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Sjeldne sykdommer

Vi forSker 
for å bedre liv!
Novartis arbeider for å bedre livskvaliteten for   
pasienter med sjeldne sykdommer gjennom    
forskning og utvikling av nye medisiner.
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Side 22 Side 14
Min historie

kkurat nå holder du en helt NY utgave av medlemsbladet 
vårt i hendene! Vi har laget en ny Barken som vi håper 
engasjerer til god lesning. Vi ønsker at bladet skal være 

informativt, motiverende, og ha lærerike og allsidige artikler som 
når alle våre diagnosegrupper. Hele redaksjonen står bak denne 
fornyelsen. Som redaktør må jeg få sende en ekstra stor takk til  
Stine Livgård i redaksjonen. Stine er ansvarlig for Barkens nye lay-
out. Hun er utdannet grafisk designer og har jobbet med faget i vel 
syv år. Vi har også nytt trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri i Stavanger 
skal stå for trykking av Barken framover.  Sender en STOR TAKK 
til alle dere som tidligere har jobbet med Barken, og håper dere 
synes det er greit med en fornyelse!

I dette nummeret har vi hypofysesvikt som hovedtema. MAF har 
101 medlemmer med diagnosen hypofysesvikt. Legeartikkelen 
om hypofysesvikt er skrevet av Trine Finnes og Susanna Valland. 
Trine er endokrinolog og seksjonsoverlege ved endokrinologisk sek- 
sjon ved Sykehuset – Innlandet på Hamar. Susanna er LIS (Lege i  
Spesialisering) ved det samme sykehuset. Hun er under spesialiser-
ing i endokrinologi, og har et spesielt ansvar for Addisonregisteret 
ved avdelingen. Vi tør selvsagt ikke si noe sikkert om hvem som 
hadde opphavsretten til diagnosen hypofysesvikt, men allerede i  
antikken finner vi beskrivelser av hypofysen. Du kan bla. lese om 
den greske legen Galen og hans beskrivelse av hypofysen. 

“Min historie” er denne gangen skrevet av en person med hypofyse- 
svikt. En oversatt artikkel fra NADF (National Adrenal Diseases  
Foundation) har vi også med. “Potensiell årsak til Cushings  
syndrom oppdaget”. Vår faste lege, Eystein Husebye, svarer som 
vanlig på spørsmål fra leserne i sin legespalte. Dessuten har han 
skrevet om “Roas-nytt” (Roas står for Register for organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer). Husebye skriver bla. “Takket være tro-
fast deltagelse fra Addisonforeningen har vi i Norge etablert forsk-
ning på Addisons sykdom i verdensklasse.” Ellers finner du referat 
fra regionkonferansen på Røros, fra Vestlandskonferansen i Bergen, 
og referat fra Ungdomskonferansen finner du også. Tre samlinger 
med mange fornøyde deltakere! Fra Hedmark og Oppland fylkeslag 
har vi fått rapport om medlemsmøte og sprøytekurs. Vi har også fått 
referat fra Møre og Romsdal sin høsttur til Loen. Takk for bidragene 
– de vil vi gjerne ha flere av!  Nyheter fra FFO er med som vanlig, og 
siden dette er vår juleutgave finner du også litt julestoff. 

Barkens besøk hos Audun Myskja er også noe av det du kan lese om 
i dette nummeret. Audun Myskja er overlege og spesialist i allmenn-
medisin, og har en doktorgrad i bruken av musikk i eldreomsorgen. 
Den ettertraktede foredragsholderen kommer til vår nettverkssam-
ling for fylkesledere og likepersoner i april neste år. Jeg spurte om 
han hadde noen ord til våre medlemmer som kunne passe i Barkens 
julenummer. Og da fikk jeg raskt tilbake: “Husk at det alltid er noe 
du kan gjøre selv. Du kan for eksempel selv gjøre noe med hold- 
ningen din og måten du tenker på. “ Noe å ta med seg inn i det 
nye året?

Jeg ønsker alle leserne  
av Barken en fredelig  
julefeiring og et godt nytt år!    
    

Kari Aas Hystad, Redaktør
redaktor@addison.no

Barken 
Utgitt av: Morbus Addison Forening
Postadresse: Postboks 11, 1592 Våler i Østfold
E-post: posttil@addison.no
Nettside: www.addison.no
Bankkontonummer: 6550 06 00068
Organisasjonsnummer: 975.687.848
ISSN-nummer: 0803-6098
Forsidefoto: www.unsplash.com, Audun Myskja 
Trykking: Gunnarshaug Trykkeri AS

