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Årsrapport 2019 
 

På årsmøtet 21. februar 2019, ble følgende styre, revisorer, representanter til Oslo 
fylkeslag årsmøte og valgkomité valgt: 

 
Funksjon  Navn     Periode   
Leder   Odd Mikkelsen    - Gjenvalgt for 1 år 
Kasserer/studieleder Ragne Storsul    - ikke på valg (1 år igjen) 
Styremedlem  Jon Hagfors    - Gjenvalgt for 2 år 
Varamedlem:   Ellen Sann    - Ny, valgt for 1 år 
Varamedlem:   Mats Haraldsson   - Ny, valgt for 1 år 
 
Ellen Sann fikk permisjon fra styret fra 24.09.2019 
Mats Haraldsson Har fungert som sekretær i perioden 
 
Revisor:   
Følgende ble valgt Per Øyvind Mathisen og Tom Høiås.   
       
Representanter til NRF Oslo fylkeslags årsmøte:  
Jon Hagfors, Ragne Storsul og Mats Haraldsson, Vara: Ellen Sann 
 
Representanter til Bekhterev Norge landsmøte: 
Ragne Storsul, Ellen Sann, Rune Hammerstad som vara 
 
Forslag delegater til NRF landsmøte: 
I prioritert rekkefølge: Jon Hagfors, Mats Haraldsson, Ragne Storsul 
 
Valgkomité: 
Hanne Schjerverud, Kristin Røst Lund og Bjørg Aakre. 
     
Styrets arbeid  
Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter og 92 saker er behandlet av styret. 
Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å fordele arbeidsoppgaver blant styrets medlemmer og dette ble 
utført på det første styremøtet 03-2019 etter årsmøtet.  Oppgavene er fordelt og oversikt med 
ansvarsområde er utarbeidet, med unntak av oppgaver som naturlig følger verv som leder, 
nestleder, kasserer, sekretær og studieleder. 
 
Det har vært behandlet saker innenfor bl. a. områdene interessepolitikk, likepersonsarbeid, studie- 
og informasjonsarbeid, økonomi og omorganisering til diagnoseorganisasjon. I tillegg har det vært 
behandlet saker knyttet til aktivitetstilbud som tema- og medlemsmøter, bassengtrening og sosiale 
tiltak. Saker som i større grad har vært til informasjon har blitt håndtert fortløpende. 
 
Styrets arbeid har vært preget av den kommende omorganiseringen av Bekhterev Norge. Styret har 
i denne forbindelse deltatt på 4 ledermøter i Bekhterev Norge. 
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Styret har deltatt på følgende arrangementer og aktiviteter i 2019: 

 
Tid: Arrangement:   Deltaker(e): 
22.  Januar Interessepolitisk forum fylke, møte   Jon Hagfors 
22.  Februar Forskning og utvikling av bevegelses måling, prosjekt møte Jon Hagfors 
28.  Februar Doktorgrads disputas og prøveforelesning 
 Tema Revmatologisk rehabilitering med oppfølgingssamtaler Jon Hagfors  
07.  Mars  Årsmøte Oslo fylkeslag (OFL)   Ellen Sann og Jon Hagfors 
08.  Mars Brukermedvirkning i forskning Nordforsk, samling  Jon Hagfors 
15.  Mars Markering av Revmatikerdagen i Oslo, Tema usynlig syk Jon Hagfors 
 Interessepolitisk utvalg, møte NRF   Jon Hagfors 
27.  Mars Revma pasientråd, møte Brukermedvirkning i forskning Jon Hagfors 
4.-5. April Nettverkskonferanse i Revmatologisk rehabilitering Jon Hagfors 
26.-28. april Landsmøte og landskonferanse Bekhterev Norge Ragne Storsul Rune Hammerstad 
09. Mai CHARM brukerpanel, rehab. forsking stipendiatsamling Jon Hagfors 
11.-15. Juni EULAR revmatologikongress, deltaker   Jon Hagfors 
27. August Valg vake kommunevalg i samarbeid med fylke  Odd Mikkelsen 
 Kjernesaker: Tilgang til terapibasseng, kommunal rehab. Jon Hagfors 
28. August Revma pasientråd Tema: Forskningsstrategi Revmatologisk 
 Avdeling DS v/leder Enhet for forskning og innovasjon. Jon Hagfors 
 Representerte på FFO-Oslo politisk paneldebatt ifm. valget Jon Hagfors 
29. August Markering OUS 10 år. Representerte på stand Rikshospitalet  
 FORMI Bruker databasen brukermedvirkning i forskning  Jon Hagfors 
31. August Tillitsvalgt konferanse Workshop   Hele styret 
05. September Valgkampstandene til ulike partiene på Karl Johan. Odd Mikkelsen og Jon Hagfors  
10. September Representerte på jubileums seminar for avdelingsleder 
 Revmatologisk avd. DS   Jon Hagfors 
20. September Referansegruppemøte NKRR, NBRR    Jon Hagfors 
25. September Interesse politisk konferanse i regi av helse Sør Øst  Jon Hagfors 
26. September Delegatmøte forberedelse Landsmøte    Jon Hagfors 
9.-10. Oktober 6. Baltic North Sea Conference   Jon Hagfors 
  (BNC) on Physical and Rehabilitation 
7.-8. November Invitert til MUSS konferanse på muskel og skjelett feltet  Jon Hagfors 

