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Annonse

Er du eller noen av dine pårørende  
usikker på hvordan man setter en injeksjon 

Solu-Cortef?
Tast inn denne nettadressen, og få en enkel og grundig innføring.

Del den med dine pårørende og venner.

www.youtube.com/watch?v=uxb-0zb06dU

Videosnutten forklarer og viser hvordan bruke Solu-Cortef ved akutt binyrebarksvikt. 
Utviklet av medisinstudent Åse Bjorvatn ved Haukeland universitetssjukehus  

i samarbeid med Register for organspesifikke autoimmune sjukdomar (ROAS). 

Morbus Addison Forening
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I dette nummeret av Barken Årets julenummer!

Side 8Side 12

llerede på første side ser du det – dette er Barkens jule-
nummer! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle 
dere som har gjort det mulig å få til fire utgaver av Barken 

dette året. Stor takk til alle medlemmer og til dere legene som har 
bidratt!

I vår serie om fylkeslagene er det Trøndelag fylkeslag som får presentere 
seg. MAF Trøndelag er et veldig aktivt fylkeslag. Styret i fylkeslaget 
består av en kvinne og hele fire menn! Kanskje det er derfor de driver 
så bra? Foruten en fyldig rapport fra fylkeslaget har vi med en faktaar-
tikkel om fylket. Oddbjørn Stjern, leder i fylkeslaget, svarer for seg i 
“Ti kjappe”. “Min historie” kommer denne gangen fra to forskjellige 
medlemmer i Trøndelag. Vi har en fortelling fra en mors ståsted, og en 
fortelling fra en ung kvinne. Tusen takk for begge bidragene! 

Helgen 10. - 12. august holdt familienettverket samling i  Gurvika ved 
Nevlunghavn. Her var åtte familier fra hele landet samlet. Hvordan de 
hadde det i Gurvika kan du lese mer om inne i bladet. MAF Vestfold 
har vært på jubileumstur til Stockholm. Referatet finner du i denne 
utgaven av Barken. Du finner også Hedmark og Opplands tur til Finn-
skogtoppen. 

En nydelig fortelling som omhandler jula på Sunnmøre i gamledager 
kan vi også by på. Om all julematen de skulle lage, om julebakst og 
tradisjoner. Det er så en kan kjenne lukta av ribbe, appelsiner og gran-
bar! Visste du at kulene på juletreet opprinnelig symboliserer jord-
kloden? Det kan du lese mer om i vår artikkel om juletradisjoner. Vår 
ivrige novelleforfatter, Linea, gir oss en julenovelle skrevet i anledning 
årets juleutgave. Oppskrifter på god julemat har vi også med. I tillegg 
ble det plass til en quiz for både store og små. 

Vi i redaksjonen må hele tiden ligge litt i forkant når det gjelder plan-
legging av nye utgaver av Barken. Neste gang er det Møre og Romsdal 
som får presentere seg i vår serie om fylkeslagene. Frist for innsending 
av bidrag til denne utgaven er 15. februar 2019. 

I vår presentasjon av fylkeslagene har vi alltid med “Min historie” fra 
en person som representerer fylket. Det har resultert i at vi har et luk-
susproblem – vi har nemlig et lite lager med historier fra medlemmer 
fra andre steder i landet enn de som hittil er presentert. Alle historiene 
kommer med etter hvert! 

Desember er årets siste måned - en fin måned å ta et tilbakeblikk på 
året som snart har gått. Mange med meg har mistet noen som sto oss 
nær dette året. Julehøytiden kan lett bli ekstra sår når en stol står tom, 
men vi må også gjøre plass til vemodige følelser. Eller som Eystein 
Husebye sier det i intervjuet du kan lese inne i bladet “Bruk julen til 
ettertanke og gjør opp litt status. Tenk på julens budskap”.  

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

Kari Aas Hystad, Redaktør
redaktor@addison.no
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Nytt fra styret

veldshimmelen er igjen fylt 
med tusenvis av stjerner og 
Betlehemsstjerna, (Venus)  ly-

ser sterkest av dem alle i sørøst. Jeg 
ønsker adventstiden velkommen 
med peiskos og en deilig julete.
          
