
Sammen for 
et friskere liv
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Læringsmål

Kjenne visjon og forstå betydningen

Huske motto og verdiene

Kjenne mål og prioriteringer

Legge grunnlaget for hvordan vi alle 
ut fra ulike roller og funksjoner kan 
jobbe sammen for å nå felles mål



• Ca. 34 000 medlemmer og 700 
støttevenner

• Om lag 210 lokallag

• Over 2000 aktive frivillige

• Bassengtilbud og «jeg har fått 
diagnose» er de store dørene 
inn i NRF

• Frisklivs- og mestringsfokus, 
mange spennende aktiviteter 
og kurs i hele landet

NRF Fakta



Visjon og verdier
- og veien dit



Visjon gir retning:

Vi sikrer best mulig 
livskvalitet for alle

Visjon



Slagord som samler og 
motiverer:

Sammen for et friskere liv

Slagord



Handlekraftig
Ambisiøs, modig, 
seriøs, kompetent

Inkluderende
Åpen, hyggelig, 
solidarisk, 
hjelpsom

Verdier som bygger 
vår identitet



Nytenkende
oppdatert, sprek, 
moderne, kunnskapsrik

Tydelig
Synlig, hørbar, 
gjenkjennelig, 
profesjonell

Verdier er styrende 
for handlinger og 
beslutninger



Hvordan kom vi til visjon og verdier?



Vi oppleves som



Vi skal oppleves som



• H 

• I

• N

• T

Verdiene 



• Hvilke aktiviteter?

• Måten vi jobber på og 
tenker på?

• Vår adferd som 
tillitsvalgte og ansatte?

• Sammen med etiske 
retningslinjer som også 
Landsmøtet vedtok og 
som gjelder for alle

Hvordan påvirker 
verdiene oss?



Verdier – adferd

Handlekraftig:

• ta ansvar 

• løsningsorientert

• ta initiativ

Inkluderende:

• være en lagspiller

• vise respekt

• snakke til, ikke om



Verdier – adferd

Nytenkende:

• aktivt søke nye løsninger

• bidra til utvikling og 
endring

• tilegne seg ny kunnskap 

• ta i bruk teknologiske 
løsninger

Tydelig:

• være tydelig 

• lojal i min rolle 

• være en god ambassadør 
for NRF



Fremtiden 
– prioriteringer og satsinger



Hvor vil NRF?

Overordnede mål

• Heve status til muskel- og 
skjelettområdet

• NRF som en anerkjent viktig 
helsepolitisk aktør på muskel-
og skjelettområdet

Forutsetninger

• Økonomisk trygghet

• Sterk organisasjon

• Medlemsvekst



• Organisasjonsbygging

• Fagutvikling

• Økonomi

• Politikk

• Kjennskap

Hvordan kommer 
NRF seg dit?



Organisasjonsbygging 

Kompetanseutvikling
• Tillitsvalgtkurs og salgs- og 

vervekurs for fylkesstyrene 
• Lokallagsledere -

tillitsvalgtsopplæring
• Minst 2 styremedlemmer skal 

gjennomføre kurs i 
påvirkningsarbeid og 
kommunikasjon

Kultur, hvor vi vil hverandre vel



Fagutvikling

Helsetjeneste og forskning i 2020
• Screening av hjerte/kar
• Graviditet og revmatisk sykdom
• Sykt Aktiv– samarbeid med 

frisklivssentralene

Diagnosearbeid

• Satsing på å rekruttere særlig 
gjennom Artrose, Bekhterev og 
Sjøgren

Mestring i 2020

• Treningstilbud i NRF-regi etter 
rehabilitering

• Økt effekt av smerte-app



Pågående prosjekter

Planleggings
-fase

Ferdig
prosjektplan

Pågående 
datainnsamli
ng og/eller 

intervensjon

Analyse eller
drøftings-

arbeid

Skrive eller 
publiserings

-prosess

Fase for 
implementer

ing eller 
formidling

Helse Dam
Oppfølging etter 
rehabilitering?

NRFs 
Forskningsfond

Utvikle eget 
prosjekt?

Aktiv i dag, 
friskere i morgen 
Instruktørkonsept 

for unge 
instruktører

Frisklivsløftet
Modell for 

samarbeid NRF og 
Frisklivssentralene

Sjekkdet
Fremme tidlig 
diagnostisering 
barn og unge

Hjerte for 
varmtvann

Høyintensitivt 
treningsprogram i 

varmtvann

Kan jeg leve med 

det? Utvikling av 

kvalitetssikret 
info.materiale

Ingenting om oss 
uten oss! Stemme 

frem en topp 10 
liste for fremtidig 

forskning

Sykt Aktiv+
Mestringskurs i å 
leve et aktiv liv 
med sykdom

MatNyttig
Kostholdskurs for 

personer med 
revmatisk sykdom

Kurs i bruker-
medvirkning

Øke / kvalitetssikre 
brukermedvirkere i 
NRFs brukerpool

Sterk som 
instruktør

Kvalitetssikret 
opplæringskonsept 
for NRF instruktører

Sengeprat 2 
Fremmer tema som 
selvfølelse, samliv 
og svangerskap

Klar Ferdig Tren
Treningskonsept 
formidler trening, 
kosthold og livsstil

Norsk 
Revmatikerforbund

Foreldredrømmen
Fokus på graviditet 

ved revmatisk 
sykdom 

(sengeprat 2)



Økonomi
Medlemsvekst

• Ambisjon om 50 000 medlemmer 
i 2025

• Ambisjon om 1500 medlemmer i 
2020

Støttevenner

• Ambisjon om 10 000 faste givere 
i 2025

• 1500 faste givere i 2020

Prosjektmidler

Vi må alle skrive søknader og søke 
prosjektmidler



Politikk
Statens behandlingsreiser

• Opptrappingsplan til 3200 
plasser, 

• Ny stortingsmelding

Pasientforløp på muskel-skjelett

Helhetlige kommunale tjenester
• Lokale satsninger:

• Økning i antall saker i media
• Frisklivssentral i alle 

kommuner
• Trening for alle 

(varmtvannsbasseng og 
annen trening)

• Fysioterapi når du trenger det



Muskel- og skjelettsykdom rammer flest –
koster mest

• Rammer mer enn 1 million 
nordmenn

• 255 milliarder koner i 
totale samfunnskostnader

• Største enkeltårsak til 
sykefravær i Norge

• www.revmatiker.no



Kjennskap
Økt kjennskap

• I 2025 skal IPSOS vise at vi er 
tydelig mer kjent i samfunnet

Økt vekst

• Antall SoMe-følgere overgår 
antall medlemmer+faste givere

Økt synlighet

• Økning i antall saker i media på 
alle nivå

• Økning i gjennomføring av antall 
synlighetsaktiviteter på alle nivå



- Motto og HINT

- Beholde og rekruttere 
medlemmer

- Innlegg i lokalmedia

- Snakke med politikere og 
andre beslutningstagere om 
vår sak

Sammen for et friskere liv!

Oppsummering


