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Innledning
Morbus Addison Forenings (MAF) historie slik
den er presentert i dette heftet, bygger i all
hovedsak på skriftlige kilder. Tidlige utgivelser av
Barken, protokoller, kontaktringen og tilsvarende
har vært kilde for historieskrivningen. Skriftlige
kilder kan være ufullstendige eller mangelfulle.
Vi vet at referater av det som skjer ofte er mer
korrekte enn planer om at noe skal skje. Det
er jeg (Øyvind Lindland) som i hovedsak har
skrevet historien slik den fremkommer her.

å analysere eller fokusere på konflikter gjennom
årene. Selv om det er umulig å snakke om MAF
uten tillitsvalgte og medlemmer, har vi først og
fremst beskrevet aktiviteter i regi av MAF uten
å fokusere spesielt på alle tillitsvalgte som har
bidratt til aktivitetene.

Også informasjon fra enkeltpersoner har
belyst forhold ved historien som ikke kommer
frem av arkivet. Slik muntlig informasjon kan
være tatt med for å fargelegge aktiviteter og
arrangementer som ellers er nevnt i skriftlige
kilder.

Det er vanlig at noen skifter navn i løpet av 25
år. Jeg bruker navnet slik de var på personen i
angjeldende tidspunkt.

Jeg har først og fremst vært opptatt av å
beskrive historien. Jeg har ikke hatt noe
ønske om å vurdere andres hensikter eller
handlemåter. I den forbindelse er det viktig å
Selv om kildene i all hovedsak har vært skriftlige, nevne at jeg selv har vært medlem av landsstyret
siden 2003, og at jeg har vært leder av MAF fra
er historien ikke noe ensidig sitat fra de
2007.
skriftlige kildene.

I MAFs arkiv finnes alle utgaver av Barken,
de aller fleste styreprotokoller og de fleste
landsmøteprotokoller, men viktige dokumenter
mangler.Vi har selvsagt ikke kunnet skrive
historien med bakgrunn i dokumenter som ikke
finnes. Noen viktige dokumenter har vi fått av
medlemmer som deltok i den første tiden.
Kunnskap om foreningens historie bidrar til
å bygge medlemmenes identitet i forhold til
MAF. I forkant av MAFs 25-års jubileum har det
vært viktig å rekonstruere så mye av historien
som mulig. Mange av de som deltok i stiftelsen
av foreningen er borte. På den andre siden er
det fremdeles mange som kan fortelle sine
opplevelser fra den første tiden.

Alle kronebeløp er oppgitt i nominelle kroner.
I tillegg til foreningens historie, inneholder dette
bladet historien til et medlem som fikk Addisons
sykdom midt på 1950-tallet, et medlems
fortelling om hvordan man tok røntgen av
hypofysen før CT ble vanlig, videre historien om
binyrenes og hypofysens oppdagelse og tanker
om disse organene i historisk tid og hvem som
beskrev de forskjellige diagnosene.
MAFs landsstyre og noen få andre har hatt
mulighet til å komme med merkanader til den
historiske fremstillingen.
Det er viktig at MAFs historie bevares riktig.
Om du mener det er faktafeil i fremstillingen, vil
vi gjerne at du melder dette slik at historien blir
riktigst mulig.

Utover det vi kan lese i Barken om fylkeslagenes
aktivitet, er det få eller ingen skriftlige kilder
fra stiftelse og aktiviteter i fylkeslagene. Det er
derfor lite informasjon om denne aktiviteten i
beretningen om MAFs historie.
Aktiviteter i regi av MAF har vært mangfoldige
i disse 25 årene. Det har ikke vært tanken
å beskrive eller nevne hver enkel aktivitet.
Historien fremstår som enkle skisser der viktige
hendelser er nevnt. Det har ikke vært noe mål

Sandnes 30. mai 2014
Morbus Addison Forening
Øyvind Lindland
leder
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Morbus Addison Forening
lobbyvirksomhet.

Morbus Addison Forening (MAF) ble stiftet 11.
august 1989. MAF har følgende formål:
1. Gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene Morbus Addison, cushing,
hypofysesvikt, akromegali og congenital adrenal
hyperplasi (CAH).
2. Arbeide for en samfunnsmessig likestilling og
deltagelse for funksjonshemmede. Motarbeide
alle former for diskriminering av funksjonshemmede og kreve anerkjennelse av alle menneskers
likeverd, likerett og like muligheter.
3. Utøve likepersonsarbeid blant foreningens medlemmer.
4. Forvalte et forsknings- og utviklingsfond.
Antall medlemmer kan variere litt over tid. For
tiden har foreningen i overkant av 700 medlemmer.

finnes informasjon om diagnosene, konferanser,
prosjekter og informasjon om aktiviteter for
medlemmene.
Livsboka var ferdig i 2003. Boka inneholder
informasjon om de fem diagnosene.
MAF driver likepersonsarbeid. Likepersonsarbeid
er organisert overføring av personlige erfaringer
mellom personer med en av diagnosene og
mellom pårørende. Normalt vil den som overfører
erfaringer ha lengre og mer bearbeidet erfaring
enn de øvrige. En likeperson har selv en av
diagnosene og har skaffet seg god kunnskap om det
å leve med sykdom. Alle medlemmer kan ringe en
likeperson.
Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og
skal avholdes hvert annet år. Landsmøtet velger
landsstyret. Landsstyret administrerer og leder
MAF mellom landsmøtene. Styret møtes fire til fem
ganger pr. år.

Nye medlemmer får en velkomstpakke.
Medlemsbladet Barken kommer ut tre ganger pr.
år. Barken inneholder informasjon om diagnosene
og hvordan enkeltpersoner tilpasser seg en ny
livssituasjon. Bladet inneholder også annonser om
Det finnes fylkeslag i nesten alle fylker. Fylkeslagene
aktiviteter sentralt og i fylkeslag.
arrangerer lokale samlinger og møter.
MAF har også en hjemmeside www.addison.no Her

Landsstyret i MAF: Fra venstre bak: Øyvind Lindland, Wenche E. Sømme, Berit Borhaug, Anne Lundhaug, Laila Imset og Geir
Faarlund. Fra venstre foran: Ida Margrethe W. Knutzon, Sidsel Kaale og Torveig Aas.
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Hilsninger fra samarbeidspartnere
På vegne af Hypofysenetværket i Danmark skal jeg
hermed bringe vores hjerteligste lykønskninger i
anledning af MAF’s 25 års jubilæum.
Når vi på vore nordiske samarbejdsmøder
hører, hvor meget MAF har opnået på 25 år og
hvor veldrevet foreningen er, må vi for vores
vedkommende erkende, at vi har et stykke vej at
gå endnu. Heldigvis er MAF’s repræsentanter altid
villige til at dele ud af deres erfaringer, så ved fælles
hjælp og inspiration kan vi måske også nå et stykke
ad den vej, MAF allerede har tilbagelagt?
Vi ser altid frem til at være sammen med MAF’s
repræsentanter og ønsker hermed foreningen alt
muligt held og fremdrift også i fremtiden.

Addison Foreningen i Danmark sender hjertelige
lykønskninger til vor søsterorganisation MAF i
anledning af 25 års jubilæet. MAF har altid været en
stor inspiration for os, og vi glæder os over vort
tætte samarbejde.
Vi ønsker MAF og dens medlemmer god vind frem
mod de næste 25 år.
Bedste hilsner
Jette Kristensen
Formand
Addison Foreningen i Danmark

v./formand Peter Brøndum
Ærøgade 3
DK-8000 Aarhus C

Kjære Morbus Addisonforening
Grattis på er 25 årsdag önskar Svenska
Addisonföreningen. Det är en förmån att ha fått
tagit del av Morbus Addison Forening och dess
långa erfarenhet som organisation.
Vi i Sverige har mycket att lära av MAF.Vi är
oerhört tacksamma för det samarbete vi hitintills
har haft. Lycka till i framtiden med ert fantastiska
arbete.
Vänliga hälsningar
Eva Rafner
Ordförande i
Svenska Addisonföreningen

Register for organ-spesifikke autoimmune
sykdommer (ROAS) vil med dette gratulere dere
med 25-årsjubileet og samtidig takke for all støtte
og godt samarbeid. Siden jeg første gang deltok
på et MAF-arrangement på den internasjonale
konferansen i Oslo – har det alltid vært en glede
å samarbeide med dere. MAF gir pasienten en
klar stemme og de problemstillingene dere tar
opp har preget, og vil fortsatt påvirke, retningen i
forskningen. Samarbeidet med MAF og pasienter
som er villige til å stille opp i studier har vært til
uvurderlig hjelp. Lykke til videre!

Eystein Husebye
Professor og leder av ROAS

MAFs historie
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Initiativ og
interimsstyre
12. oktober 1988 var sykdommen Morbus Addison
tema i legespalten i radioprogrammet Sånn er livet.
Det var Gudrun Anne Botnmark som hadde sendt
brev til NRK. På slutten av legespalten sa programlederen at innsenderen ønsket kontakt med andre
personer som hadde denne diagnosen. På denne
måten fikk hun kontakt med åtte andre personer.
Blant dem var Hilde-Kristin Haugland (kilde).
Gudrun skriver dette om den første tiden: ”Etter at jeg var ute med min sykehistorie i NRK, og
søkte likesinnede, ble vi en liten pionergjeng som
gikk ut i forskjellige media for å fange opp tilfeller med Morbus Addison.Virkelig respons fikk vi
etter vårt lille innlegg i Verdens Gang. Har ikke helt
oversikten over antallet etter dette, men tror det
dreier seg om mellom 30-35 stk.”

I dette feltet vil du finne bilder fra mange av
MAFs aktiviteter, historiske dokumenter eller
tilleggsinformasjon til det som står i artiklene. Det
er ikke alltid sikkert hvem fotografene til bildene
er. Det vil da fremgå hvem bildene er mottatt av.

Hun skriver videre: ”Den 4. januar 1989 ifølge
protokollen, konstituerte interimsstyret seg og fikk
følgende sammensetning:
Formann: Gudrun Botnmark, Strengelvåg
Styremedlem: Odd E. Strand, Bergen
Styremedlem: Hilde-Kristin Haugland, Knapper
Interimsstyret ga ut tre nummer av MAF informerer.
Dette var informasjonshefter i A5 format som ble
sendt personer i nettverket. På en måte var MAF
informerer forløperen til Barken. I forbindelse med
innkalling til stiftelsesmøtet forsommeren 1989,
ble det gitt ut et ekstranummer av MAF informerer.
Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra
dette. Det meste på neste side er tatt rett ut fra
informasjonsbladet.

regi av fylkeslagene. Det har ikke vært mulig å
sikre at alle bildene har relevans til teksten over.
Bildeteksten skal kunne gi informasjon om tid,
sted og navn på deltakere.

De fleste bildene fra før 2000 er skannet fra
Når det er en mindre gruppe personer på bildene, papirbilder. Kvaliteten på disse har vært ujevn.Vi
har vi ført opp navnene på personer. Det er
har allikevel valgt å ta med en del av disse bildene.
allikevel en del personer vi ikke har navnene til.
Kjenner du navnene til personer som er oppført
Vi håper at mange finner seg selv og kjente på
med et ”?”, så gi oss en tilbakemelding. På forhånd bildene. I så stor grad som mulig har vi valgt bilder
takk.
som ikke har vært brukt i Barken tidligere.
Det har vært viktig å få bilder fra så mange
forskjellige arrangementer som mulig. I tillegg
har vi funnet bilder med mange forskjellige
deltakere. Mange bilder er fra arrangementer i
6
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Interimsstyret i MAF har den glede å innby dere til
stiftelsesmøte på Sandvik Gjestegård, Mosjøen, 11.
august 1989.
Vi håper og faktisk oppfordrer flest mulig til å
høyprioritere dette arrangementet. Jo flere som
møter, jo mer gjennomslagskraft får vi hos berørte
instanser. Enda er det relativt få som har registrert
seg, men jeg er sikker på at vi blir mange flere etter hvert som vi når ut med informasjon om vår
eksistens. Det er av så stor betydning at vi får god
oppslutning, at foreningens framtid er avhengig av
dette. Jeg håper du ser hvor viktig det er at nettopp du kommer og medvirker til vår forenings
etablering. For dere som må reise langt, skal vi
legge forholdene best mulig til rette for at dere får
lite bryderi med det praktisk.
Interimsstyret i MAF vedtok på styremøtet den 17.
juni 1989 at møtekontingenten for stiftelsesmøtet
skulle settes til kr. 400 pr. deltaker. Dette inkluderte
kost, losji, henting og bringing, møterom, badstue,
svømmebasseng, ekstra bevertning på hyggekveld
med mer. I tillegg dekket interimsstyret reise og
opphold for lege.

På Sandvik ved Mosjøen gis det muligheter til ridning, fjellturer, padling med mer. Fasilitetene er gode
og allsidige. Det burde være noe å tilby for enhver
smak.
Gudrun avslutter invitasjonen til stiftelsesmøtet på
følgende måte: ”På vegne av oss i interimsstyret for
MAF ønsker vi dere alle velkommen til et inspirerende møte. Husk å ta med godt humør og gode
ideer.”

Andre initiativ
Kanskje har det vært sporadiske initiativ for
å organisere mennesker med våre diagnoser
tidligere. Det har nok vært uformelle nettverk
tidligere. Personer har møttes på sykehus. På
den måten har det nok vært noen uformelle
nettverk. Etter det vi vet, har det aldri vært
stiftet noen formell organisasjon før 11. august
1989.
Når vi beskriver initiativet fra Gudrun A. Botnmark på slutten av 1980-tallet, er det fordi dette
førte til stiftelse av MAF.

Mye av informasjonen fra
initiativet til
MAF og stiftelsesmøtet
er funnet i
heftet MAF
informerer som
ble laget våren
1989 og første
nr. av Barken
som ble laget
høsten 1989.
Heftet ”MAF
informerer” er
gitt av HildeKristin Haugland til foreningens arkiv.
MAFs historie
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MAFs stiftelsesmøte
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Sandvik folkehøyskole ca. 26 km nord for Mosjøen langs E6. Møtet
ble avholdt fredag 11. august 1989.
I Barken fra 1989 nr. 1 skrev Gudrun A. Botnmark
artikkelen: Landsmøtet fra dag til dag. Denne artikkelen bygger på hennes referat.Vi har kun presisert
enkelte ting som i dag ikke er så selvsagt. I hovedsak er dette Gudruns beskrivelse av møtet.
Stiftelsesmøtet fra dag til dag
Vi var veldig spente på det forestående da vi torsdag 10. august 1989, noe trøtte og slitne, ankom
Mosjøen jernbanestasjon. Der møtte vi et like
spent Oslo-medlem, men henne kjente vi fra før.
Etter å ha inntatt et godt måltid (Sandvik hadde
fortreffelig mat) var det møte for interimsstyret.
Utpå kvelden ble vi flere som ville ha litt bedre
tid, og praten og øvingen foran hyggekvelden gikk
lystig.

Ut i de små timer kom vi oss i seng, alle unntatt
Knut Botnmark (Gudruns ektefelle) som i to-tiden
skulle hente gjengen nordfra på stasjonen i Mosjøen. Kl 7.30 var sjåføren på plass igjen, denne gang
for å bringe søringene trygt fram. Det ble lite søvn
på ham den natta.
Kl 8.30 var det full rulle i matsalen og alle pratet og
trivdes og så ut til å ha mye på hjertet.
Så, klokken 10.30, braket det løs, med en noe spent
formann (Gudrun A. Botnmark). En av deltakerne
fikk ikke flybillett, så med følge ble vi 27 stk. Det
var en fin forsamling å ”myse” utover, og kontakten
og velviljen var tilstede med det samme.
Forhandlingene gikk i ett, bare avbrutt av små pauser og en nydelig middag, lettrøkt bayonneskinke.
Dirigent for møtet var Knut Botnmark, og Magne
Sandøy var møtereferent.

1989 Det ble tatt bilder fylkesvis av alle deltakerne på stiftelsesmøtet. Deltakere fra Østfold fra venstre:Venke Haugsten
Hansen, Elsi Magnussen, Nils Ingvald Hetmann, Sidsel Jensen og Solveig Western. Foto Knut Botnmark.
8
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I innledningen sa Gudrun noe om hvilken glede
og stolthet vi nå kunne føle, som endelig skulle få
vår egen pasientforening. Hun sa videre at det var
viktig å få helsepersonell til å få opp øynene for
Morbus Addison. Hittil hadde hun inntrykk av at legene ”sov” når det gjaldt både diagnose, behandling
og oppfølging. Tror ikke det var en eneste en som
var uenig i disse påstandene.

melde seg.

Vi vil få berømme alle som fulgte sakene helt fram
og kom med synspunkter på både det ene og det
andre. Det tok tid, men var nødvendig.

Etter middag kom dagens høydepunkt: møtet
og tiden med dr. Lars Øystein Dolva. Da sprakk
tidsskjemaet for oss ettertrykkelig. Men vi tror
at hadde vi hatt anledning, kunne vi ha holdt det
gående til dagen etter med spørsmål, og det ble til
fulle bevist hvilket behov det er for MAF i Norge.

Det var egentlig to møter som gikk av stabelen:
Først konstitueringen av foreningen med valg og
vedtekter, deretter alle andre saker og planer.
På streken 16.30 var vi ferdige med forhandlingene
eksakt etter dagsorden. Slitne, men lykkelige kunne
vi trekke oss litt tilbake. Det hele var i havn, nå var
Morbus Addison Forening offisielt stiftet!
Dette som bare hadde vært prat, og deretter
handling, var blitt en realitet. Heretter kan nye og
gamle Morbus Aaddison pasienter ha en forening
til støtte og hjelp når og om vanskelighetene skulle

31. august 1989 sendte Gudrun ut informasjon til
ca 80 medlemmer. Hun skriver om dette: ”Jeg må
tenke på da vi satt og snakket om at ble det 20 stk.,
skulle vi prøve å danne forening. Det har blitt noe
annet enn vi innbilte oss. Enda blir vi mange flere,
foruten alle støttemedlemmer.”

