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Revmatikerforeningens 60-årige historie

Trondheim Revmatikerforening gratulerer med 60 årsjubileet.
Jeg er så heldig å få være leder av fylket største Revmatikerforening (TRF) en av landets
største. Selv fylte jeg 3 år ved oppstarten. Lite og intet visste jeg om TRF da og intet vet man
om sin fremtid og livsløp i så ung alder. Så blir man voksen og kroppen får sine utfordringer.
For mitt vedkommende ble det flere diagnoser.
Jeg traff personer som var medlem i foreningen og ba meg med på møte, men dørstokkmila
og mentale bilder gjorde at jeg holdt meg borte. Mitt mentale bilde var at dette var en forening
der eldre damer kom sammen og strikket og slarvet.
For å gjøre en lang historie kort, jeg gikk på et møte, der betalte jeg kr. 40.- for bevertning
m.m. Jeg stilte noen spørsmål på møtet, og når jeg kom hjem ringte telefonen. Valgkomiteen
ønsket meg som kasserer i TRF, dette kom bardus på meg, jeg ble regelrett tatt på sengen, for
det var jo ikke kasserer og regnskap jeg var god på, i min villfarelse sa jeg ja og på årsmøtet
ble jeg valgt uten motkandidat. I grunnen hadde jeg nok å gjøre i mitt yrke og andre sysler jeg
hadde sagt ja til. Jeg måtte stadig melde forfall både til styremøter og medlemsmøter, men
med god hjelp fra andre i styret kom jeg velberget gjennom valgperioden.
Bjørn Lenes ble valgt til leder i TRF og han kalte meg inn på teppet og sa et han ønsket meg
som sin nestleder. Jeg prøvde så godt jeg kunne å vri meg unna, men Bjørn tok ikke et nei for
nei. Så når jeg hadde tenkt nei og Bjørn hadde tenkt ja, sa han "da bli det sånn da!" Jeg ble
valgt som nestleder, Under sin lederperiode gikk Bjørn bort og undertegnede måtte ta over.
Nå har det blitt noen år som leder i TRF, og jeg må si at interessen og engasjementet har økt
og fortsatt er tilstede og stigende, men jeg tar 1år om gangen og holder på så lenge helsa
tillater det, men jeg kan også tenke meg andre oppgaver, men tiden får vise, nå er jeg leder og
blir det i alle fall fram til årsmøtet i 2016.
Det er ikke bare av det gode å være med i ei stor forening som TRF, jeg tror vi på mange
måter blir en falsk trussel for alle de små foreningene som stort sett drives i fra
kjøkkenbenken. Vi har eget kontor, frivillighet i å sitte på kontoret, vi har teknisk utstyr som
er det beste etter dagens normer. Vi har en ryddig økonomi og jobber kontinuerlig for å bedre
den, for det er dette som tilbakeføres medlemmene gjennom behandlingsreiser til Reuma-Sol,
reiser i inn og utland, trening i varmtvannsbasseng. Bruskforum, 3 ganger i året, dette
jubileumsheftet. Juleavslutning og medlemsmøter med trim og grill på forsommeren. Samt
større møter med innleide foredragsholdere. Vi oppgraderer styret med kursing både internt
og eksternt.
Kompetanseheving er viktig! Styret er ansvarlig for søknader, og det gjør vi mye av for å
tilføre foreningen midler. Et paradoks opp i det hele er at vi gjennom vår varmtvannstrening
tilbakefører ca. Kr. 170.000 til kommunen i leie for varmtvannstrening og skatteinntekter for
lønnede tjenester for ca kr. 120.000 i året. Når vi da i tillegg ser på at 200 av våre medlemmer
trener i varmtvannbasseng. Alle vet at det vi driver med er lavterskeltilbud og at vi får kun kr
30.000.-, fra Trondheim kommune tilbake, så synes ikke det yter TRF rettferdighet i forhold
til de tilbudene vi gir. 60 - 80 personer stiller på våre medlemsmøter. 100 på trim og grill, 40
på behandlingsreise til Reuma-Sol. 100 på julemøte, 50 på vår årlige reise til utlandet, da
synes i allefall jeg at det er rart at vi blir avspist med fra kr. 15.000 til kr. 30.000 fra
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Trondheim kommune, samt noe subsidiering for leie av varmtvannsbasseng. Jeg vil anslå at
styret samlet arbeider i ca 4 - 5 årsverk i frivillighetens tjeneste.
I år har vi også hatt et stort prosjekt. I fjor søkte vi Extramidler fra Extrastiftelsen, og vi fikk
kr. 200.000,-, til vårt prosjekt " Til topps med TRF, kan andre kan vi." Prosjektet er
gjennomført, man nådde målet, 2 sendinger på NRK om prosjektet og meget god reklame for
oss. Nye prosjekter er under utarbeidelse.
En stor konferanse ble holdt på Scandic Lerkendal, med de beste foredragsholdere, og
kompetanse vi har innen revmatisme, mat, forskning og humor stilte opp for oss, dette er
omhandlet andre steder i boka. Det er sikkert mange ting som skulle vært nevnt av meg som
leder i dette kapittelet, men dere får ha meg tilgitt dersom noe er glemt.
Jeg vil i alle fall ønske Trondheim Revmatikerforening lykke til videre i sitt arbeid og så
håper jeg dette kan være starten på en komplett historie om revmatikersaken og jeg er stolt av
å få være en del av denne historien.
Tore Strøm
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Redaktørens forord.
Ønsker deg velkommen inn i vår jubileumsbok ! Boka du nå sitter med forteller historien om
Trondheim Revmatikerforening, hvordan den ble til og hvordan den har levd sine 60 år.
Revmatikerforeningen ble stiftet 19.januar 1954, men våre første medlemmer var aktive før
den tid ved medlemskap direkte under forbundet som ble stiftet i 1951.
Gjennom arbeidet med å samle inn kildemateriell fikk vi fort erfare at foreningen hadde store
hull i sitt materiale. Spesielt er historien mangelfull i perioden 1972 til 1980.
Heldigvis var foreningens aller første protokoll intakt. Den inneholdt detaljerte opplysninger
om styrets arbeide fra stiftelsesdatoen til året 1958.
Foreningen fikk fast kontor først i 1992. Før den tiden ble alle protokoller og viktige papirer
oppbevart hos den valgte leder, sekretær og kasserer. Når det ble valgt nye styrer ble nok
mange papirer «igjen glemt» hos den som gikk ut av styret. Det er nok hovedgrunnen til at vi
mangler mange opplysninger.
Vi har lett i skuffer og skap og kontaktet tidligere tillitsvalgte for på den måten å kunne gi et
best mulig bilde av foreningens historie.
Derfor kan det enkelte steder være mangelfulle opplysninger. Skulle det derfor være at du
oppdager feil eller mangler i boka, ønsker undertegnede å bli underrettet for å korrigere det.
Kvaliteten på bildene er veldig variable. Vi har vært nødt til å bruke tilgjengelig fotos samt
kopier direkte fra aviser, men håper på forståelse for det.
Vi som har vært med i foreningen en stund har skrevet om de utenforliggende temaene, så
som Reuma-Sol, Norservice etc. Foreningens daglige historie har vi overlatt til skriveføre nye
medlemmer.
Jeg vil få takke alle som har bidratt med opplysninger og bilder, for uten dere hadde det ikke
vært mulig å få til denne boka. Det er imidlertid en person som har vært til ekstra stor hjelp og
lagt ned et enormt arbeide med boka og denne personen bør nevnes med navn. Dere andre får
vise overbærenhet for det. Den jeg (vi) må sende en stor takk til er foreningens sekretær,
Bjørghild Almåsbro, som delforfatter av tidsepoken 1960 til 1979 og forfatter av perioden
1980 til 2014 samt 60-års jubileumskonferansen.
