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Årsrapport 2020 – sak 6 

Årsmøte 

På årsmøtet 26 februar 2020 kl. 19-21, ble følgende styre, revisorer, representanter til Bekhterev Norge 
Landsmøte og valgkomité valgt: 

Funksjon  Navn     Periode   
Leder   Jon Hagfors    - Nyvalgt for 1 år 
Kasserer                Mathilde Okkenhaug Pilskog  - Nyvalgt for 2 år 
Sekretær  Mats Haraldsson   - Nyvalgt for 2 år 
Styremedlem:   Rune Hammerstad                - Ny valgt for 2 år 
 
Mathilde Okkenhaug Pilskog søkte og fikk permisjon fra styret fra 8.06.2020. I november mottok vi 
melding om at hun trakk seg som kasserer. Styret fikk fullmakt fra årsmøtet å supplere med en 
representant til styret. 

Ørjan Kveseth har fungert som økonomi-ansvarlig siden 8.06.20 

Revisor   

Følgende ble valgt: Per Øyvind Mathisen og Tom Høiås.   

Valgkomité 

Odd Mikkelsen og Ragne Storsul ble valgt til å sitte i valgkomitéen.  

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å supplere med ytterligere medlem.      

Representanter til NRF Oslo fylkeslags årsmøte  

Jon Hagfors, Mats Haraldsson og Rune Hammerstad ble valgt som delegater med Mathilde Okkenhaug 
Pilskog som vara. Jon Hagfors, Mats Haraldsson og Rune Hammerstad deltok på Oslo fylkeslags utsatte 
årsmøte som ble gjennomført elektronisk på Zoom den 04.06.2020. 

Bekhterev Norges landsmøte 

Representanter valgt til å delta var: Jon Hagfors, Mats Haraldsson, vara Rune Hammerstad og Mathilde 
Okkenhaug Pilskog. Den 24.-26.04.2020 var landsmøtet med landskonferanse planlagt gjennomført i 
Bergen. Den ble utsatt grunnet Korona. 

Bekhterev Norges landsmøte ble gjennomført den 28.04.2020 elektronisk på Teams. Jon Hagfors, Mats 
Haraldsson deltok, vara Rune Hammerstad deltok som observatør og var invitert av Bekhterev Norge. 
Han bidro også i den tekniske gjennomføringen av møtet. Det ble et kort og effektivt møte.    

Styrets arbeid  

Styret fordelte arbeidsoppgaver blant styrets medlemmer på det første styremøtet (03-2020) etter 
årsmøtet.  Oppgavene er fordelt og oversikt med ansvarsområde er utarbeidet, med unntak av oppgaver 
som naturlig følger verv som leder, kasserer, sekretær og styremedlem. 

Det har vært behandlet saker innenfor blant annet 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. 

mailto:oslo@bekhterev.no


   
   
  Side 2 av 5 

   

 

Postadresse: E-post: Bankgiro:    

Postboks 4490 Nydalen oslo@bekhterev.no DNB 1602.48.38882 

0490 Oslo  Organisasjonsnr: 983 867 944 

2020 var et krevende år blant annet på grunn av at koronapandemien påvirket oss og vårt arbeid i 
betydelig grad, med blant annet nedstenging og av bassengtilbudet i flere omganger.  

Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter og 116 saker er behandlet av styret. 

Det ble gjennomført et arbeidsseminar 6.-8. november 2020. Det er gjennomført flere arbeidsmøter med 
kompetanseheving i styrearbeid, bruk av IT verktøy.  

Deler av styret har også vært samlet på møter med planlegging og tilrettelegging av studietilbud.  

Styret har også vært arbeidet med å organisere og legge til rette rutiner for planlegging, tilrettelegging 
gjennomføring og reportering 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. Det gjør at 
vi kan få søkt om bingo og motta bingoinntekter til å gjennomføre aktivitetene våre.  

I 2020 har vi mottatt støtte i form av kursmidler fra Funkis, bingomidler, grasrotmidler og 
likepersonmidler. Dette kommer i tillegg til, likepersonsmidler, momsrefusjon og andel av 
medlemskontingent. Vi har gjennom året hatt et lavt kostnadsnivå. Det skyldes at Koronapandemien og 
restriksjonene har begrenset aktivitetsnivået vårt. Det vises til regnskap og revisjonsberetning. 