Dr. Dolva ønsket oss hjertelig til lykke med dannelsen av MAF, og lovet samarbeid med oss. Det
faktum at vi gir kr. 5000,- til forskning på MA
(Morbus Addison), tror vi både rørte og gledet han.
Foredraget og spørsmålstimen etterpå var bare
fantastisk, det var alle enige om.
Dr. Dolva viste seg å være et menneske med vidd
og godt humør for ikke å glemme masse fagkunnskap. Dessverre var mye uklart på MA-fronten, så

1989 Det var flest deltakere fra Nordland fylke på stiftelsesmøtet. Fra venstre Kirsten Sjøberg, Haidi Rigmor Karlsen, Gudrun
Anne Botnmark, Astrid Kjølsøy Karlsen, Andrea Lian og Hildur Stormyr. Foto: Knut Botnmark
MAFs historie
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forskning blir svært viktig for MAF først som sist.

Her var det fredelig, uten det minste alkohol, som
det ofte er på slike møter. Røykerne fikk ta sin blås,
og vi som ikke røyker fikk puste i frisk luft.

Om kvelden var det enkelt hyggesamvær med
nydelig varmrett og ditto kake.Vår konferansier var
syk, men Knut dro det hele bra i havn som stand in. Avskjeden på stasjonen var nesten ”snufs” og ”ha
det fint til vi møtes”. Og det gjør vi neste år, lenger
Dr. Dolva ble overrakt en liten hilsen fra MAF, en
sør i landet. Knut og jeg (Gudrun) gler oss allerede,
håndmalt porselensvase med foreningens initialer.
men vi vil gjerne ha mer hjelp til koordineringen
Så nå har han beviset på at vi er en realitet. Han ble m.m.
veldig glad for gaven, forsto vi.
Dette ble såpass fyldig, så du som ikke deltok, fikk
Av programmet var det allsang, konkurranse, opp”delta” litt likevel.
lesning m. m. Alt i alt et hyggelig samvær. Utlodningen innbrakte fantastiske 2000 kroner, og dette var I invitasjonen til stiftelsesmøtet skriver Gudrun:
ren netto. Takk til dere alle som kom med premier.
Det foretaket bør nok gjentas.
”For framtiden skal vi forsøke å få utgitt et medlemsblad med passende mellomrom.Vi er imidlerPå formiddagen ble Knut og Gudrun overraskende tid blanke for et slående navn på vårt blad. Dersom
nok overrakt to nydelige lysestaker med tilbehør.
du har et forslag til navn, så er vi takknemlige for
Veldig hyggelig minne å ha fra stiftelsesmøtet i MAF. alle navne-ideer. Tenk over det litt, og så finner vi
vel på noe i løpet av møtet. Synes ikke MAF hilsen
Det nye styret konstituerte seg, og så var det litt
eller MAF- posten er noe særlig fantasifullt.”
sosial prat og pakking før det bar av sted til stasjonen i samlet flokk. Mange hadde fått nye bekjentPå møtet ble følgende navn foreslått:
skaper, høstet erfaringer og fått gode råd, og alle
var storfornøyde med arrangementet og Sandvik.
• Bisol

Sandvik folkehøyskole. Bildet mottatt fra rektor
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• Ad
• Innform MAF
• Barken
Barken ble foreslått av Anne Irene Røang og ble
vedtatt med 15 stemmer. Det ble vedtatt at Barken
skulle komme ut fire ganger pr. år.
Etter stiftelsesmøtet ble det laget to kassetter med
opptak av dr. Dolva.
• Legens time Morbus Addison
• Dolva svarer
Kassettene ble annonsert i Barken og kunne kjøpes
for kr 50 pr. stk. På stiftelsesmøtet tok Knut Botnmark en del bilder, og 22 av disse ble samlet i et
lite album som ble solgt for kr 160.
Deltakere på stiftelsesmøtet:
Stående bak fra venstre
1. Gjertrud Fallmyr, Sør-Trøndelag
2. Venke Haugsten Hansen, Østfold
3. Liv-Unni Øvrum Nielsen, Telemark

4. Gudrun Anne Botnemark, Nordland
5. Astrid Kjølsøy Karlsen, Nordland
6. Siri Marit Holden, Sør-Trøndelag
7. Bodil Hoff Aaknes, Nord-Trøndelag
8. Kirsten Sjøberg, Nordland
9. Andrea Lian, Nordland
10. Magne Sandøy, Sør-Trøndelag
11. Haidi Rigmor Karlsen, Nordland
12. Nils Ingvald Hetmann, Østfold

Sittende foran fra venstre:
13. Hildur Stormyr, Nordland
14. Solveig Western, Østfold
15. Anne Irene Røang, Oslo
16. Sidsel Jensen, Østfold
17. Erna Vik, Møre og Romsdal
18. Hilde Kamilla Eriksen, Oslo
19. Helene Eide, Møre og Romsdal
20. Elsi Magnussen, Østfold
21. Liv Marianne Reinåsdal, Nord-Trøndelag
22. Astri Aarflot Trågstad, Møre og Romsdal
23. Kirsti Andersen, Sør-Trøndelag

1989 Deltakere på stiftelsesmøtet. Foto: Knut
Botnmark

MAFs historie
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Deltakere på
stiftelsesmøtet
I Barken nr 3 2004 ble det satt inn en etterlysning
etter deltakere på stiftelsesmøtet. Det kom inn
bilder av de tre deltakerne fra Møre og Romsdal
fra Erna Vik, og hun visste også navnene på dem.
Samtidig kom det informasjon fra Sidsel Jensen om
alle deltakerne fra Østfold. Hun fortalte også at
Kirsti Andersen deltok fra Sør-Trøndelag.
I september 2010 ble alle protokollene til MAF
skannet. Blant dem var også protokollen fra MAFs
stiftelsesmøte. Her var det ingen deltakerliste, men
mange ble nevnt fordi de hadde verv i møtet eller
ble valgt til styret eller andre verv. Ut fra disse
navnene og de vi allerede hadde fått informasjon
om, ble det laget et forslag til deltakerliste. Denne
ble satt inn i Barken nr 2 fra 2010 sammen med
bilde av deltakerne. Samtidig ble mange av de som
var på denne første deltakerlisten, kontaktet.

Blant dem som ble kontaktet, var Gjertrud Fallmyr
fra Sør-Trøndelag og Astrid Kjølsøy Karlsen,
Nordland.
Astrid Kjølsøy Karlsen sendte en liste over
deltakere på bildet. De hun ikke visste navnene på,
kunne hun knytte til det fylket de representerte.
Hun hadde navnene på alle fra Nordland.
Gjertrud Fallmyr sendte et bildealbum der alle
bildene fra stiftelsesmøtet var samlet. Bl.a. var
deltakerne fotografert fylkesvis. Hun hadde
navnene på alle deltakere fra Sør-Trøndelag. Det
gjorde saken langt enklere når det fantes bilder
over alle deltakerne fordelt på fylker.
Kontaktringen fra 1990 fantes fortsatt, og her
sto navn og adresse til mange av de første
medlemmene. Det var rimelig å tenke at de fleste

Kontaktringen

Kontaktringen med kontaktinformasjon til de medlemmene
som ønsket å være offentlig, ble gitt ut allerede fra første året.
Kontaktringen var et hefte der medlemmene stod oppført
fylkesvis med navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. I
dag kunne vi tenke på en Facebook-gruppe som parallell til
Kontaktringen. Den første tiden var det viktig å knytte kontakt
mellom medlemmene. Hvor mange årganger av Kontaktringen
som ble laget, er usikkert. I MAFs arkiv har vi Kontaktringen for
1990, 1992, 1993 og 1994.
Her er sitat fra innledningen til Kontaktringen for 1992.
”Vi håper mange av dere vil bruke denne til å ta kontakt med
andre i MAF, slik at vi kan bli bedre kjent med hverandre.
Det kan være godt for de av oss med mye plager av
sykdommen å ha noen å snakke med. Kanskje også noen får
seg nye venner gjennom ”Kontaktringen”.
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deltakerne på stiftelsesmøtet var å finne her.

Skulle du allikevel se noen feil, er vi svært opptatt
av å få korrigert listen slik at den er riktigst mulig.

Marit H. Gundersen fra Telemark identifiserte LivUnni Øvrum Nielsen fra Telemark.
Astrid Kaastad, Oslo, visste hvem Hilde Kamilla
Eriksen var, og Astrid Kjølsøy Karlsen visste hvem
Anne Irene Røang var, begge fra Oslo.
Bodil Hoff Aaknes, Nord-Trøndelag, fortalte at hun
var på stiftelsesmøtet, og dermed kunne hun også
finne navnet på Liv Marianne Reinåsdal fra samme
fylke.
Lørdag 9. oktober 2010 var alle 23 deltakerne/
stifterne av MAF kjent. Gudrun A. Botnmark skriver
at det var i alt 27 deltakere på stiftelsesmøtet. De
fire siste hadde ikke Morbus Addison og regnes
derfor ikke som stiftere av foreningen.
Når det gjelder skrivemåten av navn, bygger
disse dels på informasjon fra våre kontakter
som er nevnt ovenfor og slik navn er skrevet
i Kontaktringen fra 1990, og dels slik navnene
er skrevet i telefonkatalogen eller i MAFs
medlemsregister.

Formålet fra 1989

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes
interesser. MAF skal drive informasjons – og
rådgivningsvirksomhet, særlig overfor nye
medlemmer, om sykdommens fysiske, psykiske,
sosiale og økonomiske konsekvenser. Foreningen skal fremskaffe og samle opplysninger på
disse områder. Dessuten skal den spre informasjon om sykdommen til helsepersonell, familien,
nærmiljø og det offentlige, for å skape kunnskap
og forståelse. Den skal også fremme kontakt
mellom medlemmene.
Medlemskap
Enhver person som lider av varig binyrebarkhormonmangel kan være medlem. Senere
benevnt som Morbus Addison.

På stiftelsmøtet i 1989 ble det tatt en del bilder. Disse ble satt sammen i et album og solgt. Takket være
dette, har vi bilder i dag. Et bilde fra selve stiftelsesmøtet. Foto Knut Botnmark.
MAFs historie
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MAF 1989 - 1990
Det første året etter stiftelsesmøtet og frem til
landsmøtet på Eidene 5.-8. juli 1990, ble det avholdt
fire styremøter. Møtene ble gjennomført som telefonmøter.
Etter forespørsel fra Anne Irene Røang fikk Bjørn
Larsen, Oslo, delta på styremøtet 31. januar 1990.
Det ble gitt ut tre nummer av Barken. Disse første
Barkenutgavene var i A5 format, men inneholdt
mye spennende informasjon. Barken ble laget av
Gudrun og Knut Botnmark.
I august 1989 var det i underkant av 80 medlemmer i foreningen. Det første året ble det laget
innmeldingshefter for henholdsvis medlemmer og
støttemedlemmer. Heftene hadde informasjon om
MAF og foreningens mål. Det var innmeldingsskjema på folderens bakside.
En viktig oppgave for den nye organisasjonen var å
holde kontakt med medlemmene. Det ble oppret-

tet en kontakttelefon. Denne skulle være bemannet en time pr. uke på kveldstid. Det var Gudrun A.
Botnmark som hadde telefonen. De første årene
ble det utgitt et hefte med navn på alle medlemmer som ønsket å være åpne om medlemskapet.
Kontaktringen ble laget og sendt alle medlemmer
allerede det første året. Dette var en aktiv måte å
bygge nettverk mellom medlemmene på.
Allerede høsten 1989 ble de første fylkeslagene
stiftet. Østfold, Oslo og Akershus var tidlig ute. I februar 1990 besøkte formann Gudrun A. Botnmark,
nestformann Anne Irene Røang og Bjørn Larsen et
møte i regi av Østfold fylkeslag. I fylker der det ikke
var fylkeslag, ble det gjerne oppnevnt en fylkeskontakt. I løpet av det første året besluttet styret å
støtte fylkeslagene økonomisk med
20 % av medlemskontingenten og dekke utgifter til
fylkeskontaktene oppad til 20 % av medlemskontingenten. I Barken fra 1990 nr. 1 er det navngitt
kontaktpersoner i seks av de 19 fylkene, og i Barken
fra 1990 nr. 3 er det oppgitt 17 kontaktpersoner.

Landsmøtet i 1990 ble arrangert på Eidenesenteret på Tjøme. Bilde fra senterets hjemmeside.
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En av sakene som ble vedtatt på stiftelsesmøtet i
1989, var at MAF snarest skulle sette i gang med et
landsdekkende lotteri. Arbeidet med å få inn gevinster ble satt i gang. Planen var å selge 30 – 40 000
lodd til kr. 10 pr. stk. Gevinster var bl.a. et par
maleri og en bronseskulptur. Gudrun fikk fullmakt
av styret til å bruke penger for å kjøpe gevinster på
en billig måte.
I protokollen fra stiftelsesmøtet står det: Opplysningskort og merke som addisonpasienter kan bære på
seg, ble drøftet.Viktigheten av slike effekter som kunne
identifisere en addisonpasient ble fastslått. Magne
Sandøy fortsetter arbeidet med å utforme et enkelt og
lett gjenkjennelig merke/emblem for MAF.
God Strek i Andenes tegnet ut logoen. Styret vedtok å legge dette forslaget frem for landsmøtet i
1990 med følgende kommentarer: ”Emblemet skal
rammes inn og fargen blir mørk blå på hvit/sølv
bunn.”
Styret besluttet å etablere et sentralt register i
MAFs regi for mennesker med Morbus Addison.
Registeret var også for personer med addison som
ikke var medlem av MAF. MAFs medlemmer ville

MAFs logo

automatisk bli registrert i dette registeret. Alle som
står i registeret vil få tilbud om et Id-kort. Det ble
besluttet å ikke tilby dette id-kortet til utlendinger.
Tanken var at Id-kortet skulle ha informasjon om
Morbus Addison. Emblemet var sentralt på Idkortet.
Dette viser at den nystiftede organisasjonen hadde
store planer. Det er ikke kjent om det noen gang
ble etablert et slikt register.
Etableringen av en pasientforening kan også være
grunnlag for konflikt. Hvem skal ha makt i en slik
organisasjon? Utover våren 1990 kan vi se av
styrets protokoller at det var en del uenigheter
i styret. Bl.a. ble det satt i gang revisjon av lovene
som ble vedtatt på stiftelsesmøtet. Sekretær Knut
Botnmark ble fritatt fra arbeidet med forberedelse
av lovendringene.Videre klarte ikke styret å bli
enig om en uttalelse om MAFs fremtid i forkant av
landsmøtet i 1990.
I de nye vedtektene ble tittelen på styrets leder
endret fra formann til leder.
På styremøtet 31. januar 1990, under saken even-

Det var Magne Sandøy fra
Rissa i Sør-Trøndelag som
laget forslag til emblem
eller logo. Logoen var klar
våren 1990 og beskrives på
følgende måte: ”En person
med noe defekt inni kroppen.
Det defekte stråler ut i hele
kroppen, illustrert med ringer.
Personen klør seg i hodet og
strekker høyre arm opp mot
lyset.”
Magne Sandøy var en anerkjent utøvende kunstner. Han
hadde sin utdannelse bl.a. fra
Kunstakademiet i Oslo.
Magne Sandøy ga også flere
maleri til MAFs landslotteri.

Magne Sandøy 1935-2012
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tuelt, foreslo formann Gudrun A. Botnmark at det
ble gitt lønn til sekretær Knut Botnmark med kr
2000,- pr. måned fra og med 1. januar 1990. Forslaget ble enstemmig vedtatt av styret.
Landsmøtet i 1990 var ikke enig i at styret hadde
fullmakt til å gi sekretæren lønn. I vedtaket fra
landsmøtet heter det: ”Styret har selv bevilget seg
lønn til sekretær. Det er ikke gitt fullmakt fra landsmøtet og styret har heller ingen ryggdekning i vedtektene til å gjøre dette.” Under saken om MAFs
videre arbeid gjorde landsmøtet følgende vedtak:
”Det er ikke ønskelig med fast lønnet sekretær på
det nåværende tidspunkt.”
Landsmøtet ble arrangert på Eidene ferie- og
aktivitetssenter på Tjøme etter forslag fra interimsstyret for Oslo fylkeslag. Interimsstyret mente at
samlingen burde gå over flere dager med tid til
mye sosialt samvær. Interimsstyret i Oslo påtok seg
også ansvaret for den tekniske gjennomføringen av
landsmøtet. Det var 40 påmeldte medlemmer og
støttemedlemmer til landsmøtet.
Knut Botnmark hadde sitt private firma KB Technique. Han ble beskyldt for å blande økonomien til

MAF og KB Technique.
Hverken Gudrun A. Botnmark eller Knut Botnmark
ble gjenvalgt til styret. Det vil være forståelig om
initiativtaker Gudrun A. Botnmark syntes dette var
en vanskelig tid.
Til slutt refererer vi Magne Sandøy i Barken fra
1989 nr. 1: ”Jeg har sikkert alle med meg når jeg
retter en hjertelig takk til Gudrun Anne og Knut
Botnmark, som har nedlagt et stort arbeid for å få
i gang foreningen og opplegget til stiftelsesmøtet i
1989.