Da er det mitt ønske at denne historieboka vil bli til glede og nytte for våre medlemmer. I det
minste håper jeg at den vil gi dere et innblikk i det viktige arbeidet som nedlegges av alle som
stiller sin tid til disposisjon for foreningen.
Historien gir oss svar på mange spørsmål, viser oss at det er gjort et stort arbeide gjennom 60
år og det er oppnådd resultater. Forhåpentligvis en inspirasjon for noen til å videreføre dagens
arbeide og for oss alle til å være stolt av å være medlem av vår aktive forening,
TRONDHEIM REVMATIKERFORENING.
Trondheim 22.oktober 2015
Roar Aspen
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Rehabilitering- til rett tid og på rett sted.
Styret i NRF har vedtatt at vi skal bidra til å avklare hvilke tiltak som
bør tas i bruk for å gi revmatikere «best mulig» rehabilitering ,
hensyn tatt både til medisinske, opplevelsesmessige og
samfunnsøkonomiske hensyn. For å få kunnskap om dette
saksforholdet har styret i samarbeid med administrasjonen og
forskningsorganisasjonen SINTEF igangsatt prosjektet «Helhetlige
og koordinerte rehabiliteringsløp for revmatikere og mennesker med
muskel – og skjelettplager» På et møte som NRF nylig hadde med
det politiske Norge ble det presentert en SINTEF rapport(bygget på
Jan Grund
intervjuer med brukere og fagpersoner) som konkluderer med at
«hvis en ser på revmatikere som gruppe så er ikke rehabilitering det samme for oss som for
mange andre grupper. Vi må se på rehabilitering i et livsløpsperspektiv. Vi blir aldri ferdig»
Hva bør så gjøres faglig og politisk og økonomisk for å styrke rehabilitering ? Vi vet at gode
rehabiliteringsesser krever innsats fra mange politiske, administrative og faglige aktører innen
helse- sosial og arbeidsmarkedssektoren. Feltet har ikke en definert «administrativ aktør som
det kan pekes på når mål ikke realiseres. Utfordringen er å få til det best mulige samarbeid
mellom fastleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, legevakt, hjemmetjenester, sykehjem,
sykehus, apoteker, private spesialisthelsetjenester mv. På bakgrunn fra informasjonen fra
intervjuene og annen kunnskap om temaet vil SINTEF nå jobbe med å utforme forslag til
konkrete tiltak for å få til koordinerte og sammenhengende tjenester som kan bidra til god
rehabilitering for personer med revmatisme og muskel/skjelettplager. Det vil bli skissert
struktur og prosesser og kritiske suksessfaktorer for å få til gode og konkrete
rehabiliteringsløp for ulike grupper revmatikere.
Denne rapporten vil komme før jul 2015 og bli brukt som innspill til den opptrappingsplanen
for rehabilitering som regjeringen legger frem i 2016 og som skal inneholde tiltak som setter
kommunene i stand til å gjennomføre de store ambisjoner som det nå legges til kommunal
rehabiliteringspolitikk. Når en spør revmatikere hvor det faglig sviktes i dag trekker veldig
mange frem ansvarlig oppfølging fra fastlegen som har den viktige portvaktrollen. Det er
mange land som arbeider mer tverrfaglig og teambasert rundt fastlegens praksis enn vi gjør i
Norge. Et resultat av det arbeid som nå gjøres på rehabiliteringsområdet kan forhåpentligvis
være at det utvikles bedre samarbeid både mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten og
mellom fastlegen og andre viktige faggrupper i den kommunale helsetjenesten som
fysioterapeuter /manuellterapeuter og kiropraktorer slik at vi får gode helsefaglige team som
kan utnytte hverandres kompetanse til det beste for mennesker med muskel – skjelettlidelser.
Gode rehabiliteringsforløp for revmatiske lidelser krever at vi har prosesser fra før det stilles
en medisinsk diagnose til dialog med fastlegen og oppfølging i spesialisthelsetjenesten og den
kommunale helsetjenesten
Jan Grund, Styreleder NRF
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Norsk Revmatikerforbund en viktig samfunnsaktør – også i framtiden!
Gratulerer til jubilanten Trondheim Revmatikerforening med hele 60 år
– fantastisk!
Jeg synes at historien om hvordan NRF ble til er så inspirerende og
verdifull å huske på.
En gruppe pasienter som var innlagt til tøff behandling, flere uker i
strekk, på Oslo Revmatismesykehus. De lå sammen på sal, og delte sine
opplevelser og erfaringer. De oppdaget at den erfaringen de hadde med
hva som var bra for deres sykdomsmestring, ikke var det samme som
legene prediket. Snarere tvert imot! Pasientene opplevde at bevegelse
og mosjon var til stor nytte, mens legene ville de skulle ligge mest mulig i ro. Disse
pasientene bestemte seg for at deres brukererfaring var en utrolig viktig kompetanse, de stiftet
Norsk Revmatikerforbund nasjonalt, og så dro de hjem og stiftet de første lokallagene.
Det er disse verdiene denne organisasjonen er tuftet på – brukerkompetanse,
brukermedvirkning og at verdiskapningen i NRF skjer i lokallagene, der medlemmene har
tilhørighet. Den demokratiske modellen vi har i NRF er en stor verdi i seg selv – det er
medlemmene som er eiere og det er medlemmene som gir oss troverdighet, styrke og
gjennomslagskraft i alle våre viktige saker.
Som en av Norges største pasientorganisasjoner har vi i NRF en viktig jobb som
samfunnsaktør, både nasjonalt og lokalt. Den rollen kommer ikke av seg selv, vi er nødt til å
tilpasse oss endringene i samfunnet, være aktive og påvirke den politiske agendaen, og
samtidig tilpasse NRFs tilbud til både eksisterende medlemmer og nye, potensielle
medlemmer.
I regi av NRF har mange tusen trening i varmt vann hver uke. Vi skal fortsette å jobbe for
dette viktige tilbudet i vårt langstrakte land, men samtidig må vi også utvikle flere tilbud til de
unge som er ”i farta” og til de voksne som er aktive i jobb. Fokus på flere tilbud fra NRF
innen levevaner og økt mestring er på trappene, både innen kosthold, trening, arbeidsliv og
selvledelse.
I det politiske landskapet skjer det mye nå om dagen. Nye høringer og NOU’er kommer som
perler på en snor, og vi følger nøye med og spiller inn. Uavhengig av hvilke partier som leder
landet, ønsker vi å både være vaktbikkja som ikke gir seg, samtidig som vi skal ha rollen som
medspiller for våre politikere. De vet ikke så mye om hva det er revmatikere trenger i sin
hverdag, de forstår ikke alltid hva som skal til for å bedre muskel- og skjeletthelsen i Norge.
Men det gjør vi! Som forberedelse til høstens lokalvalg jobber NRFs ulike ledd ut mot
politikere og helsemyndigheter for å fortelle de hva vi trenger. Ennå mer tydelige skal vi bli
når vårt eget nasjonale prosjekt ”Helhetlige og koordinerte rehabiliteringsforløp for
revmatikere og mennesker med muskel- og skjelettplager” kommer med sin siste rapport før
jul i 2015. Da skal vi spille inn våre gode løsninger til regjeringens Opptrappingsplan innen
rehabilitering, som en medspiller for å gjøre det tydeligere hva våre grupper trenger.
Norsk Revmatikerforbund skal gjøre landets Helseminister til god helseminister for gruppene
innen muskel- og skjeletthelse, og vi skal hjelpe våre medlemmer til å bli gode helseministre i
egne liv!
Tone Granaas, Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund

7

Revmatikerforeningens 60-årige historie

Trondheim revmatikerforenings ledere
1954 - 2014

1954 :

Edel Dworsky

1961 :

Emilie Estenstad

1968 :

Reidar Grådahl

1972 :

Aasta Haarberg

1974 :

Lilly Rannov

1982 :

Vagn Overholt

1986 :

Hugo Magnussen

1987 :

Kåre Brechan

1988 :

Arne Holanger

1991 :

Roar Aspen

1995 :

Karen Løberg

1996 :

Torleif Eriksen

1997 :

Else M. Johansen

1998 :

Vera Bergsaunet

2002 :

Kari Kvenild

2003 :

Elsa A. Sandvik

2005 :

Anne Karin Kielland

2007 :

Margareth Berg Vårvik

2008 :

Elsa A. Sandvik

2009 :

Jostein Husby

2010 :

Bjørn Lenes

2012 :

Tore Strøm
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Foreningens æresmedlemmer
Sigurd Klæt ble utnevnt til æresmedlem i 1989. Han ble medlem direkte
under forbundet i 1951 og var en pådriver for å få startet egen forening i
Trondheim. Medlem av arbeidsutvalget som skulle forberede opprettelsen
av egen forening, valgt i 1953. Medlem av styret som ble valgt 19.januar
1954 og ble foreningens første medlem av landsstyret.
Aksjonsleder for innsamlingsaksjon til innkjøp av behandlingsbil. Verv :
Kasserer, revisor og leder av valgkomite. Aktiv gjennom 38 år.
Esther Leistad utnevnt til æresmedlem i 1989.
Tegnet seg som medlem direkte under forbundet i 1952. Hun var med i
arbeidsutvalget for opprettelsen av egen forening i Trondheim.
Hun ble valgt inn i styret som foreningens første kasserer og la ned et
betydelig arbeide gjennom mange år i forskjellige posisjoner.
Aktiv i foreningen gjennom 35 år.

Olaug Jervan utnevnt til æresmedlem i 1989.
Hun var medlem av foreningen fra 1954.
Hun ble senere medlem av styret hvor hun innehadde forskjellige verv
gjennom årene.
Aktiv i foreningen gjennom 35 år.

Gunhild Høyem utnevnt til æresmedlem i 1989.
Ble medlem av foreningen i 1955 og ble en aktiv resurs person. Aktiv i
styret og forskjellige komiteer gjennom mange år.
Leder av valgkomiteen i flere år.
Aktiv i foreningen gjennom 34 år.

Arne Holanger utnevnt til æresmedlem i 1990.
Startet varmtvannstreningen for foreningen i 1966. Først med 2 partier ved
Revmatismehuset senere utvidet til 6 partier. Leide så bassenget til
Blindeforbundet og drev til slutt 36 partier som aktiviserte over 500
medlemmer. Han administrerte alt selv samt at han hadde instruksjonen av
flere partier. Han trakk seg tilbake i 1993 etter 27 aktive år.
Han var leder av foreningen fra 1988 til 1990.
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Mary Røhmen Olsen ble utnevnt til æresmedlem i 1994.
Hun har vært aktivt med i foreningens komite arbeide gjennom 30 år.
Leder av kaffekomiteen med ansvar for innkjøp og servering på alle
medlemsmøtene. Leder av foreningens medlemskafe.
Aktivt medlem i lodd-, håndarbeids- og huskomiteene.

Karen Løberg ble utnevnt til æresmedlem i 1996.
Hun regnes for Revmafondets «mor» da det var hun som lanserte ideen
om et forskningsfond.
Hun var styrets sekretær fra 1987 til 1993.
Leder av foreningen i 1995.
Aktiv i foreningens forskjellige komiteer.

Roar Aspen ble utnevnt til æresmedlem i 1998. Var med og startet
Bechterewgruppen. Startet medlemsbladet Bechterews. Nestleder i TRF
1989-1990 og leder 1991 – 1995. Startet medlemsbladet Revma-Nytt.
Ledet innsamlingsaksjoner til Revmafondet og NRFs 40års jubile. Ledet
arbeidet for etableringen av revmatologisk avdeling ved RIT. Pådriver for
Helsebad i Pirbadet. Styremedlem i Stiftelsen, senere i Pirbadet.
Fylkesleder 1993 – 1997. Medlem representantskapet NRF 1993-1996.
Styremedlem forbundsstyret NRF 1997 – 2002.

Anne Lise Holst ble utnevnt til æresmedlem i 2004.
Styremedlem 1988 – 1992.
Sekretær 1993 – 1998. En fremragende sekretær som satte tydelige spor
med sitt arbeide.
Aktiv i foreningens innsamlingsaksjoner.
Pådriver for Revmafondet og fondets første sekretær.
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Norsk Revmatikerforbund ( NRF ), opprettelsen av forbundet.
Den 17.februar i 1951 holdt Edgar W. Stene et foredrag over høytaleranlegget ved
Revmatismesykehuset i Oslo, - Oslo Sanitetsforenings Sykehus (OSR). Han oppfordret
alle pasienter til å være med å stifte et landsomfattende forbund for revmatikere. Den 24
februar møtte omtrent samtlige pasienter ved sykehuset til et forberedende møte.
Initiativtakerne var Edgar W. Stene og Halfdan Boe. De to hadde blitt kjent med
hverandre gjennom opphold på OSR. Møtet endte med opprettelse av et arbeidsutvalg
som skulle forberede stiftelse av et revmatikerforbund. På møtet ble det enighet om en
kontingent på 10 kroner per år.
Deltakerne på møtet var samstemte om behovet for opplysning, rekreasjonshjem for
revmatikere og omskoling for dem som på grunn av sykdommen burde gå over i annet
yrke. Folk skulle gis forståelse for at uttrykket «bare gikt» ikke var sant.
Faktum er at det dreier seg om en folkesykdom som plager og torturerer tusener på tusener
av det norske folk, som invalidiserer hundrevis av mennesker, unge som gamle, hvert år, og
som koster landet millioner av kroner i året i tapt arbeidesfortjeneste, som Halfdan Boe
uttrykte det.
Et av de første spørsmål som måtte finne sin løsning var navnet på forbundet. Flere forslag ble
framsatt og arbeidsutvalget gikk til slutt inn for Norsk Revmatiker Forbund. Dette navnet har
blitt stående i alle år med en liten endring, som ble gjort i 1986, og som er dagens navn
Norsk Revmatikerforbund.
Det ble heftigere diskusjon om hvilket motto man skulle velge. Oppmerksomheten den gang
var tydelig retta mot yrke og framtida. Til slutt entes man om: For framtid og yrke. Dette
mottoet ble stående i 40 år.

