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Norsk Revmatikerforbund ble stiftet av pasientene selv i 1951. I 
dag er vi en av Norges største interesse- og brukerorganisasjon 
med om lag 35 000 medlemmer. Én av fem har en sykdom 
relatert til muskel- og skjelett. Vi jobber med forskning for å løse 
sykdomsgåten, behandling og rehabilitering. Vi hjelper alle til 
bedre livskvalitet, mestring av sykdommen og deltakelse i 
samfunnet. Sammen for et friskere liv! 

 
 

TELEFON:  
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EPOST:  
post@revmatiker.no 
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BESØKSADRESSE 
Professor Dahlsgate 32 
0260 Oslo 
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Postboks 2653 Solli 
0203 Oslo 

 

 

 

HVORDAN FINNE KONTAKTINFORMASJON? 
Partiene har tilgjengeliggjort kontaktinformasjonen på sine nettsider, men det kan ta noen klikk før 
man finner riktig. Under finner dere linker til partienes nettsider for kontaktinformasjon til lokal- og 
fylkeslag. Dersom dere ikke finner kontaktinformasjon til lokallaget ditt, så er det mulig å sende til 
fylkeslaget og be dem videresende.  

NB: Hvis dere trenger hjelp til å finne kontaktinformasjon til disse kan kanskje fylkessekretæren 
være behjelpelig, ellers kan dere spørre noen datakyndige venner eller familiemedlemmer.  

HØYRE: 
Finn nettsiden til ditt lokallag/fylkeslag: https://hoyre.no/velg-forening/  

Her går du inn og velger fylke, så kommune og da kommer du inn på nettsiden til lokallaget. På 
nettsiden vil du finne kontaktinformasjon til tillitsvalgte nest nederst på siden. Det er også en fane 
som heter «kontakt» hvor det ofte er oppgitt en kontakt-epost. Her kan dere velge om dere vil sende 
direkte til tillitsvalgte eller til organisasjonseposten, men jeg vil nok anbefale å bruke både leder og 
organisasjonseposten så er dere sikker på at den kommer frem.  

ARBEIDERPARTIET 
Gå til nettsiden: https://www.arbeiderpartiet.no/ 

Scroll helt nederst på nettsiden så finner du dette vinduet her:  

 

Finn ditt fylke og din kommune, så kommer du til riktig side. Nederst på lokallagets/fylkeslagets side 
står det kontaktinformasjon. Dersom det ikke står noe kontaktinformasjon der, så kan dere trykke 
på en av politikerne øverst på sida også finner dere kontaktinformasjonen til angjeldende personer.  

FREMSKRITTSPARTIET 
Gå inn på: https://www.frp.no/# 
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Øverst til høyre er det en fane som heter «Der du bor». Her velger du fylket ditt og da kommer du 
til fylkessiden.  

SENTERPARTIET 
Gå inn her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag 

Her er det bare å scrolle seg ned til man finner riktig fylke og velge riktig lokallag. Trykk på 
fylkesnavnet så kommer du inn på en side med riktig kontaktinformasjon.  

VENSTRE 
Gå inn her: https://www.venstre.no/derdubor/ 

Halvveis ned på siden velger du fylke, og kommer da på fylkessiden. Halvveis ned på den siden 
finner du en mulighet til å velge lokallag. Finn din kommune og gå til siden. Nederst på 
lokallagssidene finner du kontaktinformasjon til politikerne og tillitsvalgte. 

KRISTELIG FOLKEPARTI 
Gå inn på: https://www.krf.no/partiorganisasjonen/fylkes-og-lokallag/ 

Finn ditt fylke og gå til fylkesnettsiden. Nederst på nettsiden finner du en liste over lokallagene i det 
fylket. Finn din kommune og trykk på linken. Da får du opp et lite vindu hvor det er mulig å trykke 
«kontakt oss».  

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 
Gå inn her: https://www.sv.no/fylkeslag-og-lokallag/ 

Her er det bare å scrolle seg ned til man finner riktig fylke og velge riktig lokallag så har du 
kontaktinformasjonen.  

MILJØPARTIET DE GRØNNE 
Gå inn her: https://mdg.no/kontakt-oss/lokallag/ 

Fylkeslagene står oppført øverst på lista over lokallag i sine fylker.  

RØDT 
Gå inn her: https://xn--rdt-0na.no/partiet 

Scroll nedover til du finner dette vinduet her: 
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Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med interessepolitisk rådgiver Julie Ness på 
jun@revmatiker.no eller 99579667 

 