Anne Irene Røang

1. mars 1924 – 23. januar 2005
Begge foreldrene døde av tuberkulose da Anne
Irene var to år. Hun vokste opp hos besteforeldrene i Hemsedal. Etter en øyesykdom i barneårene ble hun bortimot blind på det venstre øyet.
Hun fikk åtte barn. Diagnose addison fikk hun
ca. 1974. I tillegg hadde hun diabetes. Hun var leder av MAF 1991-1994. Hennes siste landsmøte
var 10-års-jubileet i Stavanger i perioden 1999
hvor hun ble hedret for sin innsats.

1990 landsmøte. Wenche E. Melgaard (til venstre i sofaen, midt i bildet) og videre med klokken Åshild Hjarpedalen, Bak ?,
Gjertrud Fallmyr, Hanne Beathe Espelid, Gudrun A. Botnmark, Hildgunn Antonsen, kona til Torkel og Torkel Abrahamsen. Mottatt
bilde fra Gjertrud Fallmyr.
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Gudrun Anne Botnmark
Gudrun A. Botnmark var initiativtaker til å stifte
Morbus Addison Forening og var MAFs første
leder. Hun ble født 25. desember 1950 og vokste
opp i Seljord i Telemark. I barneårene hadde hun
tuberkulose. Hun tok sykepleierutdanningen sin
ved Nordland Sykepleierskole i Bodø, og senere
gjennomførte hun administrativ videreutdanning.
Hun møtte Knut Botnmark (født 1952) i Narvik
mens hun var utplassert ved sykehuset der, og de
giftet seg i september 1975.
I 34-årsalderen fikk Gudrun øyesykdommen macula degenerasjon (netthinnesykdom der området
for skarpsyn, macula, er svekket). Synshemningen
førte til at hun måtte slutte i jobben som bestyrer
på et sykehjem. Hun var medlem av Norges Blindeforbund og aktiv i organisasjonen Kristent Arbeid
Blant Blinde og Svaksynte(KABB).
Etter å ha vært mye syk, fikk hun i januar 1988
konstatert diagnosen Morbus Addison. I de første
årene etter at hun fikk diagnosen, fortalte hun

legestudenter ved universitetet i Tromsø sin sykdomshistorie.
Gudrun og Knut undersøkte om det fantes noen
organisasjon som arbeidet for mennesker med addison, men fant ingen. Gudrun tok da kontakt med
NRK. Programmet Sånn er livet hadde en legespalte,
og Gudrun skrev brev til denne legespalten. Sånn
er livet 12. oktober 1988 hadde addison som tema i
legespalten, og på slutten ble det sagt at innsenderen ønsket kontakt med andre som hadde addison.
Slik kom hun i kontakt med flere. Det ble etablert
et interimsstyre som var ansvarlig for å innkalle
til stiftelse av Morbus Addison Forening. Gudrun
var leder av interimsstyret, og stiftelsesmøtet ble
arrangert på Sandvik folkehøyskole i nærheten av
Mosjøen, 11. august 1989.
Gudrun var leder av Morbus Addison Forening det
første året (1989-1990).
Hun utga boka Valgets kvaler på Prokla Media i

1991 landsmøte på Røros. Fra venstre: Kirsti Andersen, Gerd Kari Ludvigsen, Tore Abrahamsen og Jan Alvestad. Bilde fått av
May Elin Hovlandsdal.
MAFs historie
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1998. Boka ble også gitt ut som lydbok av KABB. I
tillegg til dette utga hun i 1991, sammen med datteren, en kassett med barnesanger som hun selv
hadde skrevet og komponert. Det ble også utgitt et
sanghefte med sanger hun hadde komponert etter
dikt av Trygve Bjerkreim.
Høsten 1999 fikk hun konstatert lungekreft med
spredning til skjelettet. Hun døde 6 uker senere.
Faktainformasjon i denne presentasjonen er i hovedsak gitt av Knut Botnmark.

Barken

Barken har siden sommeren 1989 og nå til våren 2014
kommet ut 77 ganger. 3 av disse utgivelsene var i A5,
resten i A4 format. Utgivelse av Barken har alltid vært
et teamarbeid. Til tross for dette følger en oversikt over
lederen/redaktøren av barkenredaksjonen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1989-1990 Gudrun A. Botnmark
1990-1993 Kirsti Andersen
1993-1994 Gudrund Ø. Strømsøe
1994-1995 Gerd Kari Ludvigsen
1995-1997 Inger Asuquo
1997-1999 Reidar Olsen
1999-2001 Ann-Christine Ball
2001-2005 Anne Marsteintrædet
2005-2007 Guro Enger Bjørnødegård
2007- Torveig Aas

Allerede i 1990 hadde Barken omslag med rødt papir,
Flere utgivelser det første tiåret hadde farget papir som
omslag i forskjellige farger. Her er noen endringer i
Barken:
•
•
•
•

Fargetrykk på omslaget fra 2006 nr. 1
Fargetrykk gjennom hele bladet fra 2011 nr. 3
Kryssord fra 1996 nr. 3 til 2000 nr. 3
Barneside fra 1999 nr. 2 til 2005 nr. 3

Hilde-Kristin Haugland skrev den første Min historie til
Barken 1990 nr. 1. Siden den gang har mange presentert
sin historie under tittelen Min historie.
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MAF 1990-1994
På landsmøtet på Eidene, Tjøme 5.-8. juli 1990 ble
Åshild Hjarpedalen, Oslo, valgt til MAFs leder. Året
etter trakk hun seg fra vervet, og frem til 1994 var
Anne Irene Røang, Oslo, foreningens leder. I perioden 1990-1994 var Bjørn Larsen styrets sekretær.
Etter landsmøtet i 1990 var oppgaven for de tillitsvalgte å få organisasjonen til å overleve.
Styret skiftet i perioden navn fra styret til landsstyret.
Tidlig i perioden ble det laget en informasjonsfolder om MAF. Folderen ble bl.a. sendt til alle apotek.
Brosjyren ble trykket i et opplag på 10 000. Kontaktringen ble oppdatert og sendt alle medlemmer
i perioden.
FFO forventet at tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene engasjerte seg i FFOs organisatoriske
og interessepolitiske møter.Vi kan se av styrets
protokoll at leder og sekretær deltok på mange av
møtene i regi av FFO, og at mye av posten styret

gikk gjennom på møtene, var fra FFO.Vi kan se at
det var en viss uenighet om nytten av å engasjere
seg i FFOs virksomhet. Et styremedlem tok opp på
styremøtet 17.01.1994 sine betenkeligheter ved at
FFO trekker så store veksler på ledernes tidsbruk
i en så liten organisasjon som vår. ”De opererer
med møteplikt og planlegger nå å satse sterkere
for å få samarbeidet enda tettere. Dette arbeidet
vil være lite merkbart for våre medlemmer utover
landet, og det vil lett gå ut over det grunnleggende
arbeidet for egne medlemmer i MAF.” Styrets leder,
nestleder og sekretær var uenige i dette syn.
Landsstyret vedtok 21.10.1993 å søke om medlemskap i Studieforbundet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SFO), studieforbundet skiftet senere
navn til Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)
og heter i dag Studieforbundet Funkis. Landsmøtet i 1994 gjorde det endelige vedtaket om å søke
medlemskap, og medlemskapet trådte i kraft fra 1.
januar 1995.

1993 landsmøte i Bergen. Fra venstre: Folke Fredriksen, ?, ?, Wenche Knutsen, ?, May Elin Hovlandsdal, Ruth Frorud og ?. Foran
Tone Skeie. Bilde fra May Elin Hovlandsdal.
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Dette var en periode da medlemstallet vokste fra
133 senhøstes 1990 til 256 pr. 31.12.1993. Støttemedlemstallet økte i samme periode fra 95 til
195. Inntektene var i 1990 kr 168 170, og i 1994
kr 280 814.Viktige inntektskilder i 1994 var medlemskontingent 93 250, statstilskudd kr 139 000 og
landslotteri kr 42 967.
Ifølge vedtektene vedtatt på stiftelsesmøtet 11.
august 1989, kan personer med varig binyrebarkhormonmangel bli medlem av MAF. I praksis betydde dette mennesker med addison, hypofysesvikt og
behandlet cushing. På landsmøtet i 1994 ble også
mennesker med akromegali ønsket velkommen i
organisasjonen. I styreprotokollen fra 4. mai1994
heter det:
”Pasienter med diagnosen akromegali har hypofysesvikt og så sjelden diagnose at de neppe har
mulighet til å stifte egen forening. Antall er antatt
til ca. 100 pasienter på landsplan. Dr. Dolva og Dr.
Falch anbefaler at vi tar opp disse pasienter som
medlem i MAF.”
Landsmøtet i 1994 gjorde vedtak om at de med
akromegali kunne bli medlemmer i MAF.
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Fra og med Barken nr. 3 1990 ble medlemsbladet
trykket i A4-format. Barken kom ut med 3-4 nummer hvert år i perioden 1990-1994.
Likemannsordningen ble introdusert som en del av
Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede
1990-1993. Det ble i denne perioden mulig å søke
om støtte til likemannsarbeid.
På landsmøtet i Bergen i 1993 var det 93 deltakere.
Under møtet kom det frem at medlemmer med
cushing følte seg tilsidesatt på landsmøtene, ved at
primær addison er det som i hovedsak tas opp. Det
ble derfor ordnet med et eget møte for medlemmer med cushing. Før landsmøtet på fredag ettermiddag ble det gjennomført en ledersamling.
I perioden ble det knyttet kontakt med addisonforeninger i andre land. Tanken om en internasjonal
addisonkonferanse ble født.
I 1993 ble det gjennomført en spørreundersøkelse
blant medlemmene. Spørreundersøkelsen gjaldt
forhold rundt feriereiser til Syden. Spørreskjemaet
ble sendt ut til 234 medlemmer, og av disse svarte
121. Svarene ble presentert i Barken fra 1993 nr. 2.

Morbus Addison Forening 1989-2014
I 1993/94 økte det statlige driftstilskuddet til MAF.
Tanken om en profesjonell organisasjon dukket
opp. Landsstyrets flertall ønsket å ansette en generalsekretær i deltidsstilling. Styrets mindretall var
imot. I Barken fra 1994 nr. 1 skriver styrets sekretær: ”Dersom landsmøtet går som planlagt, vil vi
sitte igjen med en profesjonell organisasjon med en
handlingsplan som gjør oss godt egnet til å gjennomføre målsettingene i formålsparagrafen.”

møte. Et støttemedlem skriver i Barken fra 1994
nr. 3: ”Jeg må bare medgi at landsmøtet ga meg en
sterk og vond følelse av fraksjon og lobbyvirksomhet med press på medlemmene i enkelte av lokallagene.”
Styret fikk ikke flertall for forslaget sitt.

I protokollen fra landsmøtet i 1994 står det under
valg: “Når et styre lider nederlag i viktige saker, er
Forslaget lød som følger: “Det ansettes en genedet vanlig parlamentarisk praksis at styret stiller
ralsekretær til å ivareta den daglige driften og det
sine plasser til disposisjon, da det ikke ville være
sentrale styrearbeidet” (Protokoll fra landsmøtet
mulig for et styre å føre opposisjonens politikk
1994).
videre mot egen overbevisning og samtidig gjøre
en god jobb. En opposisjon som får flertall er ikke
Forslaget ble begrunnet på følgende måte: “Forlenger en opposisjon, men en majoritet som må ta
slaget berører prinsippet om hvordan MAF skal
ansvar og føre sin politikk videre. Med bakgrunn i
drives videre. Skal man ha en forening som er i
landsmøtets saksbehandling og vedtak, stiller Bjørn
stand til å gå på barrikadene og slåss for sine med- Larsen sin plass som sekretær til disposisjon. Han
lemmers interesser, eller skal man nøye seg med en fikk deretter følge av foreningsleder Anne Irene
syklubb hvor man kan trøste hverandre og ellers
Røang og et styremedlem.”
ergre seg over tingenes tilstand?” (Protokoll fra
landsmøtet i 1994).
I artikkelen ”Hvorfor være stor når man er lykkelig
som liten”, skriver et medlem bl.a.: ”Jeg velger å tro
På landsmøtet i Bodø hvor saken skulle avgjøres,
at vi med den lille medlemsmassen vi har i dag, ikke
var det påmeldt 76 personer. Det ble et tøft lands- har behov eller ønsker om en lønnet generalsekre-

1994 landsmøte i Bodø. Fra venstre Sidsel Kaale, Henrik Engen, Einar Granhugen, Lise Granhaugen, Liv Johansen. Bilde fått av
May Elin Hovlandsdal.
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tær.” (Barken nr. 2 1994).

den er i dag.”

Cetra D. Hastings som ble valgt til MAFs nye
leder, kommenterte møtet på følgende måte: ”Det
er alltid opprivende når ting skjer brått. Det blir
forvirring og ting oppfattes på mange forskjellige
måter. (Barken nr. 3 1994).

”På landsmøtet ble det snart klart at det for
enhver pris skulle ansettes en generalsekretær. Alt
annet var bakstreversk. I flere innlegg uttalte du at
dette var eneste vei å gå. Jeg var skeptisk. Snakket
du bare for deg selv og for din stilling?”

Etter landsmøtet i Bodø fortsatte debatten i Barken en periode. Her er noen av synspunktene.
I Barken fra 1995 nr. 1 under overskriften ”Hjertesukk fra tidligere sekretær i MAF”, kommer
Bjørn Larsen med en lite positiv karakteristikk
av det nye landsstyret. Han skriver bl.a. ”Det er
bedrøvelig når man sitter på landsstyremøtene og
er mye mer opptatt av å skravle med sidemannen
enn å følge med på saksbehandlingen, for deretter
å kompensere for manglende vett og kunnskaper
ved å ri prinsipper når avstemningen nærmer seg.”
Under tittelen ”Åpent brev til den tidligere sekretæren”, skriver et medlem i Barken nr. 2 1995: ”Du
har helt rett i at det er du, sammen med Anne
Irene, som har bygd opp organisasjonen til det

I forbindelse med MAFs 25-års jubileum ble det
laget 400 frimerker. Frimerket hadde en utforming som overfor, logoen med årstall.

1999 landsmøte i Stavanger. Fra venstre: Sigmund Kaastad, Ingeborg Lillemor England, Grethe Farestvedt, Irene Mong, Gerd
Kari Ludvigsen, ?, Astrid Moene, Sidsel Kaale, og Marit Gundersen, foran Liv Johansen.
Bilde fått fra Tor Alf Fauske.
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Medlemskap i FFO
Allerede på stiftelsesmøtet 11. august 1989
ble det tatt til orde for at MAF burde søke
om medlemskap i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO). Det ble vedtatt at
sekretæren (Knut Botnmark) skulle forhandle om
medlemskap så snart økonomien tillot det.
FFO arbeider for å påvirke Storting og regjering
i viktige saker for funksjonshemmede og kronisk
syke. Dette var også viktige arbeidsoppgaver tidlig
på 90-tallet.
I Barken fra 1990 nr. 1 kan vi lese at formann
Gudrun Anne Botnmark, nestformann Anne Irene
Røang og referent Bjørn Larsen deltok i møte
med FFO fredag 2. februar 1990. Fra FFO møtte
nestleder Knut Magne Ellingsen og generalsekretær
Peter Hjort, dessuten Inger Bjørnebekk fra
smågruppesekretariatet. På møtet uttrykte FFO
ønske om å sende en forespørsel til Norsk
Immunsviktforening og Norges Diabetes Forbund
om disse kunne tenke seg et samarbeid med MAF

innenfor FFO.
I 1990 var det en forutsetning for å bli medlem i
FFO at andre organisasjoner tilknyttet FFO ikke
allerede representerte gruppen.
Det er tydelig at Gudrun Anne Botnmark syntes
det var vanskelig å vite hvordan man skulle
reagere på FFOs ønske om samarbeid med andre
organisasjoner i FFO. I Barken fra 1990 nr. 1 ber
hun om at medlemmene sier sin mening om denne
saken.
Det er både rettigheter og plikter knyttet
til medlemskap i FFO. Det kreves bl.a. at
tillitsvalgte skal delta i FFOs representantskap
og kongress. FFO krevde den gang også
at medlemsorganisasjonene skulle være
landsdekkende og at det var fylkeslag i fylkene.
I Barken fra 1990 nr. 3 skriver Bjørn Larsen: Når
det gjelder vår søknad om medlemskap i FFO, står

1996 The First International Conference For Addison Patient Support Groups. Bilde fra Tor Alf Fauske
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saken slik at FFO i utgangspunktet ikke ønsker
”småforeninger” som medlemmer. Mye av tiden
har gått med til å overbevise FFO om at MAF er
liv laga også inn i fremtiden. For å unngå problemer
med ”småforeninger”, så vil FFO at vi skal stå
tilsluttet FFO sammen med en stor forening.Vi har
derfor hatt diskusjoner med både Norges Astmaog Allergiforbund og Norsk Revmatikerforbund.
Konklusjonen er nå den at så fort MAF får
organisert seg med fylkeslag/kontakter i alle
fylker, vil vi sende en ny søknad om selvstendig
medlemskap. FFO står nemlig hardt på kravet om
at foreningen må være landsdekkende.
Det må ha vært viktig for de tidligste tillitsvalgte
at MAF ble medlem av FFO. Kanskje ville et
medlemskap gi anerkjennelse av MAF. Styret jobbet
i alle fall videre med saken, og tidlig i 1991 ba FFO
om at ny søknad ble sendt om MAF fremdeles
ønsket medlemskap. I protokollen fra styremøtet
16. januar 1991 fikk Bjørn Larsen i oppdrag av
styret å sende en ny, oppdatert søknad.

blir ikke ferdigbehandlet før til høsten.Vi har sendt
FFO vår landsmøteprotokoll og organisasjonsplan
og har på nytt påpekt at vi tilfredsstiller alle krav
for å bli opptatt som medlem.”
I protokoll fra styremøtet 29. oktober 1992 står
det i sak mr. 59: ”MAF fikk invitasjon til å delta
på FFOs representantskapsmøte 19.10.1992.
På dette møtet ble vi opptatt som FFOs 42.
medlemsorganisasjon.Vedtak: Hipp – hipp –
Hurra!”
I Barken fra 1992 nr 2 står det: Som dere vil se, er
vi nå endelig blitt medlem av FFO. Det betyr at vi
er akseptert som selvstendig pasientforening. Det
betyr også at vi kan få hjelp av ”de sterke” med
problemer som dukker opp. En spesiell takk retter
vi til Anne Irene Røang og Bjørn Larsen som har
stilt opp på mange møter før dette gikk i orden.