Logo 1951

Logo 2014

Et medlem av forbundet, Halgrim
Strømme, utarbeidet en logo og la
fram et konkret forslag som
arbeidsutvalget sluttet seg til.
Opp gjennom årene har det
kommet forslag om endringer av
logoen, men medlemmene har
tydeligvis et godt forhold til den og
har derfor stått nokså uforandret.

Symbolikken i logoen er : Navnet står i midten omkranset nederst av to kryssende nåletre
greiner som møtes i to kongler og øverst av et sikksakk mønster med Norsk Revmatiker –
forbund over. Konglene og greinene fra nåletre står for yrke og framtid, det vil si håpet om et
godt liv. Sikksakkmønsteret er tegn på smerte eller det som hemmer full livsutfoldelse. Midt
mellom disse realitetene i en revmatikers liv,tenkes NRF å kunne være til hjelp for å mestre
utfordringene livet stiller oss overfor.
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Den 15. mars 1951 ble Forbundets konstituerende møte holdt på Revmatismesykehuset,
og organisasjonens navn, motto, emblem og midlertidige vedtekter ble vedtatt.
Halfdan Boe ble valgt til leder og Edgar W. Stene til generalsekretær.

Halfdan Boe, første forbundsleder

Edgar W. Stene, første generalsekretær

Det var 65 pasienter ved OSR var tilstede på møtet samt sykepleiere og vakthavende lege.
Størst diskusjon ble det omkring spørsmælet om det skulle være A og B medlemskap.
Stemmerett skulle A-medlemmene ha mens B-medlemmer skulle være støttemedlemmer uten
stemmerett. Dette forslaget ble ikke vedtatt. Opp gjennom årene har denne problemstillingen
vært flere ganger uten å få tilsluttning. Alle medlemmer i NRF betraktes på likefot og er både
valgbare og har stemmerett.
Et forbundskontor var nødvendig og OSR stilte kontorplass til forbundets disposisjon den
første tiden. Senere var de på flyttefot flere ganger inntil de i 1965 overtok Professor Dahls
gate 32 av Oslo kommune. Avtalen med Oslo kommune ble nedfelt i en festekontrakt av
1 april 1965. Festetida ble satt til 99 år med en nominell festeavgift på 10 kroner per år og
forbundet skulle da overta alle utgifter i forbindelse med eiendommens drift.

Prof. Dahls gate 32, inngangsparti

Prof. Dahls gate 32, fasade mot hageanlegg

Flere trøndere meldte seg nå inn i forbundet og var direkte tilknyttet hovedkontoret i Oslo.
I 1953 sendte Forbundet ut et rundskriv til medlemmene i Møre & Romsdal og Trøndelag, og
12
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oppfordret at det ville være hensiktsmessig med lokalvdelinger i de forskjellige byene. Det ble
vist til at det var etablert 14 lokalavdelinger rundt om i landet, men ingen lokalavdelinger i
Midt-Norge.
Videre skrev Edgar W. Stene:
Våre avdelinger arbeider meget godt, vi mottar stadig nyinnmeldinger, det arrangeres
medlemsmøter og åpne møter med foredrag og filmframvisninger og de har i de fleste tilfeller
lykkedes å gjøre distriktets leger interesserte i NRFs arbeid.Vi merker at interessen for
Forbundets arbeid og revmatismesaken øker over hele landet og virksomme avdelinger i alle
større byer er et viktig ledd i arbeidet.Det er heller ikke tvil om at medlemmer som er tilsluttet
en avdeling har både mere nytte og glede av sitt medlemskap i NRF enn de som direkte er
tilsluttet Forbundet.
Forbundets kontaktmann Johan Andresen, Hommelvik, besørget 25. oktober 1953 følgende
annonse i Trondheimsavisene:
Revmatikere i Trondheim og Trøndelag.
Norsk Revmatiker Forbund arrangerer møte i Handelstandens Hus, Trondheim, 28.oktober
kl. 18.00 med henblikk på opprettelse av lokalavdeling for Trondheim og omegn. Foredrag av
generalsekretær Stene, Oslo. Film. Alle interesserte velkommen.
Adresseavisen hadde 29 oktober 1953 følgende referat fra møtet:

Norsk Revmatikerforbund forbereder lokalavdeling i Trondheim.
Arbeidsutvalg nedsatt på møte i går. Norsk Revmatiker Forbund arrangerte et møte i går i
Handelstandens Hus for å danne en avdeling av forbundet i Trondheim og omegn. Det ble
besluttet å nedsette et arbeidsutvalg som skal forberede dannelsen av en avdeling her.
Norsk Revmatiker Forbund er visstnok Norges yngste landsorganisasjon, og fikk sine lover
vedtatt 1952. Det er alt dannet 19 lokale avdelinger, og når den i Trondheim blir dannet,
kommer tallet opp i 20.

Møtet i går ble ledet av Johan Andresen, Hommelvik. Han ønsket velkommen og ga ordet til
forbundets generalsekretær Stene, Oslo. Generalsekretæren nevnte i sin redegjørelse at vi i
Norge har over 100.000 med alvorlige revmatiske lidelser. Over 20.000 invalider. Hvert år
kommer det til 1500 nye invalider. De betyr en sum av økonomisk tap, lidelse og nød. Det er
først og fremst Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) som har tatt opp kampen mot de
revmatiske sykdommer. N.K.S. driver landets eneste revmatiker sykehus i Oslo, og samme
organisasjon har et under oppførelse i Haugesund.
Den nye organisasjonen som er dannet nå, sa generalsekretæren, skal ta seg av de sosiale
problem som møter en revmatiker etter behandlingen. Man har samarbeide med Norsk
Revmatisme utvalg.
Forbundets oppgaver: Selv om man hadde 10 nye revmatisme sykehus i landet, så ville vår
organisasjon ha en rekke oppgaver, sa hr. Stene. Forbundet har i dag 3.500 medlemmer og
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formann er Halvdan Boe, Oslo. Forbundet vil spre opplysninger om de revmatiske
sykdommer, behandlingsmuligheter, om betydningen av tidlig behandling det gis ut et
tidsskrift og brosjyrer. «Hjemmebehandling av kronisk leddgikt» er den første brosjyren.
Under utarbeidelse er en som skal fortelle om enkle hjelpemidler for dem som er
handicapped.
Revmatismen er i dag sett på som en av våre store folkesykdommer, som betyr en svær utgift
for sykekassene. Nordpå må en revmatiker ofte reise 3-4 døgn for å få røntgenbehandling.
Noe av det som mest trenges er Rekonvalesenthjem for lettere etterbehandling. Vi håper å få
et slikt nær Oslo i samarbeid med Revmatismesykehuset, sa Stene. De som kommer ut fra
dette sykehus etter en svær behandling trenger en lettere fortsettelse av behandlingen. Gjøres
ikke det , kommer tilbakefallet hurtig. Arbeidsterapien er også et viktig ledd i arbeidet for
revmatikere, omskolering til nytt yrke.
I Canada har man spesialbygde biler for å lette behandlingen for dem som bor langt borte fra
byer. Foredragsholderen kom også inn på fondet som er dannet til «Hjelp til selvhjelp» som
skal hjelpe de syke til å vende tilbake til samfunnslivet ved å skaffe dem arbeidsredskap, kurs,
hjemmesykler, krykker, gåstoler etc. Det er meningen at de lokale avdelinger etter som de
utbygges skal ha slike ting til utlån eller utleie.
Etter foredraget ble det vist en interessant film om behandling av revmatismen.
Det ble valgt et arbeidsutvalg som skal forberede å opprette lokalavdeling av Norsk
Revmatiker Forbund for Trondheim og omegn.
Valgt ble: Johan Andresen, Edel Dworsky, Sally Rostad, Esther Leistad og Sigurd Klæt.
Konstituerende møte 19. januar 1954.
Arbeidsutvalget hadde møter 9 des. 1953, og 11 jan. 1954. Det ble besluttet å innby samtlige
N.R.F. medlemmer fra Trondheim og Trøndelag til konstiuerende møte i Handelstandens
hus.

