøring: Høringsrunde frist for svar 6. november 

 Godkjennes på årsmøte 26. november 2020 

 

 

 Helena sender e-post til alle medlemmer i strategigruppa med informasjon, tidsplan og 

«oversikt over revmatologiske avdelinger i Norge» med opplysninger innsamlet av Bertha. 

 

NRF nettsider 

Nytt oppsett, laget av webmaster i Legeforeningen, Svein Joar har gjort en stor innsats i å strukturere 

og legge ut informasjon på foreningens nettside.  



Revmatologen 

Fellesmøte med Niklas Lundblad og Peo Göthesson fra Mediahuset. 

Ny redaksjonskomite, ny layout, og noe justert innhold med flere faste spalter. 

Arbeider med annonseinntekter. 

Online versjon for «Revmatologen» er en mulighet, øker tilgjengeligheten/lesbarheten, og kan bedre 

annonseinntektene. Inkludert 2 år søkbarhet i tidligere utgaver. Kan ha link fra NRF nettside til 

Revmatologen. Støttes av styret. 

 

Teams 

 Innføring i bruk av arkiv og bruk av elektroniskmøte. 

Elektronisk demonstrasjon under møte. Neste styremøte 23. juni blir på Teams, Svein Joar sender 

innkalling. Telefonkonferanse er sagt opp fra 1. juli, og WebEx avtale avsluttes. 

 

FUR 

Redegjørelse ved Even. Det er utviklet retningslinjer for FUR. 

 

SCR2021 

Redegjørelse ved Espen. 

 

Årshjul for styret, styreinstruks  

Gjennomgått og oppdatert.  

 

Møte med Fagrådet 

 Oppdatering fra Fagrådet; Carina Skorpen, Pernille Bøyesen og Jens Vikse. Tone forespør eier 

av domenenavn: Revmatologi. Elektronisk nasjonal veileder i revmatologi lanseres på 

Grønnkongress 19. juni.  

 

Styremøte 

Se eget referat. 

 

 



Møte med spesialitetskomiteen 

Møte med Spesialitetskomiteen; Lene Brekke, Guro L Goll, Håvard Fretheim, Silje Reiseter, Helle 

Bitter, Inger Myrnes Hansen, Lucius Bader. Diskutert seminar i forbindelse med julemøte november 

2020. Tema for seminaret: obligatoriske kurs i LIS utdanningen. Dersom det ikke blir mulig med 

tilstedeseminar kan det være aktuelt med elektronisk møte samme tid med alle kurslederne, 

spes.kom. og representanter fra styret i NRF. 

Alle obligatoriske kurs skal ha kurskomite bestående av medlemmer fra alle helseregioner, dette 

administreres fra RegUt, arbeid delvis i gang. 

RegUt har i det senere brukt mest tid på å konvertere planlagte obligatoriske kurs til webkurs. 

Blir enig om å nedsette et utvalg som skal utvikle felles evalueringsskjema for alle obligatoriske kurs, 

for å ha et grunnlag for evnt. forbedring av kursene, og vurdere om aktuelle læringsmål blir dekket. 

Utvalget skal bestå av representanter fra spes.kom. og styret NRF. Tas opp som egen sak på neste 

styremøte.  

 

 

 

 

 