I protokollen fra 28. august 1991 heter det: ”MAF
har fått brev fra FFO.Vår søknad om medlemskap

MAF har vært medlem av FFO siden den gang.
FFO har 71 organisasjoner av funksjonshemmede
og kronisk syke som medlemmer. I tillegg til å
drive politisk påvirkning, arrangerer FFO en rekke
viktige kurs for tillitsvalgte. Eksempler på slike kurs
kan være prosjektutvikling, likemannsarbeid eller

I forbindelse med at Morbus Addison Forening ble
medlem av FFO, sendt FFO ut denne pressemeldingen:

opphørt.
Kortison er et livsnødvendig hormon.

22. oktober 1992

Cushings sykdom medfører overproduksjon av
binyrebarkstimulerende hormoner som gjør
det nødvendig å fjerne binyrene, som igjen gjør
pasienten avhengig av kunstig tilførsel av kortison.

FFO er nå blitt 42 organisasjoner.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har tatt
opp sin 42. organisasjon, Morbus Addison Forening
(MAF).
Samlet har nå FFOs organisasjoner 250 000
medlemmer.
Morbus Addison Forening er en
interesseorganisasjon for mennesker med
sykdommene Addison og Cushing. Addisons
sykdom er en kronisk sykdom hvor binyrebarkens
evne til å produsere kortison er redusert eller
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Ubehandlet er begge sykdommene dødelige. Fordi
Addisons sykdom er så lite kjent, er pasientene
ofte døende før de får stilt diagnosen. Tilstanden til
en addisonpasient svinger fra dag til dag fordi det
er umulig å dosere riktig med kortison til enhver
tid.
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MAF 1994-1997
På landsmøtet i Bodø i 1994 ble Cetra D. Hastings
valgt til leder for et helt nytt landsstyre. Hun var
leder av landsstyret til april 1997. Tor Alf Fauske var
styremedlem i hele perioden.

forslag ble behandlet hvert annet år.

Landsmøtet i Trondheim i 1995 ble flyttet til
tidlig i august. Da var det mulig for deltakerne å
få lavprisbilletter. Siden stiftelsen av MAF hadde
det vært holdt landsmøte hvert år. Selv om det
var legeforedrag og andre nyttige foredrag på
landsmøtene, var dette et organisatorisk møte.
Siden starten hadde det pågått en debatt om å
avholde landsmøte hvert annet år. På møtet i 1995
ble det gjort vedtak om å skille mellom landsmøte
og medlemskonferanse. I vedtektene vedtatt på
møtet heter det:

På begge møtene hadde alle hovedmedlemmer
(medlemmer med diagnose) som deltok
stemmerett i saker som det ble votert over.

”Landsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen
av oktober. Det ene året avholdes ordinært
landsmøte, mens det andre årets landsmøte er en
medlemskonferanse med kurs og opplæringstiltak.”
Styrets beretning, regnskap og valg ble behandlet
hvert år, mens budsjett, handlingsplan og innkomne

Møtet i Kristiansand (1996) ble dermed
foreningens første medlemskonferanse.

Allerede i 1993 ble det knyttet kontakt med
addisonforeninger i andre land. Cetra D. Hastings
og Ann-Christine Ball arbeidet spesielt med dette.
MAF arrangerte 4.- 6. oktober 1996 The First
International Conference For Addison Patient
Support Groups. Konferansen ble arrangert på
Scandic hotell KNA, Oslo. Det var 20 deltakere
fra 12 forskjellige land. Det var deltakere fra
Nederland, England, Australia, Canada. Kypros, Italia,
Sverige, Danmark, USA og New Zealand. I tillegg
deltok det 25 personer fra Norge på konferansen.
MAF sponset oppholdet i Norge for mange av
deltakerne. Det deltok to leger fra Nederland, dr.
Pierre Zelissen og dr. Mat Knapen. MAF dekket

1997 landsmøte i Oslo. Fra venstre: Inger Asuquo, Reidar Olsen, Ann-Christine Ball og Bjørg E, Helgemoe. Bilde fra Tor Alf
Fauske.
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både reise og opphold for disse. I tillegg deltok dr.
Falck, dr. Halse og dr. Huseby fra Norge.
Foreningen i Nederland hadde tidligere forsøkt å
arrangere en internasjonal konferanse, men hadde
måttet gi dette opp.
MAF søkte legater om støtte til konferansen
og fikk god støtte fra Funksjonshemmedes
Studieforbund til praktiske tips i forbindelse med
gjennomføringen av konferansen.
Styret var svært godt fornøyd med
tilbakemeldinger både fra inn- og utland.
”Jeg tror ikke jeg noen gang har opplevd noe slikt”.
MAF fikk i 1996 støtte for å gjennomføre
et likemannskurs. Dette var det første
likemannskurset i regi av foreningen. Kurset
ble arrangert 15.-17. november 1996 på Mølla
hotell på Lillehammer, og foredragsholdere
var Irene Steinsvik og Ing Mari Ims Steien fra
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL).
Kurset ble et generelt kurs uten spesielt fokus
på diagnoser. Det var 16 deltakere på kurset.
De kunne etter dette begynne sitt arbeid som

likemenn.
I denne perioden etterlyste foreningen familier
med barn som hadde en av diagnosene. Det ble
lagt planer for å lage en helgesamling for familiene
i løpet av sommeren 1997, men dette lot seg ikke
gjøre av økonomiske grunner. I stedet ble den
første samlingen for barn og unge gjennomført i
september 1998. Styret ba om innspill fra familiene
om hva et slikt arrangement skulle inneholde.
På nyåret 1997 tok foreningen kontakt med Rune
Walle som var eier av spilleautomater. MAF sendte
8. januar 1997 søknad til Justisdepartementet om å
bruke foreningens navn på spilleautomater.
Det ble laget ny informasjonsbrosjyre og id-kort i
perioden.
Landsmøtet i 1994 gjorde det endelige vedtaket
om å søke medlemskap i Studieforbundet
av Funksjonshemmedes Organisasjoner, og
medlemskapet trådte i kraft fra 1. januar 1995. AnnChristine Ball var foreningens første studieleder.

2001 Akromegalitreff. Fra venstre Inger Asuquo,?, Anne Lise Sandstad, Beate Amdahl og Victoria Tamacloe. Foto Jon Østli.
26

MAFs historie

Morbus Addison Forening 1989-2014

MAF 1997-2007
I løpet av de åtte første årene (989-1997), fant
foreningen sin form. I de første åtte årene var det
en del kamp om hvordan organisasjonen skulle
ledes og drives. Landsmøtet gjorde vedtak om
at det ikke skulle ansettes generalsekretær. Sett
fra dagens ståsted, er det gjennomføringen av
The First International Conference For Addison
Patient Support Groups 4.- 6. oktober 1996, som
imponerer.
Selv om perioden 1997 – 2007 også kunne
innebære kamp og konflikter, fremstår kanskje
perioden først og fremst som en konsolidering
av organisasjonen. Tor Alf Fauske var leder for
foreningen i hele denne perioden.
På landsmøtet i 1995 ble det gjort vedtak om å
skille mellom landsmøte og medlemskonferanse.
Det ble skilt på hvilke saker som skulle behandles
på de to møtene. På landsmøtet i 1999 foreslo
styret å endre vedtektene slik at deltakere på
landsmøte skulle være:

Landsstyrets medlemmer
Tillitsvalgte i komiteer og utvalg
Tillitsvalgte i fylkeslagene
Fylkeskontaktene
Styret fikk medhold i at vedtektene skulle gjelde
i ett år. Dette førte til at det var tillitsvalgte og
ikke alle medlemmer som hadde stemmerett på
landsmøtet. I 2001 ble vedtektene endret slik at
landsmøtet skulle være hvert annet år og det var en
delegat fra hvert fylkeslag som hadde stemmerett
på landsmøtet. Medlemskonferansene fortsatte
som temasamlinger med legeforedrag, foredrag
om rettigheter, gruppesamtaler og sigthseeing i
området medlemskonferansen var lokalisert.
I 1999 ble det fremmet forslag om å endre navnet
på MAF til ”Hypofysis”. Mot en stemme ble det
vedtatt at navn og logo ikke skulle endres.
Landsmøtet i 2000 bestemt at at også AGS skulle

1999 årsmøte i Vest-Agder fylkeslag. Fra venstre sitter: Odd Hauge, Helene Haugen, Målfrid Mayer, Rolf Grundetjern, Elin
Grundetjern, Louise Syrtveit, Solveig Holen. På høyre siden av bordet lengst nede: Torleif Haugen, Gunvor Kristiansen, Brit
Johanssen, Asbjørn Oksum, Kari Kleiven og Helge Kleiven. Foto: Inga Hauge
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være en diagnose knyttet til MAF. Årsmøtet i Oslo
fylkeslag sendte følgende melding til landsmøtet:
”Ikke la en diskusjon om navneendring og opptak av
ytterligere diagnosegrupper splitte organisasjonen.”
I oktober 1997 ble det inngått avtale med Eystein
Huseby om at han skulle være foreningens
rådgivende lege med fast spalte i Barken.
Selv om det første likemannskurset ble arrangert
i 1996, var det allerede i denne perioden at
likemannsordningen ble et viktig tilbud til
medlemmene av foreningen. I 2002 diskuterte
landsstyret hvorvidt man skulle lage en ny utgave av
Kontaktringen, men kom til at man heller ville satse
på likemannsordningen. (sak nr. 11–2002).
I denne perioden (2002) ble likemannsutvalget
oppnevnt. Medlemmer av det første
likemannsutvalget var:
Inger Asuquo
Tor Alf Fauske
Gerd Kari Huseth
Sidsel Kaale

I oktober 1997 samlet Gerd Kari Ludvigsen
artikler fra Barken om diagnosene og annen
relevant informasjon i et hefte. Heftet ble sendt nye
medlemmer i foreningen. Heftet var blått og fikk
snart navnet Blåboka. I forordet skriver Gerd Kari
Ludvigsen:
I denne boka vil du finne diverse legeartikler, spørsmål
og svar fra pasienter til leger, ”Min historie” og noe
annet. Dette er samlet i et forsøk på å forevige ting
av interesse som har vært trykket i vårt medlemsblad
Barken.
Vi ønsker at denne boka skal være til nytte for oss med
en av disse omtalte kroniske lidelser og for andre som
måtte ha nytte og glede av å lese i den.
I 1997 søkte MAF prosjektstøtte fra stiftelsen
Helse og Rehabilitering (Extrastiftelsen) for første
gang. I hele perioden (1997-2007) fikk MAF støtte
til åtte prosjekter.
Alle prosjektene hadde stor betydning for
medlemmene. Kanskje må vi allikevel trekke
frem Livsboka. Ifølge Tor Alf Fauske var det
samlet en arbeidsgruppe (Kirsti A. Drage, Liv

2005 fra prosjektet ”I samme båt” med hurtigruten ”MS Nordkapp”, nordover fra Trondheim til Tromsø. Foto: Øyvind
Lindland
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Johansen og Tor Alf Fauske) våren 2001 for å
skrive prosjektsøknader. Helt på tampen, da
alle søknadene var ferdig, ble det diskutert om
man skulle lage en oppfølger til Blåboka. Søndag
formiddag i forbindelse med lunsjen ble prosjektet
formulert. Det ble spøkt med at det kunne være
Livs bok (Liv Johansen). På den måten, i siste liten,
fikk man ideen til å lage prosjektsøknaden som
førte til utgivelsen av Livsboka. Livsboka inneholder
legeartikler om de forskjellige diagnosene, en
artikkel fra en medisinerstudent og en artikkel om
psykiske reaksjoner knyttet til kronisk sykdom.
I tillegg inneholder boka en samling av ”Min
historie”. Livsboka ble ferdigstilt og presentert på
medlemskonferansen i Bergen i 2003 til stor glede
for medlemmene.

fylkeslagene hadde søkt støtte til. Til sammen
fikk foreningen kr 2 164 250 i støtte fra Helse og
Rehabilitering i denne perioden. Disse prosjektene
hadde stor betydning for mange av MAFs
medlemmer. Prosjektstøtten førte til at mange
kunne delta uten at det ble så dyrt.
Landsstyret laget et landslotteri helt fra starten av
foreningen i 1989. Lotteriet ble gjennomført for
siste gang i 2004. I Barken fra 2004 nr. 3 kan vi lese:
”Det blir ikke mer loddsalg i foreningen foreløpig.
Det er fordi det har vært dårlig oppslutning om
dette, og vi har gått i tap pga returnerte lodder og
lodder som ikke har vært innbetalt. Styret jobber
nå aktivt for å finne en annen kjær inntekt til
foreningen for at vi skal kunne yte mest mulig for
dere medlemmer.”

Styringsgruppen for livsbokaprosjektet var:
Gerd Kari Huseth
Liv Johansen
Astrid Moene
Arnfinn Berg
Både ”Egenstyrt hormonbalanse”, ”I samme båt”
og ”Pårørende - en ressurs”, var prosjekter som

26. november 1997 ble det for første gang
arrangert akromegalitreff. Møtet var på Grand
Hotel med 23 deltakere. Ifølge Inger Asuquo var det
en gammel drøm som gikk i oppfyllelse. Møtet ble
sponset av Novartis som laget Sandostatin (Barken
1998 nr1). Dette er en medisin som reduserer
produksjonen av veksthormon fra hypofysen.

2004 Rogaland fylkeslag på tur til Røvær. Deltakere bak fra venstre: Ivar Schmidt Johannessen, Rita Håland Edland, Magne
Vestre, Søren Stakland,Vigdis Haar og Jone Buer og foran fra venstre: Kjersti Brekke, Anne Karin Krogevoll, Judith Voll, Judith
Stangeland, Evy Karin Jacobsen, Einar Jordal og Øyvind Lindland. Bilde fra Øyvind Lindland
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Akromegaligruppen fikk de neste årene
en årlig øremerket støtte fra Novartis til
å lage et akromegalitreff. Dette førte til at
akromegaligruppen kunne samles, og deler av
reise/opphold ble betalt av tilskuddet fra Novartis.
Akromegalitreffene ble vanligvis lagt utenom
medlemskonferansene, og støtten fra Novartis
førte til misunnelse blant noen av medlemmene
som hadde andre diagnoser. Støtten fra Novartis
falt bort i 2007. Akromegaligruppen deltok senere i
medlemskonferansene.
På landsmøtet i 2005 kom det forslag fra
Rogaland fylkeslag om at fylkeslagene skulle
samarbeide om regionale medlemskonferanser
hvert annet år. Landsmøtet vedtok at regionale
medlemskonferanser skulle gjennomføres som
en prøveordning. Fylkeslagene hadde allerede
erfaringer fra samarbeid gjennom prosjektet
”Egenstyrt hormonbalanse” på Vestlandet,
prosjektet ”I samme båt” i Midt- og Nord-Norge.
I tillegg hadde Vestfold, Telemark og Buskerud
arrangert felles mestringskurs. I 2007 ble de fire
første regionale medlemskonferansene arrangert.

Region sørøst på Quality Spa & Resort, Kragerø,
7.-9. september 2007
Østlandskonferanse på Thon hotell Arena,
Lillestrøm 1.-3. juni 2007
Region Midt- og Nord-Norge på Sommarøy,
Tromsø 8.-10. juni 2007
Vestlandskonferanse på Quality Airport Hotel,
Stavanger 7. – 9. september 2007
I 2009 ble det arrangert tre regionale konferanser
etter at konferansen på Østlandet og konferansen i
sørøst ble slått sammen.
I 2007 ble det første kurset for mennesker
med binyrebarksvikt arrangert ved Lærings- og
Mestringssenteret i Bergen. Dette første kurset
ble arrangert i samarbeid med Morbus Addison
Forening. Målgruppen for det første kurset var
personer bosatt i Helseregion Vest. Siden ble kurset
et tilbud til personer fra hele landet.
I 2006 laget Inger Asuquo og Anne Lundhaug
den første håndboken for fylkeslagene.
Håndboken beskrev kort arbeidsoppgavene til
styrerepresentantene i fylkeslagene og ga dessuten

Ledere av MAFs landsstyre

Gudrun Anne Botnmark
1989-1990
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Åshild Hjarpedalen
1990-1991

Anne Irene Røang
1991-1994
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annen nyttig informasjon, f.eks. om hvordan man
skaffet seg inntekter.
Frem mot landsmøtet i 2007 ble det satt ned
en komité for å gjennomgå vedtektene. I de nye
vedtektene heter det under valg av styret: ”Ingen
bør sitte sammenhengende i samme verv lenger
enn 3 perioder. ”. En valgperiode var på to år.