I Adresseavisen 20. januar 1954 sto følgende:
I går ble det stiftet en ny forening her i byen. Trondheim og Omegn avdeling av Norsk
Revmatiker Forbund. Formann: Edel Dworsky, kasserer Esther Leistad, Styremedlemmer
Synnøve Sivertsen, Sigurd Klæt, Johan Andresen. Varamenn: Helge Ericsson, Sally Rostad og
Emilie Estenstad. Foreningen starter med 43 medlemmer, og årskontigenten er 10 kroner.
Trondheim Revmatikerforening sitt formål er kampen mot de revmatsike sykdommene, og
arbeide for en effektiv revmatikeromsorg i lokalmiljøet. Hovedorganisasjonen har planer om
en propagandauke i midten av mars.
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Foreningens første leder Edel Dworsky.

Første styremøte ble holdt 28.
januar 1954 i Trondhjems
Sanitetsforenings lokaler i Erik
Jarls gt. 4. Formannen refererte
div. skriv fra Forbundet bl.a. om
at årets propagandauke som skal
arrangeres 13-21 mars. Det ble i
den anledning vedtatt å arrangere
åpent propagandamøte
21. mars i Handelsstandens Hus.
Foredragsholdere ble foreslått:
Overlege Forbech ved
Revmatismesykehuset i Oslo, samt
generalsekretær Stene til å orientere om
Forbundet og eventuelt vise film. Det
ble besluttet å bestille 1000 revmatikermerker for salg i forbindelse med propagandauken.
Adresseavisen hadde 22 mars 1954 referat fra Propagandamøte: Utdrag: Det var fullt
hus da formannen i den stedlige avdeling av forbundet frk Dworsky åpnet møtet. Foredrag av
overlege Wilhelm Forbech og forbundets generalsekretær Stene som fortalte hvor viktig det
var å bekjempe gikten, denne folkesykdommen som i dag sikkert har angrepet over hundre
tusen av vårt lands befolkning. Det er viktig i kampen at det er dannet en organisasjon. Det
var salg av lodder på en rekke gjenstander som foreningen hadde mottatt fra div. firmaer og
forretninger mm. Det ble solgt lodder for kroner 245, 85. Det første møte foreningen
arrangerte må betegnes som meget vellykket.
I løpet av 1954 ble det arrangert ett propagandamøte, 5 medlemsmøter og 12 styremøter.
På et av medlemsmøtene forærte fru Estenstad en skål med egg for utlodning. Den heldige
vinner fru Rønning tilbød seg å ta med 1 kg. honning for utlodning på neste medlemsmøte.
Som man ser var gevinstene den gang noe annerledes enn i dag, men helt sikkert riktig i den
tiden. Fra protokollene kan vi lese at populære gevinster var også en sekk med koks eller ved.
Det ble solgt lodder for 30 kroner på dette møtet.
Medlemsmøtene ble holdt i «Gråmølna» i Innherredsveien 20 etter overenskomst med
Østbyen Sanitetsforening. Husleien ble satt til kr. 10,- pr. møte. Det kan synes lite å få inn 30
kroner på et medlemsmøte. Men tenker man på at gjennomsnittlig timelønn for en mannlig
industriarbeider i 1954, var kr 4,50 og for kvinner kr 3,06, blir det et akseptabelt beløp.
Medlemsverving var en viktig oppgave da som i dag og hindring for nytegning av medlem mer var den høye kontingenten, da som også i dag. Det er noe som ikke har endret seg.
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Graamølna i Innherredsveien.
Dampmølle på Bakklandet, oppført 1840-årene av Andreas Graae som eide flere
møllebruk i distriktet. Den ble kjøpt av Trondheim kommune og gjort til gutteskole for
Bakklandet, inntil elevene flyttet til Bispehaugen. Møllebygningene ble fra 1900-58
benyttet som politistasjon for Lademoen. Det var «grøtstasjon» her etter initiativ fra
Ingeborg Aas der arbeids og bostedsløse kunne få melk og grøt. Østbyen
Sanitetsforening opprettet senere en velferdsstue for eldre der. Politiets bilavdeling
hadde sin ekspedisjon her til 1971. Bygningen sto tom i flere år. Senere har bygningen
tilhørt A/S Nedre Elvehavn. Er nå blitt en kulturarena med kunstutstillinger i regi av
Trondheim Kunstmuseum.
Styremedlemmene hadde flere hjertesaker de ønsket å iverksette. Etter forslag fra
styremedlemmet fru Sivertsen at foreningens første store oppgave skulle være å få opprettet
en sentral for utlån av hjelpemidler til invalide revmatikere av krykker, gåstoler, rullestoler
etc. Det viste seg senere at dette var en av forløperne til hjelpemiddelsentralen.
Det var underholdning og forskjellige foredrag på møtene. Blant annet holdt Dagny Helberg
en orientering om «Gråmølna»s historie, konservator Olav Gjærevoll kåserte om et
studieopphold i Alaska og viste fargebilder fra Alaskas fargerike flora. Etter forslag fra
formannen ble det besluttet å sette i gang utlodning på møtene, og gevinsten skulle ev. kjøpes
av medlemmene eller tigges.
På julemøte ble blant annet 5 hl koks loddet ut og ga en nettoinntekt på 250 kr. Det ble for
øvrig vedtatt at samtlige styremedlemmer og varamenn skal forsøke å tegne flest mulig nye
medlemmer, minst 5 nye medlemmer i løpet av høsten. Til 3 av medlemmene som for tiden
var sengeliggende ble det sendt julepakker.
Første driftsår ebbet ut og det var registrert 62 medlemmer i foreningen.
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1955. Styret har bestått av: Formann Edel Dworsky, viseformann Johan Andresen, kasserer
Esther Leistad, sekretær Sigurd Klæt, styremedlem Synnøve Sivertsen, varamenn Emile
Estenstad, Sally Rostad og fru Growe.
Det har vært et godt arbeidsår for avdelingen med 2 propagandamøter, 8 styremøter og 6
medlemsmøter. Foreningen har nå 90 medlemmer.
I forbindelse med propagandauken ble det 20. mars arrangert åpnet møte i Handelsstandens
