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Årsrapport 2021 

Årsmøte 

På årsmøtet 26. februar 2021 kl. 19.00 - 21.00 ble følgende styre, revisorer, representanter til Bekhterev 
Norge Landsmøte og valgkomité valgt: 

Funksjon Navn Periode    
Leder Jon Hagfors Gjenvalgt 
Kasserer Ørjan Kveseth Ny 
Sekretær Mats Haraldsson Gjenvalgt 
Styremedlem  Rune Hammerstad Gjenvalgt 
Styremedlem Oddbjørg Ellinor Holten Ny  
Styremedlem Jon Skandsen Ny   

Revisor   

Følgende ble valgt: Per Øyvind Mathisen og Tom Høiås.   

Valgkomité 

Følgende ble valgt: Leder for valg komiteen Odd Mikkelsen, Heidi Brandt og Ole Jonny Stavheim.  

Bekhterev Norges landsmøte 

Deltakere fra vår forening var: Jon Hagfors, Ørjan Kveseth, Mats Haraldsson og Rune Hammerstad. 

Styrets arbeid  

Styret fordelte arbeidsoppgaver blant styrets medlemmer på det første styremøtet (04-2021) etter 

årsmøtet.   

Det har vært behandlet saker innenfor blant annet områdene interessepolitikk, likepersonsarbeid, 

studie- og informasjonsarbeid og økonomi. I tillegg har det vært behandlet saker knyttet til 

aktivitetstilbud som tema- og medlemsmøter, bassengtilbud og sosiale tiltak. Saker som i større grad har 

vært til informasjon har blitt håndtert fortløpende. 

2021 var et krevende år. Koronapandemien påvirket arbeidet vårt i betydelig grad, med blant annet 

nedstenging av bassengtilbudet i flere omganger.  

Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter og 104 saker er behandlet av styret. Det er gjennomført 

flere arbeidsmøter med kompetanseheving i styrearbeid, samt bruk av IT-verktøy. Deler av styret har 

hatt samlinger i planlegging og tilrettelegging av studietilbud.  

Styret har arbeidet med å organisere og legge til rette rutiner for planlegging, tilrettelegging 
gjennomføring og rapportering av likepersonarbeid. 

Økonomi 

Styret har hatt som mål å drive en sunn og fornuftig økonomistyring i foreningen. Vi har søkt lotteri og 

stiftelsestilsynet om forlenget godkjenning som lotteriverdig organisasjon. Den ble innvilget. I 2021 har vi 

mottatt støtte i form av kursmidler fra Funkis, bingomidler, grasrotmidler. Dette kommer i tillegg til 

momsrefusjon og andel av medlemskontingent. Vi har gjennom året hatt et lavt kostnadsnivå. Det 
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skyldes at koronapandemien og restriksjonene har begrenset aktivitetsnivået vårt. Det vises til regnskap 

og revisjonsberetning. 

Likepersonsarbeid 

Flere av foreningens medlemmer er godkjente likepersoner, og driver i hovedsak aktivitetsbasert 
likepersonsarbeid som bassengkurs, likepersonskurs og temamøter.  

Vår likepersonstjeneste betjener en kontakt- og likepersonstelefon i foreningen. Ellers svarer vi på 
henvendelser mottatt per e-post, på foreningens hjemmeside og sosiale media som Facebook 
fortløpende samt chat.  

Studiearbeid 

Foreningen er nå med i funksjonshemmedes studieforbund, FUNKIS. Vi gjennomførte flere kurs med 
studieplan og økonomisk støtte fra Funkis. Det ble gjennomført ulike kurs i 2021, som «Lev aktivt med 
din sykdom i vann og på land», styrearbeid og kompetanseheving. 

Interessepolitikk 

Pandemien har gjort det utfordrende å få jobbet med interessepolitikk slik vi har ønsket og hatt som mål. 
Det har gått med tid å legge planer. Når så planene skulle gjennomføres måtte de endres på grunn av 
nedstenging,  

Viktige saker dette året har vært: Varmtvannsbasseng og terapibassengsituasjonen i Oslo, temamøter, 
tilgang til fysioterapi, økte kostnader for oss kronikere og tilgang til revmatolog. Vi har lagt ned betydelig 
arbeid i forbindelse å bevare og forlenge driftsavtale med privat praktiserende revmatolog i Oslo. Det er 
sendt flere uttalelser og bekymringer til Helse Sør-Øst i denne saken. Vi følger og arbeider videre med 
saken. 

Bekhterev Oslo sendte inn et forslag til uttalelse fra landsmøtet i Bekhterev Norge om konsekvenser av 
pandemien og bortfall av viktige behandlingstilbud og behandlingsreiser. Forslaget fikk tilslutning av 
landsmøtet. Uttalelsen ble sendt ut som pressemelding i forbindelse med lanseringen av statsbudsjettet 
for 2022. Den ble sendt til mediene, både etermedier og på nett og papir.  

