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Agenda

1 Introduksjon

• Hva er diagnosearbeidet og hvorfor
bør vi gjøre MER av det?

2 Lokalt-fylke-nasjonalt

3 Muligheter

• Hvem gjør hva?
• Samarbeide er best!

• Hvordan kan fylket ha godt
diagnosearbeide?

• Oppsummering



Organisasjonskart med forklaring
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Fylkeslag

Koordinerer og følger opp 
lokallag/foreninger

Lokallag/foreninger 

Der medlemmene er

Landsmøte 

Gjennomføres hvert 2. år

Forbundsstyret 

Velges på landsmøte

Landskonferanse BURG 

Gjennomføres hvert 2. år

BURG sentralstyret 

Velges på landskonferanse

BURG-Grupper
Aktiviteter for barn og ungdom

Alle medlemmer har tilhørighet i en lokalforening. 

Medlemmer under 26 år, eller som krysser av for å være 
BURG-medlem, blir også medlem i BURG-gruppen i fylket.

Lokalforeningen driftes av et styre som velges på årsmøte 

hvert år. Alle medlemmer kan stille på årsmøte, også 
BURG-medlemmer.

På årsmøte i lokalforeningen velges det hvem som skal 

representere foreningen på fylkesårsmøtene.

Fylkeslaget driftes av et styre som velges på årsmøte 

hvert år. 

På årsmøte i fylkeslaget velges det hvem som skal 

representere fylkeslaget på landsmøte.

Forbundsstyret er NRFs øverste myndighet mellom 

landsmøtene. Skal sikre gjennomføring av vedtak fattet 
på landsmøte. Er arbeidsgiver for generalsekretæren som 

leder forbundets administrasjon. 

Landsmøte er NRFs høyeste myndighet. Vedtak på 

landsmøte forplikter alle ledd i organisasjonen.
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Hvorfor 
diagnosearbeide?



Medlemmene våre 
vil ha det!

Hvorfor  diagnosearbeide?



Diagnose er
inngangsdøren

til NRF

Hvorfor  diagnosearbeide?



Link til retningslinjene: 
https://www.revmatiker.no/wp-
content/uploads/2020/03/Retningslinjer-for-
diagnosearbeidet_korall.pdf

Hvorfor  diagnosearbeide?

https://www.revmatiker.no/wp-content/uploads/2020/03/Retningslinjer-for-diagnosearbeidet_korall.pdf


• Arbeide for å styrke diagnosespesifikk forskning og gode 
behandlingstilbud 
• Styrke synligheten av de enkelte revmatiske diagnosene i alle våre 
kommunikasjonskanaler 
• Arbeide politisk for at rettigheter og interesser til mennesker med 
spesifikke diagnoser ivaretas 
• Arbeide for å gi riktig informasjon, samt tilby aktiviteter som styrker 
mulighetene for å leve godt med den aktuelle diagnose og de 
konsekvenser den gir. 
• Kunne tilby godt diagnosespesifikt likepersonarbeid for et bredt utvalg 
av revmatiske diagnoser. 

NRF sitt overordnede mål med diagnosearbeidet er: 



• Forskning og behandlingstilbud

• Synlighet

• Rettigheter og interesser

• Informasjon og aktiviteter som muliggjør et godt liv

• Diagnosespesifikt likepersonarbeid

NRFs overordnede mål med diagnosearbeidet er: 



Verdier - HINT

Handlekraftig

Ambisiøs

Modig

Seriøs

Kompetent

Tydelig

Synlig

Hørbar

Gjenkjennelig

Profesjonell

Nytenkende

Oppdatert

Moderne

Sprek

Kunnskapsrik

Inkluderende

Åpen

Hyggelig

Solidarisk

Hjelpsom



1 Lokallag

2

3

Hvem gjør hva? 

Fylkeslag

Landsdekkende
diagnosegrupper

• Dele informasjon om ulike diagnose
• Hjelpe medlemmer oppgi interesse i CRM

• Ha diagnosefylkeskontakt
• Oppnevne & kurse likepersoner m 

diagnosekompetanse
• Temamøter?

• Ivareta spesialisert brukerkompetanse
• Bistå med sin diagnosekunnskap I hele 

organisasjonen



1

3

Hvem gjør hva? 

Landsdekkende
diagnosegrupper

• Ivareta spesialisert brukerkompetanse
• Bistå med sin diagnosekunnskap I hele 

organisasjonen



Systemisk Sklerose Fibromyalgi

Landsdekkende diagnosegrupper

Sjøgrens Syndrom

Lupus

Artrose

MCTD



Bekhterev Revmatoid Artritt

?

Landsdekkende diagnosegrupper

Psoriasis Artritt

?



Landsdekkende diagnosegrupper

Sjøgrens Syndrom - 1779

Artrose - 3715

Systemisk sklerose - 300

Lupus – 750

Fibromyalgi - 2690

MCTD – nystartet!



Temamøter og infotreff

Diagnosespesifikk informasjon

Medlemskommunikasjon

Forskning og brukermedvirkning

Diagnosespesifikk
likepersonstjeneste

Dette jobber diagnosegruppene med:



Temamøter og infotreff

Diagnosespesifikk informasjon

Medlemskommunikasjon

Forskning og brukermedvirkning

Diagnosespesifikk
likepersonstjeneste

Dette jobber diagnosegruppene med:



Finn alle diagnosegruppene her:



Finn alle diagnosegruppene her:

De landsdekkende diagnosegruppene har 
utdannede likepersoner som har god 
kunnskap om akkurat sin diagnose – og tar 
imot samtaler fra hele landet!
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Hvem gjør hva? 

Fylkeslag
• Ha diagnosefylkeskontakt
• Oppnevne & kurse likepersoner m 

diagnosekompetanse
• Temamøter?



1 Lokallag

Hvem gjør hva? 

• Dele informasjon om ulike diagnose
• Hjelpe medlemmer oppgi interesse i CRM
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Hvordan kan fylket ha godt diagnosearbeide?

Fylkeslag
• Ha diagnosefylkeskontakt
• Oppnevne & kurse likepersoner m 

diagnosekompetanse
• Temamøter?



1 2
Fylket skal ha en 

diagnosefylkeskontakt

5 4 3

Identifisere, rekruttere, kurse 

og ivareta diagnosespesifikke 

veiledere!

Bli kjent med 

diagnoserssurs-

personer i sitt fylke

Samarbeide og  

dialog med 

landsdekkende 

diagnosegrupper

Ha temamøte 

vår/høst



En metode for å verve medlemmer 
gjennom diagnosearbeide i fylket:

• Velg en diagnose å ha fokus på i en periode, f.eks

høst/vår

• Planlegg infotreff (samarbeide med den landsdekkende 

diagnosegruppen?)

• Gjør reklame med invitasjoner, jungeltelegraf, 

lokalavis, sosiale medier



Tre ting å huske på:

1: Våg å sette diagnose på agendaen! Erfaringsmessig er det 
mange medlemmer som setter pris på informasjon om sin diagnose. 

2: Vi har svært dyktige landsdekkende diagnosegrupper med 
erfarne veiledere for ulike diagnoser – de er en ressurs for hele 
organisasjonen!

3: Ta vare på det diagnosespesifikke engasjementet i fylket. Dialog 
og samarbeide gjør oss gode!



Takk for meg 

anna@revmatiker.no