Hus. Møtet ble åpnet av Trondheim by`s ordfører John Aae, som utrykte sin glede over at
humanitære hjelpeorganisasjoner trådte støttende til når stat og kommune ikke maktet
oppgavene. Han ønsket at arbeidet for revmatikere ville få størst mulig oppslutning. Under
møtet tegnet ordføreren seg som medlem av foreningen.
Foredrag av revmatolog dr. Harold Lie som fordømte puten under knærne som livsfarlig for
leddgiktpasienter. Den har bragt mange til rullestolen. Etter bruk av puten er det meget
vanskelig å rette knærne ut igjen. Det å komme over leddgikt er en hel dags jobb og krever
aktivitet av pasienten, sa dr. Lie. Inger Mikkelsen Røsoch underholdt med utmerket
pianomusikk, og til slutt ble filmen med sykebilen vist.
Under propaganda uken ble det solgt ca. 500 revmatikermerker.
I mai hadde avdelingen en mannequinoppvisning på Astoria arrangert av firmaene H. Klein
og Paris- Wien moteforretning. (Lå i Nordre gt. 18) Dette ga 1200 kr. i foreningens kasse.
I forbindelse med at «Behandlingsbilen til Nord-Norge» passerte Trondheim ble det 20. juni
arrangert propagandamøte i Frimurerlogen. Med foredrag og filmfremvisning ved
generalsekretær Edgar W. Stene og demonstrasjon av behandlingsbilens utsyr med
sykegymnast fru Krag.
Variert underholdning på møtene med kåseri om bla. bruk av moderne vaskeartikler,
demonstrasjon av Toro buljongterninger, og det ble servert buljong til alle. «Gode føtter og
Godt humør» var også et tema.
Til jul ble det sendt pakker til de av foreningens medlemmer som var sengeliggende. Julemøte
ble arrangert på «Gråmølna». Det ble sunget julesanger under ledelse av fru Growe som spilte
piano. Frk Løkhaug underholdt og høstet sterkt bifall for sin deklamasjon. Film fra
Jotunheimen ble vist av konsulent Walla. Lyn utlodning som innbrakte kr. 87. Egen
juleutlodning der gevinsten var 10 sekker fyringsbrikker gitt av Hommelvik Bruk.
Foreningens første hovedoppgave er nå virkelighet ved at det er opprettet utlånssentral for
utlån av personlige hjelpemidler til invalide revmatikere som periodevis trenger krykker,
gåstoler, rullestoler o.l. og skaffe ambulerende behandling. Til dette formål er 1.000 kroner
stilt til disposisjon. Neste hovedoppgave for foreningen er nå å skaffe Trøndelag ambulerende
behandlingsbil.
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De ambulerende behandlingsbilene.
På 50-tallet var tilgangen på fysikalsk behandling beskjeden. På dette tidspunkt var det under
120 fysikalske institutt og mellom 700 og 1000 yrkesaktive sykegymnaster (fysioterapeuter) i
hele landet. Det var derfor stor mangel på sykegymnaster, og de som var, var stort sett å finne
i de store byene.
På NRF`s landsmøtet i 1954 ble det besluttet å sette i gang ambulerende fysikalsk behandling.
Ideen til denne tjenesten kom opprinnelig fra Canada. Medlemsbladet Revmatikeren hadde i
1954 en artikkel om behandlingsbilene i Canada, og forbundet tente umiddelbart på ideen. Få
måneder senere var den første behandlingsbilen på veien. Meningen var å gi et
behandlingstilbud på steder hvor slik behandling ikke var tilgjengelig. Biler som vi kjenner
under navnet folkevognbusser, ble utstyrt til formålet. Den første behandlingsbilen rullet ut på
veiene 26.november 1954, og bak rattet satt fysioterapeut Bjørg Hernæs som var hentet opp
fra Danmark.
Behandlingsbilene skulle kjøre rundt i distriktene og de var oftest bemannet med to
fysioterapeuter. Det vanligste var at de tilbød behandling i hjemmene, men det hendte også at
det ble opprettet et midlertidig institutt i et forsamlingslokale. Revmatikere fra stedet og
bygdene rundt omkring kom og fikk behandling.
Ordningen ble først prøvd ut i Oslo. Fram til sommeren 1955 ble det behandlet 47 pasienter
som til sammen fikk 547 behandlinger. Etter utprøvingen i Oslo, ble bilen flyttet til Finnmark,
først til Kirkenes og deretter til Vadsø. I hele Finnmark fylke hadde det nesten ikke vært noen
behandlingsmuligheter, uttalte fysioterapeut Inger-Marie Merli som var den andre
fysioterapeuten i forbundets tjeneste. Da de kom til Vadsø, var det allerede en venteliste på
over 50 pasienter, så behovet var stort. Behandlingsbilene skulle bli et av de store
satsingsområdene i årene som fulgte.
Behandlingsbilene ble godt mottatt. Dette var pionervirksomhet, og resultatene vakte
oppmerksomhet. I samarbeid med Rikstrygdeverket ble behandlingsbil nummer to kjøpt inn.
Fullt utstyrt kostet en behandlingsbil 25 000 kr i 1955. Gjennomsnittlig årsinntekt i 1955 var
kr 10 670, så vi forstår at det var et stort løft. Likevel gikk de enkelte lokallagene inn for å
skaffe behandlingsbiler til sin region.
TRF var blant de første lokalavdelingene som bestemte seg for å
anskaffe en behandlingsbil. Allerede i 1958 ble det satt ned en komite
som fikk i oppgave å samle inn penger til formålet. Leder og primus
motor var Sigurd Klæt. Prisen per bil var steget til kr 37 000, så det ble
arbeidet iherdig på ulike måter for å skaffe midlene. Både kommuner,
trygdekassen, banker og bedrifter i Sør- og Nord-Trøndelag ble
kontaktet med forespørsel om bidrag. Det ble også gjennomført ekstra
lotterier. Før det var gått to år, var den nye behandlingsbilen en realitet
og 12. september 1960 kjørte bilen ut på veien i Trøndelag.
Sigurd Klæt
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Behandlingsbilen i virksomhet.