Nordland fylkeslag

Nordland fylkeslag ble stiftet lørdag 27. oktober
2001. Stiftelsesmøtet var i Bodø. Tor Alf Fauske
var til stede fra landsstyret.
Det første styret var sammensatt på følgende
måte:
leder Joar Jordbru
nestleder Haidi Karlsen
sekretær/kasserer Wenche E. Melgaard
styremedlem Henrik Eng
styremedlem Siv Hanne Johansen

Cetra D. Hastings
1994-1997

Tor Alf Fauske
1997-2007

MAFs landsmøter og
medlemskonferanser
Landsmøtet i MAF har vært arrangert i alle
landsdeler. Landsmøtet er foreningens øverste
myndighet. De første årene var landsmøtet
både et organisatorisk møte og et møte med
spennende temaforedrag. I 1995 ble det bestemt
at landsmøtet skulle avholdes hvert annet år og at
det skulle arrangeres en medlemskonferanse det
andre året. Medlemskonferansen skulle ha fokus
på foredrag og rettigheter for medlemmene. Til
tross for dette ble det behandlet organisatoriske
saker på begge møtene. I 1999 og 2001 ble skillet
mellom landsmøtet og medlemskonferansen
ytterligere presisert. Fra 2001 ble landsmøtet
avholdt hvert annet år. Deltakerne var delegater
fra fylkeslagene og tillitsvalgte i MAF. Det ble
foretatt suppleringsvalg til styret på enda noen
medlemskonferanser. Siste gang dette skjedde, var
på Lillehammer i 2006. Fra og med landsmøtet i
2007 velges alle i landstyret for to år.
Medlemskonferansene er gjennom samme prosess
endret til å bli en ren temafaglig konferanse

Øyvind Lindland
2007-
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med legeforedrag og andre aktuelle foredrag.
Fra 2000 til 2006 arrangertes den nasjonale
medlemskonferansen hvert år. I 2007 ble de første
regionale medlemskonferansene arrangert.
Nedenfor finnes en oversikt over landsmøter og
medlemskonferanser.
1989 Mosjøen 11. august, stiftelsesmøtet
1990 Eidene, Tjøme 5.-8. juli, landsmøte
1991 Røros 3.-5. mai, landsmøte
1992 Hurdal 28.-30. august, landsmøte
1993 Bergen 27.-29, august, landsmøte
1994 Bodø 26.-28. august, landsmøte
1995 Trondheim 4.- 6. august, landsmøte
1996 Kristiansand 19.- 21. april, første
medlemskonferanse med noe organisatorisk
innhold
1997 Oslo 25.-26. april hotell Royal Christiania,
landsmøte
1998 Molde 8.-10. mai, medlemskonferanse med
noe organisatorisk innhold
1999 Stavanger 27.-29. august, landsmøte
2000 Lørenskog 8.-9. april, første landsmøte med
delegater fra fylkeslagene
2000 Tønsberg 25.-27. august, hotell Klubben,
medlemskonferanse
2001 Lørenskog 21.-22. april, landsmøte
2001 Trondheim 24.-26. august, medlemskonferanse
2002 Tromsø 23.-25. august, medlemskonferanse

2003 Gardermoen 26.–27. april, landsmøte
2003 Bergen 29.-31 august, medlemskonferanse
2004 Fredrikstad 11.-13. juni, medlemskonferanse
2005 Lørenskog 22.-24. april, landsmøte
2005 Førde 3.-5. juni, medlemskonferanse
2006 Lillehammer 16.-18. juni, siste
medlemskonferanse med suppleringsvalg til
landsstyret
2007 Lillestrøm 28.-30. april, landsmøte
2007 Regionale medlemskonferanser
2008 Drammen 6.-8. juni, medlemskonferanse
2009 Lillestrøm 28.-30. april, landsmøte
2009 Regionale medlemskonferanser
2010 Sundvolden 27.-29. august,
medlemskonferanse
2011 Lillestrøm 28.-30. april, landsmøte
2011 Regionale medlemskonferanser
2012 Trondheim 31. august-2. september,
medlemskonferanse
2013 Fornebu 19.-21. april, landsmøte
2013 Regionale medlemskonferanser
2014 Oslo 28.-31. august 25-års jubileum

Tidlig 90-tall. Akershus fylkeslag i Drøbak utenfor Skipperstuen. Fra venstre; Fru R.Olsen, Ann Christin Ball, Marit Bøvre,
Reidar Olsen m/barn, Rune Udnesseter (bakerst) Karin Skjelvan, Fru R.Udnesseter, Tore Skjelvan,Vigdis Hermansen,
Gudrun Strømsø, Bente Falkenberg Sunde. Foto; Wenche E. Melgaard
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Medlemsutviklingen
I august 1989 var det i underkant av 80
medlemmer og 31. desember 2013 var det 760.
Hvordan medlemstallet har blitt talt opp gjennom
tidene kan nok ha variert litt. Det er derfor ikke
sikkert at tallene er helt sammenlignbare. Det er
heller ikke landsmøtepapirer hvor medlemstallet
er oppgitt. Listen over medlemsutvikling er derfor
ikke fullstendig.
I begynnelsen av 1990-tallet trodde man at
medlemstallet ville flate ut til omkring 300. I
landsmøtedokumentene fra 1993 står det:
Medlemstilveksten forrige periode netto på 58, i
inneværende periode 37.Tendensen er en synkende
nettotilvekst. Medlemstallet vil nok flate ut når vi
nærmer oss 300 medlemmer.
Her er en oversikt over hvordan medlemstallet har
utviklet seg siden stiftelsen av foreningen.

Arstall
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1997
1998
1999
2000
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Medlemstall
I underkant av 80
168
226
263
Underkant av 300
324
455
470
470
450
510
548
635
632
673
691
714
742
711

2005 medlemskonferanse i Førde. Fra venstre ?, Leif Thoreid, Kari Mette Thoreid,?, Grethe Farestvedt.
Foto Tor Alf Fauske
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Landsstyret 1989 - 2
nes alle Barken.

1993

1992

Vi vet at noen ble valgt til styret, men ble ganske
kort tid etter syke og kunne dermed ikke fortsette
ut perioden. Andre måtte trekke seg av private
grunner. Det har heller ikke alltid vært slik at leder

1991

1990

1989

Det var først etter noen år at styret endret navn
til landstyret. Det er mange feller å gå i når vi har
påtatt oss arbeidet med å lage en oversikt over
landsstyret siden 1989. Alle landsmøtepapirene der
styret ble valgt, har vi ikke. Imidlertid har styrets
sammensetning alltid stått i Barken, og i arkivet fin-

Leder

Gudrun A. Botnmark

Åshild Hjarpedalen

Anne Irene Røang

Anne Irene Røang

Anne Irene Røang

Nestleder

Anne Irene Røeng

Anne Irene Røang

May Elin Hovlandsdal

May Elin Hovlandsdal

Kirsti Andersen

Sekretær

Knut Botnmark

Bjørn Larsen

Bjørn O. Larsen

Bjørn O.Larsen

Bjørn O. Larsen

Kasserer

Knut Botnmark

Ann-Christine Ball

Sigmund Kaastad

Else Sveløkken

Else Sveløkken

Styremedlem

Magne Sandøy

Torkel Amundsen

Torkel Amundsen

Bente Tomtum

Bente Tomtum

Styremedlem

Hildegun Irene Antonsen

Hildegun Irene Antonsen

Hildegun Irene Antonsen

Erna S. Johannessen

Erna S. Johannessen

Nils Hetmann

Gudrun 0. Strømsøe

Gudrun 0. Strømsøe

Aslaug Gulbrandsen

Styremedlem
Styremedlem

Elsa Dybward

Varamedlem

Sissel Elisabeth Jensen

Bente Falkenberg Sunde

Bente Falkenberg Sunde

Tone Skeie Hellum

May Elin Hovlandsdal

Varamedlem

Odd Edvin Strand

Elsa Dybward

Elsa Dybward

Elsa Dybward

Wenche E. Melgaard

Varamedlem

Helene Eide

2004

Cetra D. Hastings

2003

Hanne C. Børmarken

2002

Hanne C. Børmarken

2001

Else Aas Andersen

2000

Varamedlem

Leder

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Nestleder

Arnfinn Berg

Arnfinn Berg

Anne Lundhaug

Anne Lundhaug

Anne Lundhaug

Sekretær

Kirsti A. Drage

Karin Skjelvan

Karin E. Skjelvan

Karin E. Skjelvan

Inger Haaberg

Kasserer

Liv Johansen

Liv Johansen

Wenche E. Sømme

Wenche E. Sømme

Wenche E. Sømme

Styremedlem

Inger Asuquo

Inger Asuquo

Inger Asuquo

Inger Asuquo

Inger Asuquo

Styremedlem

Bjørg Helgemo

Bjørg Helgemo

Bjørn Larsen

Bjørn Larsen

Øyvind Lindland

Styremedlem

Karin Skjelvan

Astrid Moene

Astrid Moene

May Elin Hovlandsdal

May Elin Hovlandsdal

Styremedlem

Bjørn O. Larsen

Bjørn O. Larsen

Varamedlem

Gerd Karin Huseth

Gerd Karin Huseth

Gerd Karin Huseth

Jorun W. Blom

Torill N. Haugen

Varamedlem

Grethe Farestvedth

Grethe Farestvedth

Grethe Farestvedth

Grethe Farestvedth

Grethe Farestvedth

Varamedlem

Sidsel I. Kaale

Joar Jordbru

Joar Jordbru

Astrid Moene

Astrid Moene
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2014

2000

1999

I oversikten har vi satt tittel på leder, nestleder,
sekretær og kasserer, for de øvrige i styrene har vi
ikke spesifisert arbeidsoppgaver.

1998

1996

1995

1994

Frem til 2007 ble styrerepresentantene valgt for to

år, men hvert år slik at representantene overlappet
hverandre. Fra og med 2007 har hele landsstyret
blitt valgt samtidig for to år.

1997

av barkenredaksjonen og andre tillitsvalgte har hatt
fast plass i styret.Vi har i så stor grad som mulig ført opp de som ble valgt på landsmøtet. Der
protokoller ikke finnes, har vi brukt opp-føringer
fra Barken.

Cetra D. Hastings

Cetra D. Hastings

Cetra D. Hastings

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Wenche E. Melgaard

Eldbjørg Utne

Tor Alf Fauske

Nils I. Hetman

Nils I. Hetman

Nils I. Hetman

Reidar Olsen

Reidar Olsen

Sidsel Kaale

Jorun W. Blom

Kirsten Andersen

Kirsten A. Deange

Else Sveløkken

Ellen Andreassen

Sigmund Kaastad

Liv Johansen

Liv Johansen

Liv Johansen

Sigmund Kaastad

Sigmund Kaastad

Jorun W. Blom

Irene Marie Mong

Irene Marie Mong

Inger Asuquo

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Ann-Christine Ball

Gerd Kari Ludvigsen

Sigmund Kaastad

Maria Øien

Eva S. Helgesen

Sidsel Kaale

Folke Fredriksn

Sidsel Kaale

Jorun W. Blom

Jorun W. Blom

Gjertrud Fallmyr

Lillian Eide Skogheim

Tone Skei Hellum

Bjørg Helgemo

Gunvor Solum

Gerd Kari Guseth

Eva Stanghelle Helgesen

Aaslaug Guldbrandsen

Irene Marie Mong

Ruth Frorud

Ruth Frorud

Grethe Farestvedth

Inga Hauge

Odd Edvin Strand

Bjørg Helgemo

Bjørg Helgemo

Inger Asuquo

Sidsel I. Kaale

2015

2013

2011

2009

2007

2006

2005

Bjørn O. Larsen

Tor Alf Fauske

Tor Alf Fauske

Øyvind Lindland

Øyvind Lindland

Øyvind Lindland

Øyvind Lindland

Anne Lundhaug

John Bjella

John Bjella

Berit Borhaug

Berit Borhaug

Geir Faarlund

Inger Haaberg

May Elin Hovlandsdal

May Elin Hovlandsdal

Karl Otto Sollie

Arvid Bore

Berit Borhaug

Sjur Roald

Sjur Roald

Berit Borhaug

Sjur Roald

Laila Imset

Laila Imset

Inger Asuquo

Inger Asuquo

Geir Faarlund

Geir Faarlund

Geir Faarlund

Wenche E. Sømme

Øyvind Lindland

Øyvind Lindland

Torveig Aas

Torveig Aas

Torveig Aas

Torveig Aas

May Elin Hovlandsdal

Guro Enger Bjørnødegård

Guro Enger Bjørnødegård

Ida Margrethe Knudtzon

Ida Margrethe Knudtzon

Ida Margrethe Knudtzon

Sidsel Kaale

Kjell Terje Nilsen

Anne Lundhaug

Anne Lundhaug

Torill N. Haugen

Torill N. Haugen

Tor Alf Fauske

Hans Førre

Hedvig Navelsaker

Sidsel Kaale

Grethe Farestvedth

Grethe Farestvedth

Inger Asuquo

May Elin Hovlandsdal

Stine Livgård

Maritza Bodi

Astrid Moene

Astrid Moene
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Likemannsarbeid
Likemannsordningen ble introdusert som en del av
Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede
1990-1993. Da ordningen ble innført, fantes det
ingen definisjon av likemannsarbeid. I dag defineres
likemannsarbeid på følgende måte:
Likemannsarbeid er organisert overføring av
personlige erfaringer mellom personer med våre
diagnoser og mellom pårørende. Normalt vil
den som overfører erfaringer ha lengre og mer
bearbeidet erfaring enn de øvrige. Erfaringene kan
dreie seg om reaksjoner i forbindelse med det å
få en av diagnosene eller hvordan en kan mestre
en hverdag med diagnosen. Likemannsarbeid skal
være frivillig og ulønnet og kan foregå mellom
enkeltpersoner eller i grupper.
Å ha noen å snakke med og dele erfaringer
med, var bakgrunnen for at foreningen ble
stiftet. Overføring av personlig erfaring mellom
medlemmene har foregått i hele perioden. Mye
kontakt har det vært pr. telefon eller i direkte

møter på kafé, på fylkeslagenes møter eller på
nasjonale medlemskonferanser.
Det ble fra 1991 mulig å søke om støtte til
organisert likemannsarbeid. Navnet ”likemann” var
nytt, men medlemmene i MAF hadde selvsagt også
før dette delt og utvekslet erfaringer om det å leve
godt med en kronisk sykdom. Helt fra MAFs første
år ble ”Kontaktringen” laget. Dette var et hefte der
medlemmer som ønsket det, sto oppført med navn,
fødselsdato, adresse og telefonnummer og som
andre kunne kontakte.
Kontaktringen ble laget årlig i den første tiden.
Denne skulle gjøre det enklere for medlemmer å
knytte kontakt med hverandre. I 2002 diskuterte
landsstyret hvorvidt man skulle lage en ny utgave
av Kontaktringen, men kom til at man heller ville
satse på likemannsordningen (sak nr. 11–2002).
Tre tillitsvalgte fikk i august og november 1997
opplæring i å være instruktører og veiledere

Likemannsutvalget 2007-2009. Fra venstre Karin Skjelvan, Inger Asuquo, Gerd Kari Huseth og Sidsel Kaale. Foto Øyvind Lindland
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for likemenn. Opplæringen ble gjennomført
av Funksjonshemmedes Studieforbund og
opplæringsprogrammet var støttet av EU. De tre
som deltok i ”Leonardoprosjektet” var:
Astrid Kaastad, Inger Asuquo og Sidsel Kaale.
”Om likemannen står fast i noen spørsmål, kan han
henvende seg til oss, og vi vil gjøre så godt vi kan
for å hjelpe.”
I MAF var likemannsarbeid for første gang tema
på lederkonferansen i forbindelse med landsmøtet
i Bodø 1994. I Barken fra 1994 nr 3 står det
at: ”Likemannen skal være en representant for
organisasjonen og kjenne organisasjonen godt, og
arbeidet bør skje i de lokale lagene.”
Sidsel Kaale og Tor Alf Fauske (sak nr.
59.1995) arbeidet med å lage retningslinjer for
likemannsarbeid. De fikk tilsendt en del materiell
fra andre foreninger. Landsstyret måtte definere
hva likemannsarbeid var og sette seg inn i hvordan
man søkte om midler.

et likemannskurs. Dette var det første
likemannskurset i regi av foreningen. Kurset
ble arrangert 15.-17. november 1996 på Mølla
hotell på Lillehammer, og foredragsholdere
var Irene Steinsvik og Ing Mari Ims Steien fra
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
(LHL). Kurset hadde et generelt innhold og var
ikke knyttet til bestemte diagnoser. Det var 16
deltakere på kurset. De kunne etter dette begynne
sitt arbeid som likemenn.
På likemannskurs i 1997 presenterte Sigvor Ljone
”RIGMORS”. Dette er viktige kunnskapsområder
for likemenn:
R I GMOR S -

Respekt
Interesse
Grenser
Medgåer
Oppmerksomhet
Redelig
Sorg og krise

I mange år var det disse fokusområdene som ble
presentert på nybegynnerkursene for likemenn.

MAF fikk i 1996 støtte for å gjennomføre

2012 nettverkssamling april. Fra venstre Wibecke Syversen, Lise Brevik Knoll, Arvid Bore, Mariann N. Aarvold og
Marit Gundersen. Foto Øyvind Lindland
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På videregående kurs fikk likemennene opplæring
i trygderettigheter, andre rettigheter eller praktisk
opptrening i å være likemenn.
MAF fikk støtte fra Helse og Rehabilitering til
et treårig prosjekt der opplæring av likemenn
inngikk. I 1998-2000 ble det arrangert tre kurs
for opplæring av likemenn. Dette var en del av
prosjektet. Det profesjonelle sykebesøket var et
prosjekt for opplæring av likemenn, organisering
av likemannsordningen og for helespersonell
slik at disse kunne kjenne vår måte å organisere
likemannsordningen på.

