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Før vi lager en plan for hvordan vi skal vinne valget så er det først og fremst viktig å 
vite med hvilke SAKER er det vi skal vinne valget. 

På Landsmøtet i 2019 ble det vedtatt en handlingsplan med overordnede 
målsettinger for det politiske arbeidet, samt en lang liste av saker hvor man ønsker 
endring. En av nøklene for å lykkes med det politiske påvirkningsarbeidet er det svært 
viktig å prioritere noen få saker, og gjenta dem i det uendelige. 

For å ha mulighet til gjennomslag og å faktisk oppnå endring har forbundsstyret 
vedtatt en overordnet strategi hvor det er gjort tøffe prioriteringer for hele 
organisasjonen, deriblant en prioritering av de politiske sakene. Den overordnede 
strategien ble vedtatt på forbundsstyremøte i desember 2019 og gjelder frem til 
neste landsmøte. 

Det er gode grunner for at valget falt på akkurat disse sakene. Et viktig kriterie var at 
vi ønsket noen saker hvor sannsynligheten for helt eller delvis gjennomslag før 
Stortingsvalget 2021 var tilstede. Her vurderer vi at krav om flere behandlingsplasser 
på statens behandlingsreise og innføring av pasientforløp så kan vi innkassere delseire 
før stortingsvalget. 

I tillegg har vi fortsatt med prioriteringen av friskliv for lokallagene fra 
valgkampstrategien for kommunevalget 2019. Her er det for lokallagene mulig å velge 
mellom tre typer saker; frisklivssentral, fysioterapi og fysisk aktivitet 
(varmtvannsbasseng, tilrettelagt trening med mer) ut fra lokale behov og ønsker. I 
denne presentasjonen kommer vi ikke til å gå nærmere inn på de lokale sakene. 
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Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. 

Formålet med tilbudet er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som 

omfattes av ordningen. Tilbudet innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i 

varmt og solrikt klima. Studier viser at behandling av personer med inflammatorisk 

leddsykdom i varmt klima gir bedre effekt (fysisk funksjon, mindre smerte, stivhet og 

tretthet) enn normal poliklinisk oppfølging i Norge.

I statsbudsjett 2020 ble ordningen økt med 6,5 mill. for ALS-pasienter, mens 

ordningen reelt sett ikke har økt for pasienten som var omfattet av ordningen før 

2019. NRFs REMUS-rapport, utarbeidet av Menon Economics slår fast at antall 

pasienter som faktisk får anledning til å dra på behandlingsreise har falt med over 

20% i løpet av de siste 10 årene.

I 2019 planla Statens Behandlingsreiser ved OUS å sende 1546 voksne revmatikere og 

60 barn og 36 ungdom med barneleddgikt totalt 1642. For 2020 vil dette antallet gå 

under 1600 grunnet manglende finansering over statsbudsjettet.

I en offentlig utredning av ordningen fra 2000 ble det konkludert det med at det var 

et etterspørselskorrigert behov for behandlingsreiser til utlandet tilsvarende 3 200 

plasser årlig for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Med nåværende 

budsjettforslag vil det være omtrent halvparten bli tilbudt plass. Misforholdet mellom 

tilbud og etterspørsel er også påpekt i flere evalueringer og styringsdokumenter for 

ordningen.
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Det å få på plass gode pasientforløp for muskel- og skjeletthelse har vært en fanesak i 

mange år for Norsk Revmatikerforbund. For mange med revmatisk sykdom og 

muskel- og skjelettplager er dagens tilbud rett og slett for dårlig. Det er for lite 

planmessighet over rehabiliteringstilbudet i kommunene. Det glipper mellom 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og i den grad man får behandling i 

spesialisthelsetjenesten er det for lange ventetider og mangel på helhetlig 

planmessighet i behandlingsforløpet. 

Vi trenger pasientforløp som sikrer at pasientene og brukerne får tilbud om den 

riktige behandlingen og rehabiliteringen til riktig tid. 