På det meste var det ti behandlingsbiler i landet totalt. Men på midten av 1960 tallet oppsto
det problemer med å få tak i fysioterapeuter. Nyutdannete fysioterapeuter gikk enten inn i
egen virksomhet eller til sykehusene. Det ble også innført en ny studieplan for norsk
fysioterapeututdanning som forutsatte et turnusår ved sykehus eller fysikalsk institutt etter
utdanningen, for å få offentlig godkjenning. NRF hadde også i stor grad basert virksomheten
på danske, nederlandske og finske fysioterapeuter og det ble etter hvert behov for disse i deres
egne hjemland. Det ble også etter hvert problemer med finansiering av driften. Situasjonen ble
så vanskelig at bilen som TRF hadde anskaffet måtte innstille virksomheten i 1969.
I begynnelsen av 1970 tallet, var situasjonen prekær for samtlige behandlingsbiler.
Generalsekretær i forbundet, Erling Thoralvsson, uttalte i den forbindelse:
«Behandlingsbilene har vært ansett som forbundets «flaggskip». Vi håper det skal vise seg
mulig å drive behandlingsbilene, slik at vi kan yte fysikalsk behandling til mange revmatikere
og andre pasienter. Det kan i denne forbindelse nevnes at behandlingsbilene i løpet av 14 år
har gjort det mulig at 20 000 revmatikere og andre har fått 250 000 behandlinger».
Men dessverre var det ikke mulig å opprettholde virksomheten og i 1973 ble den lagt ned. Da
hadde behandlingsbilene kjørt en distanse tilsvarende 20 ganger rundt jorda.
1956. Foreningen har hatt følgende styre: Formann Edel Dworsky, viseformann Emilie
Estenstad, kasserer Solveig Haugan, sekretær Sigurd Klæt, styremedlem Esther Leistad,
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varamenn Margit Growe, Oscar Høyem, Astrid Bristol. Det er arrangert 7 medlemsmøter og
11 styremøter. Foreningen har ca. 100 medlemmer.
Det ble også dette året, mannequinoppvisning av firmaet H. Klein og Paris Wien. Denne
gangen i Britannia, Palmehaven. Foreningen mottok utlodningsgjenstander fra mange firmaer
bla. Bennet Reisebyrå, A/S Woldby, Bergene, Nidar og Freia sjokoladefabrikk,
Dropsfabrikken Krystal, Trondhejms Samvirkelag, Rosenborg Pølsemakeri, A. Vold og
firmaet H. Klein. Et meget vellykket arrangement som innbrakte 1.400 kroner.

mannequinner i flotte antrekk.

Dronningens gate med Britannia Hotell

På styremøte i juni som ble avholdt på Kaffistova, Bondeheimen var dagsorden å diskutere
opplegget for Kongeblomstsalget, som Forbundet og avdelingene skal forestå i tiden 3-5
august etter beslutning av Kongen. Det ble i alt solgt ca. 5000 Kongeblomster. Det ble bestilt
250 eksemplarer av «Revmatikerens» julenummer for løssalg.
Å selge et slikt antall Kongeblomster må sies å være meget imponerende av knappe 100
medlemmer. Bladet Revmatikeren måtte man på den tiden betale for.
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Kongeblomsten 1 krone

Foreningen mottok dette året et brev fra Trondheimsnemnda av yrkesvalghemmedes
organisasjoner med følgende tekst:
Trondheimsnemnda av de yrkesvalghemmedes organisasjoner har i møte i dag vedtatt å innby
Deres forening til medlemskap i Samarbeidsnemnda. Vi er oppmerksom på at Deres
landsforbund er representert i Landsnemnda av de yrkesvalghemmedes organisasjoner.
Til orientering om nemndas arbeids- og virkeområde vil vi vise til vedlagte eksemplar til
forslag til vedtekter for nemnda, og til redegjørelse fra Deres sekretær, herr Sigurd Klæt, som
etter innbydelse har deltatt i dagens møte. Vi imøteser gjerne Deres meddelelse om at Deres
forening vil tiltre Trondheimsnemnda.
Det ble enstemmig vedtatt at Trondheim Revmatikerforening skulle tiltre
Trondhemsnemnda.
I januar året etter forelå søknad fra Trondheimsnemda for de yrkesvalshemmedes
organisasjoner om å yte bidrag kr. 125,00 til utgivelse av en opplysningsbrosjyre, felles for
samtlige, humanitære organisasjoner. Brosjyren skal redigeres av arbeidskonsulent Gunnar
Sæterhaug. Dette ble vedtatt.
Det man her bør merke seg er at gjennom disse vedtakene sitter Trondheim
Revmatikerforening i dag med 8% av aksjene i Norservice AS. Dette fordi
Trondheimsnemnda var forløperen til Yrkesvalgshemmedes Industri AS ( YVI ) som senere
tok navnet Norservice AS som har sine kontorer etc i Jarleveien 12.
Julemøte ble holdt på Gråmølna. Det var pianomusikk og film om Norges Statsbaner. Det ble
solgt lodder for ca. 70 kroner. Juleutlodningen på en halv gris innbrakte 400 kroner. Til jul ble
det også dette året sendt pakker til flere sengeliggende revmatikere.

Fra den tiden finner vi i kildemateriellet på kontoret et hefte som omtaler revmatisme slik den
ble oppfattet og hvilke råd man fikk slik at man unngikk å få sykdommen. Vi gjengir her, som
en kuriositet, et lite utdrag fra heftet som er utgitt av forsikringsbransjen i Norge.
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VÆR PÅ VAKT MOT REVMATISMEN.
Dette helseskrift er utarbeidet av «Liv og
Helse» i 1946. Utgivelsen skjer med støtte av de
norske livforsikringsselskaper: Blant annet
Brage, Fram, Gjensidige, Idun, Norske Folk,
Norske Forenede, Norske Liv, Samvirke og
Sparetrygden.

Forsiden av heftet

Utdrag fra heftet: Hva kan vi gjøre for å
forebygge revmatiske sykdommer? Da tre
dagers halsesyke undertiden etterfølges av
giktfeber, må en alltid være varsom med denne
sykdom og ikke stå opp for tidlig. Sykdommen
bør heller hete «åtte dagers halsesyke». For i
alminnelighet går det ikke tre, men åtte dager
før en er frisk og kan stå opp uten risiko. De som
flere ganger har hatt halsesyke eller halsbyll,
bør få sine mandler tatt bort for derved å fjerne
et eventuelt fokus, som ellers kan bli årsaken til
revmatiske lidelser.

Ettersyn hos tannlægen er stort verd også når det gjelder å verne seg mot revmatiske lidelser.
Da det har vist seg at det er særlig risikabelt med rotfylte tenner, bør en søke å få plombert
huller i tennene før de er blitt så store at det er nødvendig med rotfylling for å redde tanna.
De som har anlegg for revmatisme, må være ytterst varsomme med å sitte i trekk om dagen. Å
sove for åpne vinduer er sikkert sunt og heldig for de fleste mennesker. Men enhver som har
tilbøyelighet til revmatisme, bør være varsom og kanskje heller nøye seg med å lufte godt før
han legger seg. For revmatikere kan selv den minste trekk være farlig, og derfor er det også
svært ugunstig for dem å oppholde seg i dårlige boliger med utette vinduer, med trekk
gjennom yttervegger og gjennom ovnen.
Videre er det risikabelt å slå seg ned på en fuktig bakke og sitte stille ute i kjølige
sommerkvelder, særlig i fuktig kaldt, trekkfullt vær. Oslo Trygdekasse har «høysesong» på
revmatiske sykdommer i de ellers helsebringende månedene juli og august. Årsaken er at folk
driver en utstrakt soling i våt badedrakt, som det bestemt må advares mot. Den gradvise
avkjøling av visse deler av kroppen etter hvert som drakta tørrer, har selvsagt lett for å
fremkalle revmatisme. Dersom en skal sole seg etter badet, bør en derfor straks bytte på seg
en tørr soldrakt.
Som en vil forstå, er riktig klesdrakt et viktig ledd i bestrebelsene for å unngå revmatisme. Det
gjelder å være passende varmt og tett kledd etter årstid og værlag, slik at en ikke fryser og
heller ikke blir så varm at en svetter. Mange har anlegg for revmatisme, vil ta for mye på seg
både sommer og vinter. Det er ikke bare unyttig, men bent fram uheldig!
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Kvinnene utsetter seg ofte for revmatisme ved en uforsvarlig lett påkledning. I den kalde
årstida er f.eks. ikke nok med tynne silkestrømper eller bare en tynn silkebluse over skuldrene.
Mange har nok merket at det er bra med undertøy av ull om vinteren. Ullstoff er nemlig mer
porøst og isolerer derfor bedre enn bomull, silke o.a. Ull har dessuten større evne til å oppta
svette enn bomull og silke.
Katteskinn og kamelhår er ellers ikke å forakte som
midler mot revmatisme. Erfaringen har vist at den
varmen som følger med den stadige gnidingen av
katteskinnet eller kamelhåret mot huden, ofte kan lindre
eller forhindre smertene. På det viset har mange holdt i
age og etter hvert blitt kvitt hekseskudd og revmatisme i
arm, skulder og andre kroppsdeler.