Likepersonsarbeid 

Flere av foreningens medlemmer er godkjente og tellende likepersoner. De er i hovedsak aktive i det 
aktivitetsbaserte likepersonsarbeidet. Det er gjennomført samlinger med opplæring av likepersoner. 
Disse samlingene er i hovedsak gjennomført elektronsikt og digitalt som webinarer og videokonferanser. 
Vi er i et samarbeid med NRF rundt opplæring.  

Vår likepersonstjeneste betjener en kontakt- og likepersonstelefon i foreningen. For øvrig svarte vi på 
henvendelser mottatt per e-post, på foreningens hjemmeside og sosiale media som Facebook 
fortløpende samt chat. Vi følger de føringer lagt av BUFDIR og fører oversikt over utførte likepersons 
aktiviteter og har utarbeidet skriftlige rutiner som ivaretar dette. Rapporteringsskjema er utarbeidet. 

Studiearbeid 

Foreningen er nå med i funksjonshemmedes studieforbund, FUNKIS. Vi gjennomført møte med dem og 
fikk en innføring i organisering, oppretting, gjennomføring og ferdigmelding av studietiltak som kurs og 
studieringer. Det ble gjennomført ulike kurs i 2. halvår 2020, som lev aktivt med din sykdom i vann og på 
land, styrearbeid, årsmøte forberedelser. 

Interessepolitikk 

Viktige saker dette året har vært; varmtvannsbassengtilbud, det kommunale rehabiliteringstilbudet i 
Oslo og tilgang til fysioterapi, og økte utgifter for kronikere. 

Bekhterev Oslo sendte inn et forslag til uttalelse fra landsmøtet om konsekvenser av pandemien og 
bortfall behandlingsreiser. Forslaget fikk tilslutning av landsmøtet. I tillegg sendte vi inn noen endringer 
av vedtektene, bl.a. innføring av familiemedlemsskap. Uttalelsen ble sendt ut som pressemelding i 
forbindelse med markering av verdens Bekhterevdag den 2.mai. Den fikk god mottakelse og ga flere 
presseoppslag både på nett og papir.  

Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 

Tema for møtet var rehabiliteringstilbud, fysioterapitilbudet og behandlingsreiser. 

Det ble sendt en forespørsel om møte med Helse- og omsorgsministeren. Den 15.07.2020 var vi møte 
med statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Der fikk vi god tid til å 
orientere om situasjonen rundt pandemien og legge frem vår sak om blant annet viktigheten og behovet 
for rehabilitering i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, fysioterapi, varmtvannsbasseng og 
behandlingsreiser.  

Vi registrerer, etter tilbakemelding fra medlemmene, at ventetiden til rehabilitering i Norge er redusert. 
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Vi fikk opplyst at Vestre Aker bydel før sommerferien hadde vedtatt budsjettkutt. Konsekvensen av 
kuttet var at 7 fysioterapistillinger ville fjernet. Foreningen reagerte kraftig på dette og sendte brev til 
alle politikerne, rådet for funksjonshemmede og administrasjonen der vi pekte på konsekvensene av 
denne innsparingen. Dette førte til at politikerne etterspurte en konsekvensutredning og utsatte 
iverksettelsen av innsparingen. Ved behandlingen av årets budsjett ble mulig øking av tilbudet drøftet. 
Fullt gjennomslag for oss og våre medlemmer og fysioterapitilbudet opprettholdes i Vestre Aker bydel. 

Foreningen har også gitt innspill til høringer innføring av moms på ikke autoriserte helse arbeidere. Vi 
gikk inn for godkjenning og autorisasjon av osteopater og naprapater. I behandling av saken gikk 
stortinget inn for å etablere en godkjenningsordning som gir dem autorisasjon. 

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 pasientråd ved Diakonhjemmet sykehus, i flere 
brukerråd ved Oslo universitetssykehus. I tillegg representert i ulike forskningsprosjekt og studier. 

Forskning 

Foreningen har ikke i 2020 bidratt med midler til informasjons, forsknings- og utredningsarbeid med 
fokus på effekt av ikke-medikamentell behandling av pasienter med AS (ankyloserende spondylitt/aksial 
spondyloartritt). Vi følger opp gir innspill til arbeidet. 