Nordisk Konferanse
Nordisk Konferanse var i år lagt til Oslo 
med MAF som arrangør. Det jobbes fort-
satt  med å få Solu-Cortef i alle ambulans-
er i Skandinavia, og at personalet kan sette 
sprøyten også på addisonpasienter. Den 
Danske Addisonforening hadde allerede 
oversatt ”Infographics” en illustrasjon av 
både binyrebarksvikt og Cushing syndrom.
Den skal nå oversettes til alle 5 nordiske 
språk. Det jobbes også med en app som vi 
ønsker å få oversatt til norsk og gjort til- 
gjengelig for våre medlemmer.

Ny handlingsplan
Landsstyret jobber med den nye handlings- 
planen som skal presenteres på landsmøtet 
i april 2019. Handlingsplanen er styrings- 
verktøyet for landsstyret de neste 2 årene. 
Det er viktig å se om vi når de mål vi setter 
oss  og at foreningen vår er i kontinuerlig 
utvikling til beste for våre medlemmer. 

Brosjyrer og plakater
Det er utgitt en ny brosjyre om Cushing syk-
dom/syndrom i et samarbeid med Rikshos-
pitalet som er gjort tilgjengelig for MAF.  
Landsstyret fikk laget en plakat om MAF 
og våre 5 diagnoser. Den kan henges opp på 
sykehus og andre relevante steder for å gjøre 
vår forening kjent. Det er Stine Livgård i 
redaksjonen som har designet denne. 

Landsstyremøte i desember
Det siste landsstyremøte i 2018 er 8. desem-
ber i Oslo. Da har vi invitert redaksjonen, 
likepersonsutvalget og valgkomiteen. Det er 
viktig at vi som administrerer MAF kan ha 
en felles plattform og utveksle erfaringer og 
legger planer for fremtiden sammen.
         
Medlemskonferanse 2020
Planleggingen av Medlemskonferansen i 
Stavanger 2020  er godt i gang. Landsstyret 
får god drahjelp fra Fylkeslaget i Rogaland 
som har mange interessante innspill. Det 
blir en flott konferanse med en utflukt til 
en øy som bugner over av blomster. Mye å 
glede seg til. 

Men først er det  regionsamlinger  i 2019: 
Det  skal være både i Haugesund, på Hamar 
og i Svolvær. Her gjelder det å være ute i god 
tid å melde seg på. Det blir flotte opplevelser 
og en fin anledning til å møte kjente og få 
nye venner. 

Er din ektefelle, venn eller nærmeste familie 
også medlem, kan dette bli en fin helg å dele 
erfaringer og få mye interessant og lærerikt  
påfyll. Det gjør godt å møtes og kunne dele 
positive opplevelser. Det kan man leve lenge 
på.
          
Takk for 2018
Innspurten på 2018 nærmer seg med storm-
skritt. Jeg vil benytte anledningen å takke 
alle som deltar helt frivillig og gratis med 
mye arbeid for alle medlemmer i Morbus  
Addison Forening i året som gikk. 

Tusen takk til alle fylkesstyrer som holder 
kontakten med medlemmene der de bor og 
arrangerer julemiddag og sommerturer og 
mye mer. En stor takk til likepersutvalget 
som administrer all kontakt med nye med-
lemmer og lager kurs for likepersoner.  

Selv om landsstyret kun møtes 4 ganger i 
året, jobbes det veldig mye mellom møtene. 
Tusen takk for at dere står på og drar lasset 
sammen med meg. 

Til sist  en hjertelig takk  til Barkenredak- 
sjonen for 4 flotte medlemsblad i 2018; det 
ene finere enn det andre. Og dette er jo rene 
juleheftet med topp kvalitet både på design 
og innhold. 

Jeg ønsker alle våre medlemmer en fredfylt 
jul og ønsker dere alle et riktig godt nytt år.

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

K

Nytt fra

Etter månedsvis med storm og plaskregn, gikk det rett i minusgrader.  
Dette medførte nydelige, solfylte vinterdager med  vakre snøkledde fjell langs fjorden.

STYRET
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Annonse

Nytt fra

Mer informasjon kommer i neste utgave av Barken!

Mjøskonferansen på Hamar
REGIONSAMLING 2019

6. - 8. september

Hold av datoen!

Regionsamlinger i 2019:

ØST/HAMAR 

6. - 8. 
september

VEST/HAUGESUND 

30. august -  
1. september

NORD/SVOLVÆR 

30. august - 
1. september
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