I tillegg sendte vi inn flere forslag til landsmøtet for å få endringer av vedtektene.  

Tidlig diagnostisering er en viktig sak for oss. Vi deltok på digitalt møte som det internasjonale 
Bekhterevorganisasjonen ASIF gjennomførte. Dette fulgte vi opp i forbindelse med den internasjonale 
Bekhterevdagen den 8. mai 2021.  

Vi har også hatt søkelys på viktigheten av rehabilitering og høyspesialisert rehabilitering, og har 
gjennomført en temasamling. Foreningen og Bekhterev Norge har dialog med behandlingsreiser og 
uttrykt bekymring over bortfall av tilbudet. Vi har også god dialog og samarbeid med institutt Igalo i 
Montenegro.  

Brukermedvirkning 

Foreningen er representert med brukermedvirkning i bl.a. Revma pasientråd ved NKRR og NBRR, 
Diakonhjemmet sykehus, samt i flere brukerråd ved Oslo universitetssykehus. I tillegg representert i ulike 
forskningsprosjekt og studier. Vi har hatt brukermedvirkere med i internasjonale prosjekter, multisenter 
studier i Norge og en rekke prosjekter ved Diakonhjemmet sykehus.   

Vi har også hatt medforfatter på en publisert artikkel i en internasjonal journal om erfaringene fra 
brukermedvirkning, se Revmabloggen hos Diakonhjemmet. Videre har vi deltatt på strategiseminar hos 
Diakonhjemmet sykehus om den framtidige satsningen. Vi er representert i FORMI brukerdatabase og 
forum, og vi er aktive innen områder som ser på tarmens mulige betydning på sykdomsutvikling. 

Forskning 

Foreningen har tatt initiativ overfor Bekhterev Norge for å bidra til å øke fokus på tarmen og 
bakteriefloraens mulige innvirkning og betydning for sykdomsutvikling. Dette var et tema som fikk fokus 
med en egen sesjon på EULAR i 2021. Bekhterev Norge og foreningen samarbeider rundt dette.  
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Det medisinske miljøet i Nord Norge ble forespurt om det kunne være av interesse og starte arbeide for 
å finne ut tarmen og bakteriefloraens mulige innvirkning og betydning for sykdomsutviklingen for 
mennesker med Bekhterev. Vi ble bedt om å bidra i gjennomføringen av en spørreundersøkelse for å 
avdekke interessen og kjennskapen til temaet blant våre medlemmer, som ble gjennomført med 
interessante resultater. Det var god respons ca. halvparten av medlemmene besvarte undersøkelsen. 
Resultatene dannet en del av grunnlaget i utformingen av søknad om støtte til et slikt prosjekt. 

Foreningen har ikke i 2021 bidratt med midler til informasjons, forsknings- og utredningsarbeid med 
fokus på effekt av ikke-medikamentell behandling av pasienter med AS (ankyloserende spondylitt/aksial 
spondyloartritt) i samarbeid med nøkkelpersoner i Igalo. Vi følger opp og gir innspill til arbeidet. Arbeidet 
er i avslutningsfasen nå. 

Vi har deltatt og bidratt i forskning, utvikling, utprøving av måleinstrument for bevegelighets-måling for 
pasienter med AS. Det har stoppet opp på grunn av pandemien.  

Foreningen og forbundet har deltatt på webinar gjennomført av EULAR, den internasjonale revmatologi-
kongressen med deltakere fra rundt 120 land. Der meisles fremtidig behandling ut basert på forskning 
som presenteres på kongressen. Vi har deltatt på virtuell workshop om brukermedvirkning i forskning i 
forbindelse med EULAR.  

Foreningen har deltatt på 2 ASIF workshop om å redusere tid fra symptom til diagnose og behandling.  

Vi er også med som brukermedvirkere på OMERAC workshop der kriterier som må være med i forskning 
på Aksial Spondyloartritt (AS) ble drøftet og kom med innspill til anbefalingene. 

Styreseminar 

Styret gjennomførte et styreseminar 8. januar 2021. Tema på seminaret var oppsummering av arbeidet 
så langt og veien videre samt oppstart av årsmøteforberedelser. Det ble utarbeidet skisse til dokumenter 
til årsmøte.  

Reisefond 

Det ble vedtatt å styrke reisefondet på årsmøtet. 

Det har i 2021 ikke vært behandlet søknader til reisefondet. Foreningen hadde lagt planer for et 
medlemstilbud med aktiviteter og behandling i varmere strøk. Det ble utsatt på grunn av den usikre 
situasjonen pandemien gir. Vi håper å kunne få fulgt dette opp i inneværende år. 