Foreningen har deltatt og bidratt i forskning, utvikling, utprøving av måleinstrument for bevegelighets-
måling for pasienter med AS. Vi er involvert i pågående prosjekter. Foreningen og forbundet har deltatt 
på webinar gjennomført av EULAR. Den internasjonale revmatologikongressen med deltakere fra rundt 
120 land. Der meisles fremtid 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 har også deltatt 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.  

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 årsmøtet i 2019, sak 8, ble det vedtatt enstemmig at BFO melder overgang til Bekhterev Norge. 
Meldinger om dette er sendt medlemmene i 2019. Styret har brukt deler av 2020 på å gjennomføre 
overgangen. Det har vært dialog med forbundet om dette i lengre tid. Retningslinjer utarbeidet i 
forbindelse med denne overgangen, godkjent av NRF forbundsstyret etter pålegg fra landsmøtet, er 
fulgt. Melding om iverksettelse av vedtaket i juni 2020 ble sendt til NRF. Bekhterevforeningen i Sør- 
Rogaland sendte her felles brev på vegne av foreningene. 

Styreseminar 

Styret gjennomførte et styreseminar i tiden 6.-8.11.20. Tema på seminaret var oppsummering av 
arbeidet så langt og veien videre samt oppstart av årsmøteforberedelser. Det ble utarbeidet skisse til 
dokumenter til årsmøte. Det ble gjennomført gode diskusjoner og drøftinger om en felles strategi for 
veien videre og det ble gitt innføring, repetisjon og oppdatering i muligheter og bruk av dataverktøy som 
Styreweb og Microsoft Office og Teams, Sharepoint. Studie- og likepersonarbeid ble også gjennomgått. 

Reisefond 

Det ble vedtatt og styrke reisefondet på årsmøtet.  

Det har i 2020 ikke vært behandlet søknader til reisefondet. 
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Medlemsrettet informasjon om aktiviteter og sosiale tilbud 

Informasjonsskriv til medlemmene: Det er i 2020 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 bassengtrening, markering av Verdens Bekhterevdag og andre aktiviteter, 
samt lenker til relevante artikler på nett. 

Gjennomførte møter og aktiviteter for medlemmene i perioden 

Verdens Bekhterev 
Markering av dagen som var 2. mai Pressemelding som markering ble sendt ut og ble godt mottatt. 

Trening i varmtvann og på land: Tilbudet er organisert som studietiltak. Kurset "Lev aktivt med din 
sykdom i vann eller på land" er tilbudt. Det har vært gjennomført to grupper ved Diakonissehuset 
Lovisenberg på tirsdager i første halvår. Det ble utvidet til 3 grupper i andre halvår 2 på tirsdager og 1 
gruppe på torsdager, i tråd med drøftinger på årsmøtet.  

På grunn av koronapandemien ble bassenget stengt siste del av første halvår og siste del av andre halvår. 
Deltakerne har savnet tilbudet. Det har vært ekstra utfordringer og administrere dette. Deltagelsen på 
gruppene har vært god. Bassenginstruktør er likepersoner i foreningen.  

Vi har egne nøkkelpersonskorps med vara som har sagt seg villig til å låse inn og føre 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 innlagte trening og øvelser som et 
erstatningstilbud i de perioder bassengtilbudet var stengt. Det ble positivt tatt imot. 

Temamøte: Det ble gjennomført et vellykket temamøte høsten 2020.  Nytt innen forskning, medisiner 
diagnostisering, og behandling. Foredragsholder var Revmatolog Guro Løvik Goll fra Diakonhjemmets 
Sykehus. Temamøtet ble filmet av oss. Revidert opptak av møtet ligger på foreningens nettside 
https://oslo.bekhterev.no 

Medlemstur: Foreningen inviterte medlemmene, som en pangstart på høsthalvåret på tur til vakre 
Maridalen den 18. august. 2020. 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 var godt. 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 2020 år viser en liten nedgang, pr 31.12.2020 var vi 186 betalte medlemmer.   