Gitt omfanget av antall personer med utfordrende muskel og skjeletthelse må det 

settes betydelige midler for å utvikle og implementere pakkeforløp, inkludert 

rehabilitering. Dette må inkludere en rekke ulike forløp innenfor inflammatorisk og 

degenerative revmatiske sykdommer, samt bindevevssykdommer. Det må også 

inkludere, ikke ekskludere, de som allerede har diagnose med trenger særlig 

oppfølging i det videre forløp etter diagnose og igangsatt behandling.
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Når det kommer til både hva lokallagene skal arbeide med og innspillene våre til kommunal 
helsetjeneste har vi valgt oss ut tre saker: frisklivssentraler, fysisk aktivitet og fysioterapi. Vi 
har valgt oss ut tre lokale saker fordi det er 356 kommuner og dermed 356 forskjellige 
kommunale helsetjenester. Det vil si at lokallagene må ha noen saker å velge mellom da det 
er frisklivssentraler noen steder, andre ikke. Det samme gjelder varmtvannsbasseng og 
fysioterapidekning. 

Alle disse sakene går under paraplyen «Friskliv». Friskliv handler om en innstilling til livet, om 
å leve så godt som mulig til tross for smerter og plager. I NRF definerer vi friskliv som best 
mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet, og gjennom dette muligheten til å oppnå best 
mulig livskvalitet. Fra forskningen vet vi at riktig kosthold, trening og røykeslutt kan gi 
personer med en revmatisk diagnose en bedre livskvalitet. Spesielt trening er viktig da nyere 
forskning har vist at trening kan dempe symptomer og være en viktig faktor for å gjøre folk 
friskere. En sentral utfordring for å komme i gang med fysisk aktivitet for personer med 
muskel- og skjelettsmerter er frykten for å gjøre smertene verre.

Frisklivssentraler er et folkehelsetiltak som alle kommuner burde ha. Tilbudet er et 
lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Frisklivssentraler kan være en 
god arena for kommunene å yte helsefremmende tjenester. Frisklivssentralene skal 
samarbeider med pasient- og brukerorganisasjonene om tjenestetilbudet, så sånn sett kan 
det være en god måte for lokallagene til å etablere et samarbeid med kommunen på. Vi 
mener at frisklivssentralene kan være et veldig viktig verktøy for våre medlemmer og 
potensielle medlemmer å komme i gang med livsstilsendring på. 

Fysisk aktivitet til alle er en litt samlekategori. Her kan lokallagene velge og prioritere de 
sakene de ønsker. Det kan være bygging av nytt varmtvannsbasseng, flere treningstimer, 
tilgang på treningssal eller økonomisk støtte til treningen som lokallaget gjennomfører. 

Fysioterapi handler i første rekke om å arbeide for at kommunene har god fysioterapidekning 
slik at våre medlemmer og potensielle medlemmer får tilgang på fysioterapi når de trenger 
det. 
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For å få gjennomslag så er det en rekke viktige ting vi som organisasjon må gjøre. Noe 

av dette er det ansatte på forbundskontoret gjør men for å forsterke innsatsen og ha 

mulighet til gjennomslag er det viktig at også fylkeslagene bidrar og gjør en jobb. 

Frem mot 2021 er en av de viktigste tingene vi prioriterer å få sakene våre inn i 

partiprogrammene til de ulike partiene på Stortinget. Dette er et omfattende arbeid 

som innbærer både å sende skriftlige innspill til programkomiteene (de tillitsvalgte i 

partiet som har ansvar for å utarbeide programmet), men også å ta møter med 

stortingspolitikerne for å få dem til å prioritere sakene våre i sine innspill til 

programkomiteene.  For å forsterke den inntasten vi legger ned i skriftlige innspill til 

programkomiteen og møtene vi skal ta er det viktig å være synlige i media gjennom 

leserinnlegg og kronikker, men også å være gode på facebook. 
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Det er laget en detaljert plan med aktiviteter som skal gjennomføres våren 2020, 

høsten 2020 og våren 2021 for å sikre at vi får størst mulig gjennomslag. 