Landsstyret anser likemannsarbeidet for så viktig
at vi satser på å gi de som er interessert en så
god oppfølging som mulig (Barken 1998 nr 3).
Det var et uttrykt ønske at det skulle finnes
likemenn for alle diagnoser i alle regioner. Kriterier
for å bli likemann var at man skulle ha levd med
sykdommen en stund, og å være en god lytter.
Deltakere på likemannskursene bestemte seg i
løpet av kurset om de passet til å være likemann.
Det var den første tiden få likemenn i Nordog Vest-Norge. Det ble derfor i 2001 laget et
likemannskurs i Tromsø og et i Stavanger i 2007.

31. desember 2010 hadde MAF 48 likemenn. Med
I 2002 ble likemannsutvalget oppnevnt. Medlemmer så mange likemenn var det ikke alle som ble like
av det første likemannsutvalget var:
ofte kontaktet for en samtale.
Inger Asuquo
Tor Alf Fauske
Gerd Kari Huseth
Sidsel Kaale

Likemannsutvalget har hatt ansvaret for å planlegge
og koordinere likemannsarbeidet.

I 2010 ble det satt i gang et arbeid for å etablere
felles forståelse av hva likemannsarbeidet var.
Likemannsutvalget og landsstyret hadde ikke helt
samme forståelse av saken, så derfor ble dagens
definisjon av likemannsarbeid fastsatt i samråd med
Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir),
se ovenfor.
For å etablere tettere kontakt mellom

2008 julesamling 28. november i Østfold. 1. rad fra venstre: Tom Vidar Bjerknes, Lise Martinsen, Wibeke Støa Syversen, Bjørg
Karlsøen og Wenche Stenberg. 2. rad fra venstre Irene Martinsen, Anne-Grete V. Andersen og June M. Kapstad. Bak: Rolf
Karlsøen, Ole Herman Råde, ?, Wenche Juliussen, Lisbeth Thorsvik, Bjørg Rostad, Christian Wiig, Reidar Olsen.
Foto Øyvind Lindland
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likemannsutvalget og likemenn, og for å sikre
at likemennene skulle kunne velge hvilken
likemannsaktivitet de ønsket å prioritere, ble det
i 2012 inngått skriftlige likemannsavtaler med
likemennene.
I likemannsavtalen var det satt opp følgende
aktuelle likemannsaktiviteter:
• Samtale med nye medlemmer
• Informere helsepersonell om
likemannsordningen og om MAF
• Lede gruppesamtaler
• Stå på listen over likemenn og bli ringt opp av
hvem som helst
• Være likemann i forhold til medlemmer i
arbeidsrettede tiltak.
• Samarbeide med fylkeslagene om
likemannsarbeid
• Være likemann overfor personer innlagt på
sykehus

I 2012 ble også heftet Likemann i MAF laget. Dette
skal beskrive hva likemannsarbeid er i foreningen
og hvordan ordningen blir organisert.

MAF har helt siden 1996 fått øremerket
økonomisk støtte til likemannsarbeid. Foreningen
har i disse årene fått over to millioner kroner
i støtte til likemannsordningen. I de nye
retningslinjene for tilskudd til pasientorganisasjoner
som er på trappene i 2014, er det fremmet forslag
om at øremerkede likemannsmidler inngår i det
ordinære tilskuddet fra Bufdir og at navnet på
likemannen endres til likepersonen.
Ved revisjon av vedtektene i 2007 ble det innført at
likemannsutvalget skulle velges av landsmøtet.
Følgende kurs er gjennomført for
utdanning, organisering eller videreføring av
likemannsordningen.
1996 Likemannskurs 15.-17. november, Mølla hotell,
Lillehammer
1997 Likemannskurs 14.-16. november, Linne hotell,
Oslo
1998 Likemannskonferanse 30.10.-01.11,Triaden,
Lørenskog (likemannsprosjekt)
1999 Likemannskonferanse, nybegynner,
26.-28. november, Triaden, Lørenskog
(likemannsprosjekt)

2001 sommer, likemannskurs på Sommarøy, Tromsø. Fra venstre Inger Asuquo, Eva Gullvik, Astrid H. Engenes, Solrun
Børvik,Torill Amundsen, Margot Haldorsen, Eli Marie Herdieckerhoff, Åse Karlsen, Sigvor Ljone, Marit Hanssen, Inger-Anna
Johnsen, Aase Haldorsen og Synnøve Fredriksen. Foto Tor Alf Fauske.
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2000 Likemannskurs 1.-3. desember, Triaden,
Lørenskog (likemannsprosjekt)
2001 Likemannskurs 15.-17. juni, Sommarøy kursog Feriesenter, Tromsø
2003 Likemannskurs trinn 3, 10.-12. oktober,
Triaden, Lørenskog
2004 Likemannskurs trinn 1, 3.-5. september,Royal
Garden, Trondheim
2005 Det profesjonelle sykebesøket 14.-16.
oktober, Rica Nidelven, Trondheim (prosjekt)
2005 Likemannskurs trinn 2, 11.-13. november, Rica
Nidelven, Trondheim
2006 Det profesjonelle sykebesøket 14.-17.
september, Clarion hotell, Gardermoen
(prosjekt)
2007 Likemannskurs trinn 1, 26.-28. oktober,
Atlantic hotell, Stavanger
2008 Likemannskurs trinn 2, 18.-20. april Rica Park,
Sandefjord
2009 Veien videre 20.-22. mars, Quality Grand
hotell, Kongsberg
2010 Nettverkssamling *) 23.-25. april, Scandic
Hotel Edderkoppen, Oslo
2011 Likemannssamling 4. og 5. november, Thon
Hotel Arena, Lillestrøm
2012 Nettverkssamling *) 27.-29. april, Thon Hotel

Arena, Lillestrøm
*) Nettverkssamlingene var for likemenn og
tillitsvalgte i fylkeslagene.

Buskerud fylkeslag

Fylkeslaget ble stiftet 15. november 1990. Møtet ble avholdt hjemme hos Gerd Kari, Henny
Tanbergsvei 16, Drammen.
Til stede var
Hanne Beate Espelid
Arild Olsen
Karin Eide Markussen
Åshild Hjarpedalen
Bjørn Larsen
Liv Johansen
Gerd Kari Ludvigsen
Styret for fylkeslaget ble Hanne Beate, Arild og
Gerd Kari. Gerd Kari ble valgt til leder.

2003 Medlemskonferanse i Bergen. Fra venstre Sølvi Vabø, Hans Haaland og Grethe Farestvedt
Foto Øyvind LindlandFauske.
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Fylkeslag
På stiftelsesmøtet ble det besluttet å
søke medlemskap i FFO. FFO krevde at
medlemsorganisasjoner skulle være landsdekkende
og at det skulle være fylkeslag. Det ble derfor viktig
den første tiden å få etablert fylkeslag. På den måten
ville man bli anerkjent som en virkelig organisasjon.
For en relativt liten organisasjon, ble dette ikke
så enkelt. Den første tiden var det derfor mange
kontaktpersoner i fylker som ikke hadde et eget
styre.
I MAFs arkiv er det ikke komplette skriftlige kilder
fra stiftelsen av fylkeslagene, men i Barken kan vi se at
det var etablert fylkeslag i Oslo, Akershus og Østfold
allerede det første året. Utover 1990-tallet ble det
stiftet mange fylkeslag. Samtidig ble det vanskelig i
noen fylker å holde det gående. Flere av fylkeslagene
har blitt stiftet, nedlagt og stiftet igjen. I boksene i
dette heftet er det informasjon om stiftelsen av noen
fylkeslag.
Aktivitetene i fylkeslagene har vært viktig for mange
av medlemmene. Møtene ble holdt lokalt der
medlemmene bodde. I denne artikkelen vil vi ikke gå i
detalj på hvordan aktiviteten har vært i de forskjellige
fylkeslagene.

Morbus Addison Forening 1989-2014

gjort en stor jobb. Som eksempel på disse, trekker vi
frem to personer. Disse har vært aktive i fylkeslagene
i svært mange år.
Lillian Eide Skogheim har vært kasserer i Oslo
fylkeslag siden 1993 og er det fremdeles.
Sidsel Kaale har vært med i styret for Vestfold
fylkeslag siden starten i november 1993. De siste 19
årene har hun vært leder av fylkeslaget.
Takk til alle tillitsvalgte i fylkene som gjør et viktig
arbeid.

Vest-Agder fylkeslag

Lørdag 20. november 1993 ble Vest-Agder fylkeslag stiftet. Til stede var:
Jon Lund
Hilma Sørebø
Lauvland
Martha Gundersen Solveig Holen
Inga Hauge
Helene Haugen.
Torleiv Haugen

Følgende styre ble valgt: leder Torleiv Haugen,
kasserer/sekretær Inga Hauge og styremedlem
Hilma Sørebø Lauvland.

Mange av de som har vært tillitsvalgte i fylkene, har

Sidsel Kaale Foto Øyvind Lindland

Lillian Eide Skogheim Foto Øyvind Lindland
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MAF 2009-2014
På landsmøtet i 2007 ble vedtektene endret.
De nye vedtektene innebar en valgperiode
for hele landsstyret på to år. De innebar også
at barkenredaksjonen og likemannsutvalget
velges av landsstyret og at lederne av utvalgene
er medlemmer av landsstyret. Landsstyrets
sammensetning har vært relativt stabil i perioden.
Øyvind Lindland har vært leder i perioden.
På 90-tallet ble MAF medlem av FFO og Funkis. I
denne perioden ble foreningen også medlem av
Rare Diseases Europe (EURORDIS). Dette er en
internasjonal organisasjon som arbeider spesielt
med forhold for mennesker med sjeldne diagnoser.
Siden 2007 har det vært et årlig nordisk
samarbeidsmøte med søsterorganisasjonene i
Danmark og Sverige. Følgende organisasjoner er i
dag med i samarbeidsmøtet:
Addison forening i Danmark
Hypfysenetværket i Danmark

Svenska Addisonföreningen
Stödteföreningen Hypophysis i Sverige
MAF har i disse årene søkt og fått støtte fra
Nordens Välfärdscenter (NVC) til det nordiske
samarbeidsmøtet.
11.-14. november 2010 ble det arrangert
en europeisk addisonkonferanse i Bergen.
Sammen med Addison forening i Danmark
og Euradrenalprosjektet (europeisk
forskningsprosjekt) planla og gjennomførte
MAF konferansen. Det deltok 7 forskere fra
Euradrenalprosjektet og 23 tillitsvalgte fra
organisasjoner fra 11 land i Europa. I forbindelse
med markeringen av MAFs 25-års jubileum 29.31. august 2014, planlegges det enda en europeisk
nettverkssamling.
I perioden er MAFs arkiv blitt skannet. I tillegg er
det skannet og samlet bilder fra medlemmer som
var tillitsvalgte på 1990-tallet. Arbeidet med å samle
organisasjonens historie i dette heftet startet i

2007 i oktober, det første nordiske samarbeidsmøtet i København. Fra venstre: Jette Kristensen, Christian Fabien, Inget
Asuquo, Kirsten Tolstrup,Vibs Neesen, Øyvind Lindland og Pia Lindström. Foto: ukjent.
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denne perioden og var ferdig våren 2014.

Medlemmer har også laget to facebookgrupper:

Det er laget et nettverk for foreldre med barn som
har en av diagnosene. MAF har også fått støtte til
prosjektet Sammen for barna våre. Dette var et
ett-årig prosjekt der de økonomiske ressursene ble
brukt over tre år.

Vi med Morbus Addison i Norge
Sammen for barna våre

Informasjonen på hjemmesiden addison.no har
blitt betraktelig bedre. Styremedlemmer har gått
på kurs slik at tillitsvalgte selv kan oppdatere
informasjonen på hjemmesiden. Foreningen har
laget en egen informasjonsside på Facebook.

I 2010 ble ordningen med kompensasjon
for merverdiavgiftskostnader til frivillige
organisasjoner utvidet. Utvidelsen førte til at
MAF fikk kompensert et større momsbeløp for
2009. Også fylkeslagene fikk kompensert for

I perioden har landsstyret laget en egenjournal
som kan være et informativt hjelpemiddel for
medlemmene, deres pårørende og helsepersonell.
I perioden er det arrangert nasjonale
Det er Geir Faarlund som har utviklet
medlemskonferanser i 2008, 2010, 2012 og
egenjournalen og som har hatt kontakt med
jubileumskonferanse i 2014. Det har vært arrangert medlemmer som ønsker å kjøpe denne.
regionale medlemskonferanser i 2007, 2009, 2011
og 2013.
I perioden ble MAF godkjent som en organisasjon
man kan gi gave til og få gaven trukket fra på
Siden 2006 har Barken vært trykket med
skatten. Det er Skatteetaten som gjorde vedtak om
farget omslag, og fra Barken nr 3 i 2010 er hele
å godkjenne MAF innenfor denne ordningen.
medlemsbladet i farger. Medlemsbladet har i
perioden presentert viktig forskningsresultater,
MAF samarbeider med Helse Bergen om
medlemmenes erfaringer og referater fra
mestringskurs ved binyrebarksvikt for barn og
aktiviteter i foreningen.
voksne. Likemenn fra foreningen bidrar i kursene.

2012 fra medlemskonferansen i Trondheim. Foto Øyvind Lindland
MAFs historie

43

Morbus Addison Forening 1989-2014
merverdiavgiftskostnader for 2009.
Etter landsmøtet i 2007 har landsstyret etablert en
vedtaksprotokoll. Her føres alle styrevedtak som
gjelder utover enkeltvedtak.
I 2006 ble det laget håndbok for fylkeslagene.
Med bakgrunn i denne, ble heftet Fylkeslag i MAF
laget i 2012. Dette var et organisasjonshefte som
fylkeslagenes styrer har nytte av.
15. og 16. november 2010 ble det første
mestringskurset for mennesker med akromegali
gjennomført. Endokrinologisk avdeling ved Oslo
universitetssykehus Rikshospitalet samarbeidet
med Lærings- og mestringssenteret og MAF om et
kurstilbud til personer med akromegali og
pårørende.
Landsstyret har bidratt til at alle fylkeslagene ble
registrert i Brønnøysundregistrene. Fylkeslagene
er også knyttet til grasrotandelen og har begynt å
få inntekter herfra. I 2009 ble det for første gang
stiftet et lag som dekker to fylker. Morbus Addison
Forening i Trøndelag dekker både Sør- og NordTrøndelag

I 2012 skiftet MAF medlemsregisteret. Det nye
registeret heter Webreg og er web-basert. Det er
mulig å sende faktura for medlemskontingenten
fra dette medlemsregisteret. Det vil også være
mulighet for fylkeslagene å oppdatere adresser o.l.

Akershus fylkeslag

Mandag 7. mai 1990 ble Akershus fylkeslag stiftet
i Bærum. ”Så er da vi også kommet i gang” står
det i Barken 1990 nr 2. 14. mai 1990 var det en
artikkel i Asker og Bærum Budstikke om den
nystartede foreningen.
Det var ti deltakere på stiftelsesmøtet:
Wenche E. Melgaard
Tove Jensen
May Elin Hovlandsdal
Ann-Christin Ball
June Kristoffersen

Madli Brelvik
Ingebjørg Kirkeby
Gudrun Strømsøe
Unni Pettersen
Bente Falkenberg Sunde

Fylkeslagets styre ble valgt slik:
leder Bente Falkenberg Sunde, nestleder Wenche E. Melgaard, sekretær May Elin Hovlandsdal, kasserer Ann-Christin Ball og varamedlem
Gudrun Strømsøe.