 

     Oslo, 10. januar 2021 

Styret Bekhterevforeningen Oslo og omegn 

 

______________________ 

Jon Hagfors 

Leder 

______________________ 

Mats Haraldsson 

Sekretær 

 

______________________ 

Rune Hammerstad 

Styremedlem 

 

____________________ 

Ørjan Kveseth 

Økonomi ansvarlig 
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Styret har deltatt på følgende arrangementer og aktiviteter i 2020: 

Tid: Arrangement: Deltaker(e): 

29.01.20 Pas råd DS møte Jon Hagfors 

11.02.20 Referanse gruppe møte DS Jon Hagfors 

18.02.20 Sensor utviklings møte Jon Hagfors 

25.02.20 Test sensor basseng Vebjørn Berre Jon Hagfors 

26.02.20 Årsmøte BFO på Lovisenberg Styret 

27.02.20 Møte om forskning med representant for Igalo sensor  J.Hagfors V. Berre Jadranka 

26.03.20 Ledermøte BN Jon Hagfors 

27.04.20 Digitalt årsmøte spafo Mats H Jon H 

28.04.20 Landsmøte BN                                                                                  Jon Hagfors, Mats Haraldsson 
Rune Hammerstad observatør 

29.04.20 Pas råd møte DS Jon Hagfors 

02.05.20 Verdens Bekhterev dag Sendt pressemelding God respons Jon Hagfors  

04.05.20 Deltatt webinar Strategi  Jon Hagfors 

14.05.20                Likeperson samling Mats Haraldsson 

19.05.20 Ledermøte OFL Jon Hagfors 

27.05.20            Ledermøte BN Fremtidig organisering Jon Hagfors 

28.05.20 FORMI Brukermedvirknings database Samarbeids forum Jon Hagfors 

02.06.20 EULAR Forberedelser til konferanse Jon Hagfors 

02.06.20 Opplæring styreweb Jon Hagfors, Mats Haraldsson  

02.06.20 NORDRUM bruker repr. i forskning digitalt møte status opps Jon Hagfors 

03-06.06.20 EULAR oppstart samling digitalt Jon Hagfors 

04.06.20 Årsmøte OFL Jon Hagfors, Mats Haraldsson, 
Rune Hammerstad 

08.06.20 FORMI Brukermedvirknings database Samarbeids forum Jon Hagfors 

11.06.20 Styreweb Opplæring BN Digitalt Styret 

14.06.20 Ledermøte BN Jon Hagfors 

15.06.20 Doktordisputas – digital prøve-forelesning om RA Jon Hagfors 

23.06.20 FORMI Brukermedvirknings database Samarbeidsforum digi Jon Hagfors 

04.07.20 Planlegging og prøve tur for medlemmer høsten Rune H Jon H Mats H 

18.08.20 FORMI Brukermedvirknings database Samarbeidsforum digi Jon H 

20.08.20 Medlemstur Movatn  

27.08.20 Møte Funkis Jon H Mats H 

21.09.20 Media strategi BN Jon H 

23.09.20 Intervju prosjekt behandlings reiser ubehandlet  Jon H 

07.10.20 Reuma pas råd DS Jon Hagfors 

13.10.20 ASIF seminar AxSSpA digitalt Delay to Diagnosis globalt forum Jon Hagfors Bernt Halvorsen 

29.10.20 EULAR study group Martin Dewit Digitalt  Jon Hagfors  

02.11.20 Tema møte Aksial spondylo artritt Nytt innen diagnose,   forskning  
behandling ved Guro Løvik Goll 

Styret  

02.11.20 ASIF seminar AxSSpA digitalt Delay to Diagnosis globalt forum Jon Hagfors Bernt Halvorsen 

13.11.20 UMERAKT AxSpA kriterier for forskning revidering Jon Hagfors 

13.11.20 FFO jubileum seminar brukermedvirkning webinar Jon Hagfors 

16.11.20 Likeperson arbeid retningslinjer Jon Hagfors Mats Haraldsson 

17.11.20 Ledermøte BN Jon H 

18.11.20 Revmatiker pasient råd DS Jon H 

19-20.11.20 Forsknings konferanser Muskel og skjelett  Jon H 

19.11.20 Likeperson samling BN Teams Jon H 

21.11.20 Likeperson opplæring  Mats H 

24.11.20 Samarbeids møte vedr likeperson og omorganisering Jon Hagfors 

27-29.11.20 Styreseminar  Rune Hammerstad  
Mats Haraldsson Jon Hagfors  

02.12.20 FORMI Brukermedvirknings database Samarbeids forum digi Jon H 
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