Forbundskontoret har ansvar for å produsere alt av relevant materiale og sende ut til 

fylkeslagene. Her vil alt av relevant materiale bli sendt ut med beskrivelse på hva som 

skal gjøres av fylkeslagene. 

Fylkeslagene har ansvar for å følge opp og gjennomføre. 

*fylkesbenk: politisk slang for alle stortingspolitikere som er valgt inn på Stortinget fra 

et fylke. 
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Vi har arbeidet med ferdigstillingen av NRF-skolen og dette er de modulene som er 

ferdig per 6. mars 2020. 

Her anbefaler vi at de to personene som skal arbeide med politikk (og alle andre som 

har lyst) gjennomfører i hvert fall de fire første modulene. PS: selv om den heter 

facebook for lokallag er den like relevant for fylkeslagene. 
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På denne sliden ser dere hva vi ønsker at fylkeslagene gjør i løpet av våren 2020. 

Resolusjoner er allerede sendt ut og hvis det ikke ble vedtatt noen på årsmøtet er det 

for seint. 

Vi ønsker at alle fylkeslagene velger seg en til to personer som har særlig ansvar for å 

følge opp det politiske arbeidet. Dette kan gjerne være leder og en til. 

For alle som er interessert skal vi gjennomføre en stor nasjonal kompetansehelg 8-10 

mai hvor det vil være mulig å gjennomføre kurs innen politisk påvirkningsarbeid. Sett 

av helgen!

Administrasjonen ved forbundskontoret skal sende ut alt av relevant materiale når 

det er klart. 
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På høsten skal vi følge opp det gode arbeidet som ble gjort på våren. 

På høsten kan vi forvente at de fleste partiene sender ut første utkast på nytt 

partiprogram. Hvis vi har fått inn våre saker har vi kommet et stykke på vei, men det 

er fortsatt viktig å gi tilbakemelding på at det er bra at våre saker har kommet inn og 

at de bør fortsette å stå der når andre utkast til partiprogram kommer. Dersom vi har 

fått inn våre saker åpner det også opp for at vi kan komme med nye innspill på andre 

saker som vi ønsker at partiene prioriterer. 

Dersom vi ikke har fått inn våre saker er det viktig å gjenta budskapet vårt, til 

fylkeslagene og til stortingspolitikerne. 

Uansett utfall, er det fortsatt viktig å være synlig i media med leserinnlegg og arbeide 

godt med facebook. 

På høsten vil det også være mulig å gjennomføre NRF-skolen for de som ikke har 

rukket det. I tillegg blir det en nasjonal kompetansehelg hvor det vil være mulig å få 

faglig påfyll. 
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Når våren 2021 kommer setter vi inn støtet. På fylkesårsmøtene ønsker vi at alle 

fylkeslag vedtar resolusjoner som sendes til fylkeslagene. På årsmøtene velges også 

nye styrer og dermed bør man lage en ny plan for politisk påvirkningsarbeid. 

De fylkeslagene som har klart å bygge gode relasjoner til enkelte stortingspolitikere 

bør følge opp disse ekstra og tilby å sende over faktanotat om våre saker som de kan 

ha med på partiets landsmøte. 

For å starte å bygge relasjoner med neste storting bør alle fylkeslag tilstrebe å 

gjennomføre møte med partienes førstekandidater i løpet av våren 2020. Dette er 

personer som kommer til å sitte på storting eller i regjering de neste fire årene, så 

utrolig viktig å starte å bygge en samarbeidsrelasjon så tidlig som mulig. 

Vi ønsker at nye og gamle aktive gjennomfører NRF-skolen, da det kan være nyttig 

med faglig påfyll. Det vil også bli mulig å delta på ny nasjonal kompetansehelg. 
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