2011 Vestlandskonferanse i Bergen. Fra venstre Jone Buer, Einar Jordal og Ivar Aalbu. Foto Øyvind Lindland
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Addisons sykdom på
1950-tallet
Nils Ingvald Hetmann (f. 1935) forteller her sin
historie til Øyvind Lindland i
februar 2009.
I 1955 var jeg ferdig med utdannelsen min, men
jeg var så slapp at jeg orket ikke å jobbe. Jeg måtte
prøve noe annet å jobbe med, så jeg fikk jobb på
et psykiatrisk sykehus. I begynnelsen gikk det bra,
men utover 1955 og i 1956 så ble jeg dårligere og
dårligere.
Jeg hadde tenkt å gå noe mer på skole for å
komme i gang med noe nytt. På Gaustad hadde de
en skole for psykiatriske sykepleiere. Jeg begynte
på Gaustad sommeren 1956. Jeg hadde vært der
en uke, så ble jeg sengeliggende. Jeg orket ikke
mer. De sendte bud på en lege som selvfølgelig var
psykiater. Han hadde observert meg og hadde sett
at jeg spiste i spisesalen. Jeg var en ung mann på

20 år. En dag jeg satt der og spiste, så kom det fem
sykepleieelever og satte seg ved samme bordet. Da
tok jeg maten min og gikk og kastet den i søpla.
Dette hadde psykiateren sett, og han tenkte: Han
må det være noe galt med, oppi hue. Han sendte
meg av gårde for å ta EEG, og det viste unormale
funn. I løpet av en dag ble jeg lagt på Ullevåll 6.
avdeling (psykiatrisk avdeling). Der lå jeg i 1½ uke,
men de fant ikke ut hva som feilte meg. Jeg var
fullstendig vekk. Hadde ikke mora mi kommet inn
med spekeskinke? Det var det som holdt liv i meg
den gangen. Den var salt og god.
Etter hvert sendte de meg til andre doktorer. Og
så kom jeg på endokrinologisk. Der var det en som
knipset i fingrene. ”Han må vi undersøke for noe
annet.” De tok noe som heter Keplers prøve – det
var en langtids urinprøve. Den viste unormale funn,
og etter hvert sa han at jeg hadde noe galt med

Nils Ingvald Hetmann
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binyrene. Det var etter halvannen uke. Da ble jeg
flyttet over på medisinsk avdeling.
Da ringte jeg hjem til mora mi. Hun trodde hun
aldri skulle se meg igjen. Jeg har noe feil med
nyrene, sa jeg. Det var jo binyrene da, men jeg
oppfattet nyrene. Det viste seg at jeg hadde det
som heter Addisons sykdom. Doktoren sa til meg:
”Du er heldig, for nå kan vi behandle det. Det
er kun noen få år siden vi ikke kunne behandle
det”. De begynte å gi meg sprøyter og behandle
meg med salt. Så sa de at de hadde fått tabletter
for dette, men disse måtte opereres inn under
huden. De laget en lomme i huden og så la de inn
tabeletter der som heter Percoten og Perandren,
to eller tre tabletter. De skulle vare et år. De varte
aldri mer en et halvt år, de tablettene. Jeg husker
i 1957, da badet jeg, så gikk det opp og tablettene
tøt ut.Vi var oppe i Vrådal. Jeg ble sendt til en
distriktslege. Han hadde aldri hørt om sykdommen
og aldri hadde han sett dette heller. Han plastret
det igjen og det gikk bra til jeg kom hjem på
sykehuset igjen.
I 1959 fikk jeg kortison for første gang. Da fikk
jeg også Florinef. Den gangen var det sånn at man

kjøpte tablettene først og fikk pengene igjen på
trygdekontoret senere om du hadde blå resept.
Disse tablettene var veldig dyre. Særlig de som
ble operert under huden. Mor og far min var
alminnelige lønnsmottakere og hadde ikke penger
til å løse ut disse medisinene. Mora mi var nede på
trygdekontoret og slo i bordet og sa vi måtte ha
penger først, ellers måtte gutten bare dø. Hun fikk
gjennom det. Hun fikk penger til å gå på apoteket
med. Nå er det jo helt andre tilstander.
Dette var den først tiden om sykdommen min, og
det var ingen andre som hadde den sykdommen,
som jeg kjente. Det gikk mange år. Jeg leste om
sykdommen, prøvde å sette meg inn i det lille som
stod. Jeg leste et legetidsskrift og så leste jeg om
medisinene i medisinkatalogen.
Jeg kunne ikke arbeide i den jobben jeg hadde fra
før. Det var tungt arbeid. Jeg hadde en jobb på
en fabrikk. Jeg traff kona mi som jeg hadde kjent
siden jeg var guttunge. Jeg var kamerat med broren
hennes, og i 1956 ble han sent til Gaza i militæret,
da ble jeg kamerat med henne.
Men når vi kom så langt som til 1963/1964, så gikk

MAF 25 år
1989 - 2014

Morbus Addison Forening arranger sitt 25 års jubileum 29.-31. august 2014. Påmeldingsfristen er
20. juni. Se annonse i Barken eller på addison.no
Det er kun påmeldte som betaler egenandelen
som kommer på deltakerlisten.
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det ikke å jobbe lenger. Da sa de på trygdekontoret
at jeg kunne bli uføretrygda. Det var sult ihæl
altså – med to unger og sånn som det. Så var det
en på trygdekontoret som sa til meg: ”Kunne du
tenke deg å gå på noe skole?” Ja, det kunne jeg
jo. Jeg nærmet meg 30 år. Så sa han at du har jo
en utdannelse. men vi skal prøve å få deg inn på
yrkesskole i Fredrikstad på teknisk tegning. Jeg
bodde i Moss da. Ja, det var fint det, og så søkte
han for meg. Han fikk svar fra skolen at dessverre,
teknisk tegning kunne jeg ikke komme inn på,
men jeg kunne få begynne på kjemi-linja. Jeg tok
sjansen og gikk på kjemi-linja. Når jeg var ferdig
der, så drog jeg opp til Veum, der jeg var kjent fra
før. Der hadde far min jobbet under hele krigen.
Jeg snakkket med overlegen og sa ”Har du et
sommervikariat til meg? Jeg skal prøve å finne en
jobb i Moss når høsten kommer?” ”Hva har du
drevet med nå”, sa han. ”Ja”, sa jeg, ”jeg har tatt
kjemilinja på yrkesskolen.” ”Ja, vi har åpnet et lite
laboratorium her”, sa han. ”Du kan få begynne
der” !Tusen takk”, sa jeg. ”Det vil jeg gjerne” Jeg
begynte på laboratoriet i et ferievikariat, og det
ferievikariatet varte i 32 år.

tilleggssykdommer:
thyreoidea-problemer
B12-problemer
psoriasisgikt
Det har gått på ledda mine, så jeg har det å stri
med.
Mora mi ringte meg og sa: ”Kjøp VG! Det står noe
om addison i VG”. Og det gjorde det. Det var ei
dame som hadde prøvd å få kontakt med folk som
hadde addison. Så ble det spørsmål om vi skulle
danne forening. Det ble leid en folkehøyskole i
Mosjøen. Jeg tror det var Pinsevennene som drev
den folkehøyskolen. Dit ble det invitert folk som
hadde addison og cushing. Jeg møtte på Fredrikstad
stasjon. Der var det fire damer som også skulle
opp, så jeg var med på det første møtet der vi
valgte styre. Styreparet var fra Andenes, fra Andøya
i alle fall. De drev foreningen det første året. De
var veldig aktive.

I løpet av disse årene fikk jeg flere

2006 barkenredaksjonen. Bak fra venstre Inger D. Førde og Torveig Aas. Foran fra vestre Guro E. Bjørnødegård og Astrid H.
Engenes. Foto Øyvind Lindland
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Takk

I forbindelse med samling av MAFs historie har
vi hatt spesiell hjelp fra enkelte medlemmer.
• Gjertrud Fallmyr har gitt sine bilder fra stiftelsesmøtet til MAF
• May Elin Hovlandsdal har latt kopiere sine
bilder fra 1990-tallet
• Hilde-Kristin Haugland har gitt ”MAF Informerer”, heftet som ble laget våren 1989
• Sidsel Kaale har latt kopiere sin likemannsperm
• Knut Botnmark har bidratt med informasjon
om Gudrun Anne Botnmark
• Inger Drengsrud Førde for korrekturlesning
av dette heftet
• Mange har sendt bilder som er brukt i dette
heftet
• Takk til medlemmer av landsstyret som har
bidratt med kommentarer og forslag til forbedringer.

Medisinsk
utvikling
Det har vært en lang medisinsk utvikling
siden Harvey W. Cushing i 1909
gjennomførte en vellykket operasjon
på en akromegalipasient. Operasjonen
ble foretatt gjennom pasientens nese
og uten at legen egentlig kunne se
adenomet. Aller raskest har det gått
de siste tiårene. Rikshospitalet fikk den
første CT-scanneren (computertomograf,
en mer avansert røntgen med bruk
av data) i 1977, og seinere kom MR
(magnetresonanstomograf). I denne
artikkelen har vi fått et medlem til å
beskrive hvordan det opplevdes å ta
røntgen av hypofysen før MR og CT kom i
bruk.

2004 julesamling i Buskerud. Fra venstre Gerd Kari Huseth, Kari Hystad, Mildrid Bye-Andersen, Sonja Severinsen, Lillemor
Borgejordet og Kjellfrid Amundsen. Bilde fra Gerd Kari Huseth
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Da jeg måtte ta hjerneblåsing
Inger Asuquo

Høsten 1975 var jeg innlagt på endokrinologisk
avdeling på Rikshospitalet med mistanke om
at jeg hadde en svulst på hypofysen som førte
til diagnosen akromegali. Det ble tatt mange
forskjellige prøver. Den siste var hjerneblåsing, som
var en type fotografering av hjernen. Det var før
det ble vanlig med CT og MR.
Det var mandag, og søstrene mine, som er
tvillinger, skulle konfirmeres på søndag. Jeg var
spent på om jeg ville komme hjem til festen.
Jeg var fastende, og før jeg ble trillet ned fra
avdelingen fikk jeg «likegladsprøyte» og sprøyte
mot kvalme. Jeg fikk beskjed om at jeg ville føle
meg kvalm, men jeg måtte unngå å brekke meg.
Jeg ble tatt imot, og igjen ble det innprentet at jeg
ikke måtte brekke meg. Det var fire-fem personer
som holdt på å rigge meg i stand. Jeg ble plassert
i en stol og bundet fast med remmer rundt livet,
hodet, armer og ben.
Jeg fikk en sprøyte inn i ryggraden, og gjennom

den sprøytet de luft inn i ryggmargen og opp til
hjernen. Jeg ble skikkelig kvalm og husker at jeg
hadde problemer med ikke å brekke meg. Fra før
hadde jeg store hodesmerter, men dette var nesten
ikke til å holde ut. Hodet føltes som en ballong
som kunne sprekke når som helst. Jeg ba dem
stoppe, for jeg var sikker på at hodet kunne revne,
men de fortsatte til de hadde fått inn så mye luft de
trengte for å få tatt skikkelige bilder.
Neste mareritt var da luften skulle fordeles rundt
i hjernen. Stolen begynte å vippe fra side til side,
forover og bakover. Da dette hadde holdt på en
stund, snudde stolen slik at jeg ble hengende med
hodet ned. Mens jeg hang med hodet ned, vippet
stolen sideveis, forover og bakover. Jeg vet ikke
hvor lenge det pågikk, men det føltes som det
ingen ende ville ta.
Da de mente at luften var godt nok fordelt rundt,
ble hjernen fotografert.
Da jeg omsider var ferdig, løsnet de meg fra
remmene. Jeg fikk streng beskjed om å ikke lee på
hodet.
Etterpå ble jeg lagt tilbake i sengen med beskjed
om ikke å løfte hodet fra hodeputen de neste tre
døgnene. Jeg ble trillet ut på gangen med beskjed

Inger Asuquo
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om at en portør ville komme og hente meg. Aner
ikke hvor lenge jeg lå der. Det føltes som mange
timer, for jeg sovnet og våknet flere ganger. Det
var helt stille i korridoren og jeg var sikker på at
de hadde glemt meg. Det var en ubehagelig følelse,
for jeg kunne ikke reise meg opp og se etter noen.
Endelig hørte jeg skritt og jeg fikk ropt på hjelp.
Det var en av Rikshospitalets sykepleiere. Hun
spurte hva jeg het, og da hun fikk høre navnet,
viste det seg at hun kjente far og mor. Hun hadde
bodd i Sarpsborg og mannen hennes hadde jobbet
sammen med faren min. De hadde til og med
leid en hytte på fjellet sammen før jeg ble født.
Portøren kom, og jeg trillet tilbake på rommet.
Endokrinologisk avdeling var bare bemannet på
dagtid, så medisinsk avdeling i etasjen under hadde
ansvaret for meg på ettermiddagen og natten. Det
var tøft å ligge stille, jeg måtte mates og jeg husker
at det vanskeligste var å måtte bruke bekken.
På torsdag kunne jeg endelig få løfte på hodet
igjen, og på fredag ble jeg sendt hjem. Nokså ør i
topplokket deltok jeg heldigvis i konfirmasjonen til
søstrene mine på søndagen.

Det ble fortalt at det ville ta tre måneder før luften
var ute av hjernen. Den første måneden var verst,
men det verste trykket ga seg heldigvis etter hvert.
Takk og pris at utviklingen går framover og at man
nå for tiden kan slippe å ta hjerneblåsing.

Rogaland fylkeslag
Tirsdag 25. februar 1997 ble Rogaland fylkeslag
stiftet i Stavanger kulturhus. ”Jeg var spent hvor
mange som ville møte opp”, skriver Irene M.
Mong. Hun var initiativtaker til stiftelsesmøtet.
Det deltok ni medlemmer fra Rogaland i tillegg
til Tor Alf Fauske som deltok fra MAF sentralt.
Følgende styre ble valgt:
leder Inger Marie Mong
kasserer Marit Birkeland
sekretær Judith Voll
styremedlem Kristian Øglænd
styremedlem Øivind Eftestøl

1996 fra årsmøtet i Hednark fylkeslag. Fra venstre Sol Jahren, Else Marie Bjørkås og Torild Mikkelsen. Foto: Hilde Kristin Haugland
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Binyrenes historie
Heldigvis er det slik for folk flest at binyrene
produserer hormoner uten at man er seg det
bevisst. Slik har det vært siden alt liv oppstod.
Verken de første dinosaurene eller de første
pattedyrene hadde kunnskap om hvordan de
enkelte prosessene foregikk. Livet har klart seg
selv, og slik var det helt til de første menneskene
oppdaget og beskrev organene og strevde med å
finne ut hvilken funksjon de hadde.
I denne artikkelen gis en kort omtale av sentrale
vitenskapsmenn som har gitt oss kunnskap
om binyrene og de forskjellige hormonene.
Fremstillingen er på ingen måte fullstendig.
Kunnskapen om binyrene og de hormonene som
de produserer, har kommet til gjennom mange
hundre år. I denne artikkelen brukes annenhånds
kilder.
Bartolomeo Eustachius (1527-1574) var den
første som beskrev og satte navn på binyrene:

glandulae renibus incumbents, som vi kan
oversette med nyrevedheng. (1) Han mente at
binyrene bidro til å fylle opp tomrommet mellom
nyrene og mellomgulvet. Hvis man ikke er veldig
oppmerksom, kan man overse dem. Deres form
minner om nyrene, skrev han. Han var født i Italia
og fikk utdannelse som lege i Roma. Han hadde en
strålende klassisk utdannelse og behersket gresk,
hebraisk og arabisk. Han var lege for mektige
familier, bl.a. kardinal Giulio della Rovere. Takket
være sin akademiske posisjon, fikk Eustachio lik
fra romerske sykehus til disseksjon. Med denne
praksisen som bakgrunn kunne han øke sin
kunnskap om kroppens anatomi, og han utarbeidet
en rekke kobberstikk av anatomiske detaljer.
Disse stikkene beskriver i detalj formen av ører,
tenner og nyrer, og den fine strukturen av nyrene
beskrev han nøyaktig uten hjelp av mikroskop, men
antagelig med et forstørrelsesglass.
Etter Eustachios død ble hans anatomiske stikk

Bartolomeo Eustachius
Bartolomeo Eustachius sitt
kobberstikk av nyrene.
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glemt i hyllene i Vatikanets bibliotek til 1714, da
Giovanni Maria Lancisi oppdaget dem. Lancisi
var legen til pave Klemens XI. Lancisi verdsatte
presisjonen og nøyaktigheten på platene og fikk
publisert hele serien av 47 kobberstikk under
tittelen: Bartholomeo Eustachis anatomiske
illustrasjoner - reddet fra glemselen. (1)
Caspar Bartholin (1585-1629) var en dansk
professor i medisin og teologi. Han beskrev
binyrene som hule organer, fylt med ”svart galle”.
(1)
Academie des Sciences de Bordeaux var i 1716
ledet av Montesquieu (1689-1755). Han lovet en
pris for et svar på spørsmålet: ”Hva er binyrene
viktige for?” Ingen av svarene ble funnet verdige
til prisen. Filosofen sa: ”Kanskje en dag vil noen
avsløre hva våre anstrengelser ikke klarte.” Den
gangen hadde man en sterk tro på at binyrene var
hule. (1)
I 1805 var det trolig Georges Cuvier (1769-1832)
som først fastslo at binyrene var solide strukturer.
(1)

Ved hjelp av mikroskop i det 19. århundre, ble det
mulig å beskrive binyrenes fine struktur. I 1852
beskrev Albert von Kölliker (1817-1905) skillet
mellom binyrebarken og binyremargen. Kölliker
mente at binyrene var funksjonelt relatert til
nervesystemet, og han viste at binyrebarken er
dannet først. Disse og andre studier i siste halvdel
av det 19. århundre gjorde klart at binyremargen er
funksjonelt atskilt fra binyrebarken. (1)
Thomas Addison (1793-1860) var en engelsk lege
som observerte en sjelden sykdom med dødelig
utgang, preget hovedsakelig av generell svakhet
og tretthet, forstyrrelser i fordøyelsessystemet,
svekket hjerteaktivitet og en særegen mørk
pigmentering av huden. Han var i stand til å vise at
sykdommen opptrådte hos personer der binyrene
var ødelagt. (1)
Det er Thomas Addison som har gitt sitt navn til
diagnosen og vår organisasjon.
Addisons sykdom ble tidligere også kalt bronsesyke
på grunn av den karakteristiske brunfargen som
pasientene har.

Thomas Addison 1793-1860

Thomas Addison publiserte sitt klassiske arbeid om sykdom i binyrene i 1855,
senere kjent som Addison sykdom. Han ble født i april 1793, i England. Han
var sønn av en kjøpmann, men ønsket å studere og begynte på universitetet
i Edinburgh som 22 åring. Her studerte han medisin og etter endt studium
begynte han på Guys Hospital i London. I 1855 utga han sitt klassiske verk om
generelle og lokale symptomer ved sykdom i binyrene. Han beskriver en til da
ukjent sykdom karakterisert av anemi, generell tretthet, irritasjon av magen
og en merkelig forandring av hudens farge. Andre leger stilte seg skeptiske til
hans redegjørelser og nektet å godta hans funn. Dr. Addison følte de forsøkte
å fordrive han fra Guys hospital. Han var en følsom og melankolsk person, og
det endte med at han begikk selvmord i 1860. Tiden har allikevel tatt revansj!
Skeptikernes navn er for lengst glemt, men hver eneste medisinerstudent,
verden over, kjenner navnet Addison!