 
Økonomi 
Styret har hatt som mål å drive en sunn og fornuftig økonomistyring i foreningen. Vi er avhengig av 
støtte og tilskudd for å gjennomføre aktivitetene våre. I 2019 har vi mottatt støtte i form av 
kursmidler fra Funkis, bingomidler og likepersonmidler. Vi har gjennom året holdt et lavt 
kostnadsnivå. Det vises til revisjonsberetning og regnskap. 
 
Likepersonsarbeid 
Flere av foreningens medlemmer er godkjente likepersoner. Foreningen har deltatt i en 
turnusordning med informasjonsstand på Diakonhjemmet. For øvrig besvares alle henvendelser via 
e-post, på foreningens hjemmeside og facebook-side fortløpende. 
 
Interessepolitikk 
Viktige saker dette året har vært; manglende varmtvannsbassengtilbud og det kommunale 
rehabiliteringstilbudet i Oslo, fysioterapiordningen, egenandelsordninger, AAP og økte utgifter for kronikere, 
kommunevalget. Vi har også vært representert i interessepolitisk forum i fylkeslaget. 
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Var på valgkampstandene til ulike partiene på Karl Johan. Forhørte oss om partienes standpunkt i våre 
kjernesaker. Fikk blant annet samtale med Byrådsleder Raymond Johansen. Tok blant annet opp 
Terapibassengsituasjonen og Kommunal Rehabiliteringstilbud for våre grupper. 

 
Brukermedvirkning 
Foreningen har vært representert brukermedvirkning i pasientråd ved Diakonhjemmet sykehus og i 
flere brukerråd ved Oslo universitetssykehus i tillegg brukerrepresentasjon i ulike forskningsprosjekt. 
 
Forskning 
Foreningen har bidratt med kr. 10 000,- til forskning på effekt av ikke-medikamentell behandling av 
pasienter med AS (ankyloserende spondylitt).Foreningen har deltatt i forskning, utvikling, utprøving 
av måleinstrument for bevegelighetsmåling for pasienter med AS (ankyloserende spondylitt). 
 
Omorganisering av diagnosearbeidet 
På Landskonferansen i Tromsø 29. april 2018 ble det vedtatt at Bekhterev Norge (BN) etableres som 
en selvstendig diagnoseorganisasjon. Dette som følge av vedtak på Landsmøtet til Norsk 
Revmatikerforbund (NRF) i 2017 hvor det ble bestemt at diagnosearbeidet skal styrkes ved å blant 
annet etablere nasjonal selvstendig diagnoseorganisasjon etter modell av BURG. På årsmøte sak 8 
ble det vedtatt enstemmig at BFO melder overgang til Bekhterev Norge. Styret har brukt året på å 
forberede overgangen. 
 
Styreseminar 13.-20. november  
Styret gjennomførte et styreseminar hvor det ble utarbeidet dokumenter til årsmøtet, og det ble 
gjennomført gode diskusjoner og drøftinger om en felles strategi for veien videre.  
 
Reisefond 
Det har i 2019 ikke vært behandlet søknader til reisefondet. 

 
 
Medlemsrettet informasjon om aktiviteter og sosiale tilbud 
 
Informasjonsskriv til medlemmene: Det er i 2019 sendt ut 3 informasjonsskriv til medlemmene. 
Informasjonsskrivene sendes nå ut både på e-post og pr brev. 
 
Nettsider: Det har blitt lagt ut noe 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 bassengtrening, markering av verdens Bekhterevdag og 
andre aktiviteter, samt lenker til relevante artikler på nett. 
 

 
Gjennomførte møter og aktiviteter for medlemmene i perioden: 
 
Markering av Verdens Bekhterev- dag 4. mai 
Dagen ble markert med guidet vandretur i området Vulkan på Grünerløkka. Oppmøtet var labert. 
 
Trening i varmtvannsbasseng 
Det har vært gjennomført 2 bassenggrupper ved Diakonissehuset Lovisenberg hver tirsdag i et vår- 
og et høstsemester. Deltagelsen på gruppene har vært tilfredsstillende.  Bassenget driftes på frivillig 
basis av kostnadsmessige hensyn og fast bassenginstruktør er likeperson i Bekhterevforeningen. 
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Temamøte 
Det var berammet et temamøte høsten 2019.  Dette ble dessverre ikke gjennomført pga. 
manglende foredragsholdere.  
 
Medlemsutvikling 2019 
Medlemstallet inneværende år viser en viss nedgang, pr 31.12.2019 var vi 251 medlemmer.   

 
 
 
     Oslo, 10. januar 2020 

Styret Bekhterevforeningen Oslo og omegn 
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Varamedlem 
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