Medlemsrettet informasjon om aktiviteter og sosiale tilbud 

Informasjonsskriv til medlemmene: Det er i 2021 sendt ut flere informasjonsskriv til medlemmene. 
Informasjonsskrivene sendes nå ut både på e-post og pr brev. 

Nettsider: Det har blitt lagt informasjon på foreningens hjemmeside i løpet av året. 

Facebook: Foreningens side på Facebook ble aktivt benyttet til å legge ut informasjon om Bekhterev-
saken og aktivitetstilbud som bassengkurs, markering av Verdens Bekhterevdag og andre aktiviteter, 
samt lenker til relevante artikler på nett. 

Gjennomførte møter og aktiviteter for medlemmene i perioden 

Verdens Bekhterev: Grunnet Korona ble årets Bekhterev dag ikke markert i foreningens regi med fysiske 
arrangementer. Vi markerte på nettsiden og hjemmesiden vår. 

Bassengtilbud og på land: Tilbudet er organisert som studietiltak. Kurset "Lev aktivt med din sykdom i 
vann eller på land" er tilbudt. Det har ikke vært gjennomført grupper på vårparten grunnet Korona. 

Vi startet opp basseng 28.10.21 og fikk holde på til 7.12.21 da det ble korona-stengt igjen. Vi hadde 3 
grupper i gang med til sammen rundt 50 deltakere. Deltakerne har savnet tilbudet. Det har vært ekstra 
utfordringer og administrere dette. Deltagelsen på gruppene har vært god, men sporadisk fravær. 
Bassenginstruktør er likepersoner i foreningen.  
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Vi har egne nøkkelpersonskorps med vara som har sagt seg villig til å låse inn og holde oversikt over 
oppmøte. De bidrar med tilsyn og hjelp slik bassengtilbudet går smidig og deltakerne overholder 
smitteverntiltak og føringer som er lagt. Dette har fungert knirkefritt. Stor takk til alle som bidrar i denne 
dugnaden.  

Det har vært organisert aktivitetsgrupper med blant annet turer med trening og øvelser som et 
erstatningstilbud i de perioder bassengtilbudet var stengt. Det ble positivt tatt imot. 

Temasamlinger: Det ble gjennomført to vellykkede temakvelder høsten 2021.  

Den første temakvelden den 29. september med tema «Spesialisert rehabilitering». Revmatolog og 
avdelingsoverlege på Nasjonal Behandlingstjeneste for Revmatologisk Rehabilitering, NBRR, ved 
Diakonhjemmets Sykehus. Revidert opptak ligger ute på Facebook og nettsiden vår og er godt besøkt. 

Den andre temakvelden den 1.11 2021 tok for seg tarmens mulige innvirkning og betydning for utvikling 
av Bekhterevs sykdom og det siste nye på området.  Revmatolog Øyvind Midtvedt, overlege ved Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet orientere oss. Han har i en årrekke vært spesielt opptatt av dette 
feltet. Ved stadig flere immunrelaterte sykdommer har man funnet at endringer i sammensetningen av 
bakterier i tarmfloraen kan påvirke sykdomsutviklingen. Det hevdes at opp mot 90% av immunforsvaret 
har sitt utgangspunkt i tarmen. Overføring av tarm-mikrobiotika/bakterieflora fra en frisk donor/giver til 
pasienter som lider av sykdom kan bidra til bedring. Dette kalles fekal transplantasjon. 

Medlemstur: Foreningen inviterte medlemmene, som en pangstart på høsthalvåret på tur til vakre 
Maridalen den 1.9 2021. Vi tok toget til Movatn. Så gikk turen til Hansakollen med flyvraket fra krigens 
dager som mål. Det var sol, varmt, godt og flott. Oppmøtet kunne vært bedre. Etter turen ble det servert 
noe å bite i og drikke på hytta til et medlem. Tiden gikk fort. Det ble en trivelig hyggelig og sosial tur. 

Medlemsutvikling  

Medlemstallet i 2021 år viser en pen økning, pr 31.12.2021 var vi økt fra 186 til 221 betalte medlemmer.  
Det er en medlemsvekst på 35 medlemmer. I disse pandemitider bør vi være tilfredse med det. Vi hører 
at andre organisasjoner sliter med å beholde medlemmene. 

 

     Oslo, 16.02.2022 

Styret Bekhterevforeningen Oslo og omegn 

 

Jon Hagfors, leder (sign) Mats Haraldsson, sekretær (sign) 

Rune Hammerstad, styremedlem (sign) 

 

Oddbjørg Ellinor Holten, styremedlem (sign) 

Ørjan Kveseth, kasserer (sign) 

 

Jon Skandsen, styremedlem (sign) 
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