Redaktør: Kari Aas Hystad, 928 07 311 /  
redaktor@addison.no
Øvrige redaksjonsmedlemmer:
Stine Livgård, redaksjon1@addison.no
Britt Muren, redaksjon2@addison.no
Ole M. Berntsen, redaksjon3@addison.no
Ane Mari Bjørnæs, redaksjon4@addison.no
Linea Sandbakk, redaksjon5@addison.no
Kontakt annonser: redakstor@addison.no
Grafisk Design/Layout: Stine Livgård

A

nr_4_2017.indd   2-3 26.11.2017   21:34



4     Nr. 4 - 2017   BARKEN        God Jul og Godt Nyt tår! God Jul og Godt Nyt tår!          Nr. 4 - 2017   BARKEN     5

Nytt fra styret Annonse

«Jeg ønsker  
alle medlemmer  
en fredfylt jul og  

et riktig godt  
nyttår»

fra MAF!
God jul

ordisk konferanse ble i år holdt i 
Helsinki. Nytt av året var at Island 

deltok med en representant. De har en egen 
Facebook-gruppe og vil prøve å starte egen 
forening. Neste års konferanse blir i Oslo. 
Det ble fremmet et ønske om en nordisk 
familiesamling i 2019 i Norge. Det er så 
viktig å lage møteplasser for foreldre og barn 
med våre diagnoser! De trenger et nettverk 
når hverdagen kommer og utfordringene 
står i kø. Fra Sverige deltok Martin Norr-
man som startet Team Addison. Han har 
fått laget en film, tatt opp i naturskjønne 
omgivelser i Lofoten, om sin meget dram-
atiske opplevelse da han fikk diagnosen 
Addison. Den er satt opp på programmet i 
Harstad. 

Medlemskonferansen 15. - 17. juni 2018 
begynner virkelig å ta form. Dr. Eystein 
Husebye fra Haukeland sykehus vil holde 
foredraget «Nytt og nyttig om hypofyse og 
binyresvikt hos voksne». Dr. Dag Veimo fra 
sykehuset i Nordland omtaler «Binyrebark-
problemer hos barn og ungdom, med hov-
edvekt på CAH, svikt i binyrene, hypofysen 
og APS, og Cushing». Da skal alle våre fem 
diagnoser bli godt dekket. Husk å holde av 
denne datoen! 

Ved årsskiftet hadde vi 856 medlemmer: 
451 med Addison,101 med hypofysesvikt, 
95 med akromegali, 73 med Cushing og 24 
med CAH, med et lite forbehold fordi noen 
ikke hadde oppgitt diagnose. 
På ungdomskonferansen 13. - 15. oktober i 
Trondheim var alle diagnoser med unntak 
av hypofysesvikt representert. Det var sam-
let ungdom fra nord til sør til en kjempeflott 
helg. Det var kun en egenandel på 500kr, og 
reisen kunne man få dekket ved å søke om 
tilskudd fra eget fylkeslag. De unge ønsk-
er seg flere slike samlinger, og vi må hjelpe 
til med å legge dette økonomisk til rette. 
Familiesamlingen i år ble dessverre avlyst på 
grunn av manglende interesse. Landsstyret 
vil se på dette og finne bedre løsninger for 
tidspunkt og en klarere ansvarsfordeling. 
Det gjenstår et styremøte i desember hvor 
Likepersonsutvalget og Barkenredaksjonen 
vil diskutere hvordan vi ønsker å utvikle 
organisasjonen MAF, særlig med tanke på 
de utfordringer vi har. Nettverkssamlingen 
for likepersoner og tillitsvalgte er i Oslo 
20. - 22. april 2018, og denne gangen har 
vi vært så heldige å få Dr. Audun Myskja 
som foredragsholder. Temaet er «Hva kan 
du selv gjøre?». Så sett av denne helgen og 
les omtalen av doktoren i denne utgaven av 
Barken. 

Tenk så er året gått og redaksjonen har klart 
å gi ut fire flotte temabaserte medlemsblad. 
Det er nyttig og lærerikt at hver diagnose 
blir skikkelig belyst på denne måten. Neste 
temanummer blir Addisons sykdom. 

Da gjenstår det å takke alle tillitsvalgte for 
jobben de gjorde for MAF i året som gikk 
og for det gode samarbeidet vi har hatt. Jeg 
ønsker alle medlemmer en fredfylt jul og et 
riktig godt nytt år.

Ida Margrethe Knudtzon 
Ida Margrethe Knudtzon, Leder
leder@addison.no

Vi hadde en fantastisk flott senhøst på Frei med muligheter for fjellturer til over 1000-metern  
helt til siste uke i oktober. Samtidig meldte nattefrosten seg og piggdekkene  kom fort på.  

Imens ble dagene stadig kortere, med soloppgang i alle de flotteste farger. Kanskje enda vakrere  
var solnedgangene i havet med de blå fjellene i bakgrunnen. 

N MEDLEMSSKONFERANSE
10. -12. juni 2018

i Harstad

Hold av datoen!
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