Fra Barken 2010 nr. 2 av Karin Skjelvan og fra dr. James Harpoles bok ”Leaves
from a surgeon´s Case-book” ved Torveig Aas
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I 1901 lyktes det kjemikeren Jokichi Takamine
(1854-1922) fra Japan å isolere adrenalin fra
binyrene. Adrenalin produseres i binyremargen.
Bare noen få år senere kunne man fremstille
adrenalin kunstig. Dette var den første store
triumfen i moderne hormonforskning. Adrenalin
var det første hormonet som ble fremstilt kunstig.
(2)
Adrenalin ble forsøkt brukt til å behandle Addisons
sykdom, men adrenalin viste seg imidlertid ikke i
stand til å fjerne symptomene eller hindre døden i
å inntreffe. (2)
I boka Hormonenes gåte beskrives måten man
brukte før 1934 for å utvinne hormoner av
kjertlene: ”Vi tar forlappen fra en del hypofyser og
støter i en morter sammen med litt soda. Når vi
har fått en jevn deig, setter vi til litt vann og rører
godt omkring. Så filtrerer vi, og derved får vi et
ekstrakt som vi renser ved forskjellige metoder. ”
På denne måten var det vanskelig å utvinne ”rene”
hormoner fra binyrene. (2)
Under krigen kom det rykter om at tyske flygere
fikk adrenalin for å øke kampviljen. Det førte til at

det ble satset stort på binyreforskning.
Helt frem til cortisol ble isolert og satt i
produksjon omkring 1950, var Addisons sykdom
dødelig.
Nobelprisen i medisin
Tadeus Reichstein (1897-1996) var født i Polen.
Han ble sendt på skole i Tyskland og senere til
teknisk skole i Sveits. Han studerte kjemi og tok
en doktorgrad i organisk kjemi ved universitetet
i Zürich. Han konsentrerte seg etter hvert om
binyrebarkhormoner og kunne i 1935 beskrive
corticosteronet. (3)
Edward Calvin Kendall (1886-1972) ble født i
Connecticut i USA. Han studerte medisin og
ble ferdig lege i 1909. Han tok en doktorgrad
i kjemi året etter, og fra 1914 arbeidet han
ved Mayoklinikken der han ble sjef for en
biokjemisk avdeling. Kendall arbeidet lenge med
tyreoideahormonet og ble meget skuffet da en
engelsk forsker først fant formelen for thyroxin. Fra
1930 arbeidet han mest med binyrebarkhormoner,
og fant altså corticosteronet i 1935 samtidig med,
men uavhengig av Reichstein. (3)

2006 akromegalitreff. Fra venstre Karin og Tov Gressli, Søren Stakland, Rita Håland Edland, Jone Buer og Liv Johansen.
Foto Jon Østli
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Man trodde først at disse hormonene bare kunne
brukes ved binyrebarksvikt eller Addisons sykdom.
(3)
Philips S. Hench (1896-1965) ble født i Pittsburg
i USA. Han studerte medisin og ble ferdig lege i
1920. Fra 1923 arbeidet han ved Mayoklinikken i
Minnesota der han utdannet seg til revmatolog.
Her møtte han Kendall og samarbeidet med ham
fra 1938.(3)
Hench forsøkte i 1948 å bruke kortison på
pasienter med revmatisk sykdom. Resultatet var
dramatisk i første omgang. I 1949 gikk ryktet om at
en mirakelmedisin nå var oppfunnet. (3)
Reichstein, Kendall og Hench fikk nobelprisen i
medisin 1950. ”For deres oppdagelser vedrørende
hormoner i binyrebarken, deres struktur og
biologiske effekter”. (4)
Robin Fåhraeus, medlem av Det kongelige
vitenskapsakademi, sa det på denne måten:
”Doktor Hench, professor Kendall og professor
Reichstein, deres forskning har bidratt til
opplysning av den ekstremt kompliserte

Tadeus Reichstein
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fysiologiske kjemien i binyrene. Da de ble oppdaget
for lenge siden, antok man at de ikke spilte noen
annen rolle enn å fylle opp tomrommet mellom
nyrene og mellomgulvet. Prisvinnernes bidrag har
allerede gitt håp om terapeutiske suksesser i et felt
som hittil nesten har vært utilgjengelig.” (4)
I dag vet vi at bruk av store doser kortison ikke
hadde så heldig virkning og at bivirkningene var
mange. Likevel er binyrebarksteroider blitt uhyre
viktige preparater i moderne medisin. Foruten
ved Addisons sykdom brukes de stadig, om enn i
mindre doser enn i begynnelsen, ved revmatiske
lidelser, astma og ved flere former for allergi,
ved en rekke hudlidelser og vel å merke i akutte
situasjoner med truende sjokktilstander der de
ofte er direkte livreddende.

Kilder
1) http://brainimmune.com/bartolomeo-eustachiusand-the-discovery-of-adrenal-glands/

2) Alf P. Jacobsen og Ragnvald Nordberg (1934)
Hormonenes gåte, Cappelens forlag

Edward Calvin Kendall

Philips S. Hench
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3) Kjell Ytrehus (1997) Nobelprisen i medisin eller
fysiologi gjennom 50 år (1945-1994) ISBN 8290393-87-3

Prosjekter

4) http://www.nobelprize.org

MAF søkte stiftelsen Helse og Rehabilitering til det første
prosjektet i 1997. Det het:
”Omsorg og trivsel for barn og ungdom”. I alt har foreningen
fått støtte til tolv prosjekter. Fire prosjekter har vært
gjennomført som et samarbeid mellom fylkeslag.

Trøndelag fylkeslag

Fylkeslaget ble stiftet tirsdag 24. mars 2009 i Trondheim. Tidligere hadde det både vært fylkeslag i Sørog Nord-Trøndelag. Trøndelag var først ute med å
danne fylkeslag med to fylker. Etter dette er Troms
og Finnmark blitt et fylkeslag og også Hedmark og
Oppland
Møtet i Trondheim ble konstituert som en forlengelse av årsmøtet i Morbus Addison Forening SørTrøndelag fylkeslag.
Møtet besluttet enstemmig å konstituere foreningen
Morbus Addison Forening i Trøndelag.
Følgende medlemmer ble valgt til styret i den etablerte foreningen:

•

Egenstyrt hormonbalanse: Sogn og Fjordane,
Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.
• I samme båt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, NordTrøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
• Gå over terskelen: Troms og Finnmark
Støtten fra Extrastiftelsen har vært viktig for MAF.
Prosjektnavn
Omsorg og trivsel barn og ungd.
Likemannsarbeid
"Livsboka" - Hjelp til selvhjelp
Yrkesdrømmen - en realitet?
Egenstyrt hormonbalanse
Pårørende - en ressurs
Det "profesjonelle" sykebesøket
I samme båt
Men du ser jo så godt ut
Trygge pårørende - vår ressurs
Sammen for barna våre
Gå over terskelen
Sum prosjektstøtte
10 % administrasjon
Sum tilskudd totalt

Tilskudd
450 000,172 500,250 000,360 000,150 000,100 000,430 000,355 000,240 000,420 000,500 000,285 000,3 712 500,371 250,4 083 750,-

Prosjektleder
Tor Alf Fauske
Tor Alf Fauske
Gerd Kari Huseth
Tor Alf Fauske
Øyvind Lindland
Karin Skjelvan
Tor Alf Fauske
Anne Lundhaug
Inger Asuquo
Inger Asuquo
Berit Borhaug
Astrid H. Engenes

Leder Margrete Willassen Hegelund, nestleder Oddbjørn Stjern, kasserer Anny Løkkeberg,
sekretær Ståle Engdal, styremedlem Anne Lundhaug,
styremedlem Brynhild Stjern, og styremedlem Liv
Marit Trætli.

2010 Vestfold fylkeslag, mestringstur til Håholmen. Fra venstre Bjørn Øhre, Randi Ulven, Gerd Kari Huseth, Karin Skjelvan,
Åste Øhre,bak Åste står Grethe Jørgensen, Øystein Gjerald, Trond Ulven og Maritza Bodi. Foto Laila Imset
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Hypofysens historie
På samme måte som binyrene, klarer hypofysen seg
godt i kroppen på egen hånd uten at mennesker og
dyr har kjent til den. Selvsagt fikk noen akromegali
eller Cushings sykdom også før i tiden, men ingen
kjente årsaken til dette. Først de siste to tusen
årene har mennesker undret seg over hypofysen
og sykdommene den kan forårsake. Det er brukt
annenhånds kilder for å skrive denne artikkelen, og
det er slett ikke noen fullstendig oversikt.
Hypofysen, fra gresk hypo: under og physis: vekst,
oversettes gjerne med hjernevedheng. Den veier
ca. 0,5 g hos mennesket og ligger på undersiden
av hjernen i en fordypning i kraniet som kalles
tyrkersadelen, sella turcica. Hypofysen består hos
mennesket av en forlapp og en baklapp. Organet
har i fosterlivet dobbel opprinnelse: Fremlappen
oppstår som utbuktning fra munnhulens tak,
baklappen er en nedbuktning fra hjernen. (1)
Den greske legen, anatomen og filosofen Klaudios
Galenos, gjerne kalt Galen fra Pergamon, (Tyrkia

i dag), levde fra ca. 130 til ca. 200 og betraktes av
mange som en av de mest innflytelsesrike legene
gjennom alle tider. I år 150 e.Kr. var han den første
til å beskrive hypofysen, og han foreslo at dens
rolle var å drenere slim fra hjernen gjennom nesen.
På engelsk heter hypofysen pituitary. Pituitary er
utledet fra latin pituita: slim. (2,3)
Galen var i en periode av sitt liv livlege for
gladiatorer som ga ham gode muligheter til å
studere anatomi og kirurgi. Etter studier i Smyrna,
Korint og Alexandria, arbeidet han som lege i
Pergamon inntil han reiste til Roma i 162. I Roma
var han livlege for keiser Marcus Aurelius. Han
holdt forelesninger om medisin. Galen er blitt
kalt legeprinsen, og i ry stod han bare under
Hippokrates. (3)
Andreas Vesalius (1514 - 1564) var den første som
laget skisse av hypofysen/hypotalamus. Han var en
flamsk anatom, lege og forfatter av en av de mest
innflytelsesrike bøker om menneskets anatomi.

2006 Deler av landsstyret. Fra venstre Tor Alf Fauske, Sjur Roald, Inger Asuquo, May Elin Hovlandsdal, Øyvind Lindland og John
Bjella. Bildet fra Tor Alf Fauske
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Han var professor ved universitetet i Padova og ble
senere overlege ved hoffet til keiser Karl V.
Thomas Willis (1621 – 1675) skilte for første
gang i 1674 mellom diabetes mellitus og diabetes
insipidus. Diabetes mellitus er det vi i dag kaller
sukkersyke, mens diabetes insipidus kan skyldes
mangel på et hormon som skilles ut i hypofysens
baklapp (ADH).
Thomas Willis var en engelsk lege som spilte en
viktig rolle i anatomiens historie. Han var en av
grunnleggerne av Royal Society.
Det var Pierre Marie (1853-1940) som i 1886 fikk
æren av å beskrive og sette diagnosen akromegali.
Ordet akromegali er sammensatt av to ord som
har gresk opprinnelse, akros: fremspring, ytterst,
megale: stor, kraftig. Akromegali er en sykdom der
perifere, ytre deler av kroppen som nese, kjeve,
fingre, tær og lignende, vokser. Etter 1886 ble det
gradvis klart at hypofysens utvidelse (forårsaket
av et hypofyseadenom) var årsaken til og ikke
en konsekvens av akromegali. Det ble også klart
at akromegali og gigantisme var den samme
sykdommen. De forekom på ulike stadier i livet. De

var ikke ulike sykdommer som i utgangspunktet
tenkt. I dag vet vi at økt vekst kan ramme indre
organer også.
Pierre Marie kom fra en velstående, borgerlig
familie i Paris. Etter å ha fullført medisinsk
utdanning ble han utnevnt til ”Interne des
hôpitaux” i 1878. Han begynte sitt arbeid som
nevrolog under ledelse av Jean-Martin Charcot
på Salpêtrière og Bicêtre. Han fikk sin medisinske
doktorgrad i 1883 med en klassisk avhandling om
Basedow's sykdom.
En mengde forskere bidro til økt kunnskap om
det endokrine systemet og forholdet mellom
akromegali og hypofyseadenom. I 1887 rapporterte
Dr. Oskar Minkowski (1858 - 1931) at hypofysens
utvidelse finnes i alle mortem studier på pasienter
med akromegali. (5)
Pierre Marie var den som fikk æren for
beskrivelsen av akromegali, og han kunne også vise
til tidligere beskrivelser av tilstanden i sine arbeider.
Det fortelles at et portrett av farao Akhenaton fra
Egypt rundt 1365 f. kr. viser tegn på akromegali, så
det var rimelig å tro at dette var en sykdom som

2014 nettverkssamling. Bakerst fra venstre: Geir Faarlund, Kathrine Stølen, Lene Johansen, Laila Imset, Astrid H. Engenes,
Anne Lundhaug, Marit Hansen, Brynhils Stjern, Konrad A. Spica. I midten fra venstre: Linda Gudmundsen, Astrid Moene, Ellen
Myhrhaug, Ann Elise Evjen, Britt Muren, Randi Jacobsen, Kjellaug Herringbotn. Nederst fra venstre: Ida Margrethe W. Knudtzon,
Ann-Christin Ball, Torveig Aas, Sidsel Kaale, Judit Voll. Foto Øyvind Lindland
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hadde eksistert til alle tider.
I dag har moderne røntgendiagnostikk kunnet
avsløre at Gokstadmannen hadde akromegali. Det
er vel også rimelig å tenke at den mytiske figuren
Goliat kunne ha akromegali.

kirurg i historien som kunne åpne skallen på en
levende pasient med en rimelig sikkerhet for
at operasjonen ville gjøre mer nytte enn skade.
Det var Cushing som gjorde nevrokirurgi til en
egen kirurgisk spesialitet. Han var ”faren” til den
effektive nevrokirurgien.(5)

I 1567 forteller den nederlandske kirurgen
I 1909 gjennomførte han en vellykket operasjon
Johannes Weyer, 1515 – 1588, om en gigantisk jente på en akromegalipasient. På samme måte som
han hadde sett.
Schloffer opererte han hypofysen gjennom
nesen. Dette var allikevel en risikabel måte å
Etter hvert som man fant sammenhengen mellom
operere hypofysen på, for det var ikke mulig å se
akromegali og hypofyseadenom, var det naturlig å
hypofyseadenomet. Operasjonen gjennom nesen
undersøke hypofysen for fjerning av adenomet eller ble derfor ikke vanlig før på 1960-tallet.
avlasting av trykket.
I 1932 beskrev Harvey W. Cushing den tilstanden
I mars 1907 ble Hermann Schloffer (1868 som fikk hans navn: Cushings syndrom/sykdom (7).
1937) den første som opererte på hypofysen via
I forbindelse med 100 års jubileet ble Harvey W.
nasalruten. Dessverre døde pasienten etter noen
Cushing innvotert som æresmedlem i Det Norske
uker.
Medicinske Selskab 31. mai 1933 (3).
Harvey W. Cushing (1869 – 1939) ble født i
Cleveland, Ohio. Han var den yngste av ti søsken.
Både hans far og bestefar var leger. Allerede
i perioden 1900-1910 utviklet Cushing seg
til en dyktig nevrokirurg. Han ble den første

Litteratur
1) Store Norske leksikon http://snl.no/hypofysen
2) http://www.endotext.org/neuroendo/
neuroendo3b/neuroendo3b.htm
3) Wikipedia

2014 årsmøte i Nordland fylkeslag. Representanter fra styret. Fra vvenstre Wenche E. Sømme, Marit Hansen og Ann Elise Evjen.
Foto Øyvind Lindland
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4) http://www.endocrinesurgeon.co.uk/index.php/
the-history-of-the-pituitary-gland
5) http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180759322012001300006&script=sci_arttext
6) http://www.cladonia.co.uk/em-acr.html

To støttespillere

Ifølge Tor Alf Fauske hadde MAF to viktige
støttespillere på 1990-tallet. Begge var støttemedlemmer i foreningen og deltok i styrearbeid
store deler av ti-året. De to støttespillerne er
Sigmund Kaastad som var kasserer og økonomiansvarlig i flere år. Den andre er Bjørn Larsen
som var sekretær og studieleder.
Begge var viktige for at foreningen skulle finne
sin form gjennom 1990-tallet.
Vi takker hjertelig for deres innsats.

Sigmund Kaastad

Kjendiser med addison
Selv om våre diagnoser er sjeldne, vil også noen
kjendiser ha disse sykdommene. Nedenfor er en
liste over personer man antar hadde Addisons
sykdom eller andre hormonsykdommer.
Jane Austen, britisk forfatter født 1774
Nathan Gafuik, Kanadisk Olympisk gymnast
Ella Hedtoft, statsministerfrue, død i starten an 1950
årene.
John F. Kennedy, president i USA
Eunice Kennedy Shriver, grundlegger af Special
Olympics. (Lillesøster til John F. og svigermor til
Arnold Swarzenegger)
Gene Shoemaker, astrogeologisk pioner
George Summerbee, profesjonell fotballspiller i
England. Død av addison i 1955.
Venus Williams, tennisspiller
Lionel Messi, profesjonell fotballspiller på topplan.
Jamie Lee Curtis, skuespiller
Sant skal være sant. Disse tre siste har ikke Addisons
sykdom, men andre hormonsykdommer:
Venus Williams – Sjøgrens sykdom
Messi, veksthormonproblemer
Jamie Lee Curtis - cah
Listen har vi fått fra Addisonforeningen i Danmark.
De har hatt en artikkelrekke om disse personene i
sitt medlemsblad.

Bjørn Larsen

MAFs historie

59

Morbus Addison Forening 1989-2014

Returadresse
Morbus Addison Forening
Postboks 152,
4302 Sandnes

Hjemmeside www.addison.no
www.facebook.com/MorbusAddisonForening
e-postadresse: epost@addison.no
Morbus Addison Forening, Postboks 152, 4302 Sandnes
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