Fottøyet er også et viktig kapitel når vi skal søke å unngå revmatismen. Det gjelder å holde
seg tørr og varm på føttene. I lufttett fottøy, som gummistøvler, bør en ha tilstrekkelig tykke
sokker eller strømper, som kan suge opp den fuktigheten som ikke kan fordampe gjennom
skotøyet. Vi bør alltid ta av kalosjer gummistøvler når vi er inne. De som svetter sterkt, vil
også ha lett for å få kalde føtter. Det kan en best motarbeide ved hyppig fotvask. NB ikke om
morgenen, men om kvelden og med pudring av talkum eller boraks etterpå. Det er bra å skifte
strømper og sokker ofte. Plattfot og lignende fotbesvær og de uheldige virkningene som følger
med, forebygges ved godt, rommelig skotøy
med en solid lest. Ved tegn på begynnende
plattfot eller tverrplattfot bør en straks
sørge for innlegg såle som gjenoppretter
fotens normale form. Dette vil ikke bare
bety hjelp mot revmatiske smerter, men
også virke forebyggende mot de høyst
alminnelige fotplager som liktorner,
hammertær, smertefulle treller under foten
o.l.

Et sunt levesett gir også et visst vern mot revmatiske sykdommer som mot mange andre slags
sykdommer og svekkelser. Regelmessig mosjon og herding av kroppen uten noen overdrivelse,
sunn og lødig kost uten overernæring, renslighet, tilstrekkelig søvn og hvile er alt
forholdsregler som hører med i vaktholdet mot revmatismen.
TIDSÅNDEN 1960-1969
Det var store omveltninger i Norge på 1960-tallet. Mye viser at vi enda «henger» igjen i
gamle tenkemåter, mens andre ting viser at vi er på vei mot et mer moderne samfunn. Den
hendelsen som kanskje har endret våre liv mest, var den offisielle åpningen av NRK
fjernsynet i 1960. I den første tiden sendte de i hele åtte timer i uka. LO krevde en TV-fri dag,
23

Revmatikerforeningens 60-årige historie
men fikk det ikke. Det skulle gå seks år før utbyggingen var kommet så langt at de kunne se
TV-bilder i Tromsø.
I 1960 blir også bilsalget frigitt etter at det har vært rasjonering siden 1938. Og to år etterpå
får vi den første motorveien, og samme år bli Nordlandsbanen åpnet. Seks utenlandske
oljeselskaper får løyve til å lete etter olje i 1963, og kappløpet i Nordsjøen er i gang. Og i
1968 finner Phillips olje.
Vi får den første kvinnelige presten, Ingrid Bjerkås, i 1961, og kvinnene kupper
kommunevalglisten i Modum og 14 kvinner kommer inn i kommunestyret i 1967.
Først på 60-tallet danser «alle» twist, og i 65 er det jenkadansen som herjer over landet.
Samme år kommer Rolling Stones til Norge og skaper ville tilstander. Året etter gir
Høyesterett 17 år gamle Odd Hansen fra Oslo rett til å ha så langt hår han bare vil uten å bli
utestengt fra Teisen realskole. Mens en statsmeteorolog får sparken fordi han nekter å si
«snø» - han tviholder på «sne».
Verden forandres, og dette er ti året da John F. Kennedy, Martin Luther King, Robert
Kennedy og Che Guevra blir skutt. Sovjet skaper atomfrykt i Norge da de sprenger ei 50
megatonn bombe på Novaja Semlja. Det er store demonstrasjoner mot Vietnamkrigen. Neil
Armstrong og Edwin (Buzz) Aldrin landet på månen, mens Michael Collins måtte bli igjen i
hovedfartøyet.
I 1966 går Trondheim forbi Bergen i folketall, og to år etterpå vedtar Stortinget å opprette
universiteter i Trondheim og Tromsø. Og ei krone i 1969 var verd 46 øre i forhold til 1950.

AKSJON HELSEGAVEN 1964
I 1964 feiret Norge 150-årsjubileet for Grunnloven. Sanitetskvinnene, revmatologene og NRF
gikk da sammen for å få til en landsomfattende aksjon for revmatikersaken. En aksjon som
hele det offisielle Norge ville stille seg bak. Pengene skulle brukes til utbygging av
behandlingssteder, forskning og opplysningsarbeid. Aksjonen fikk navnet Helsegaven 1964,
og ambisjonene var store, et lotteri med gevinster for 600 000 kroner, svært mye sett i forhold
til datidens kroneverdi. Trekningen foregikk i radio med noen av landets fremste kunstnere
tilstede. Resultatet ble drøye seks millioner kroner til revmatismesaken. Trondheim
Revmatikerforening deltok i innsamlingen.

Det ble også laget et eget poststempel som
ble benyttet i periodene
10.03.1964 til 18.04.1964 og fra
09.05.1964 til 28.05.1964.
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Helsegave aksjonsarrangement Prinsen Hotell mars 1964

BASSENGTRENING
Trondheim Revmatikerforening har engasjert seg sterkt for trening i oppvarmet basseng, og
det nettopp ut fra den betydning denne treningen har å si for funksjonsevnen og
smertelindringen og derav økt livskvalitet.
Foreningen startet allerede i 1966 opp med organisert trening i varmt vann og da med 2
partier med leid plass ved Revmatismehuset. Det var fysioterapeut Arne Holanger, som var
drivkraften bak bassengtreningen.
I 1967 var det god oppslutning om svømme og treningskveldene. Med støtte fra Trondheim
trygdekasse og Trondheim kommune var kontingenten tre kroner pr. kveld. Arne Holanger
drev treningen helt frem til 1993 da han trakk seg etter 27 års innsats.
BREV FRA ARNE HOLANGER GJENGITT I SIN HELHET
Vedrørende gruppetrening i varmtvannsbasseng.
Da denne aktiviteten helt fra begynnelsen av har vært knyttet til revmatismehusets basseng vil
jeg fortelle litt om hvordan Revmatismehuset fikk sitt basseng:
Det var nemlig på nære nippet at det i det hele tatt ble noe basseng der. Jeg jobbet som
fysioterapeut ved revmatismehuset den gang, og var medlem av byggekomiteen. Vi hadde
nettopp fullført to betydelige utvidelser. Først bygde vi ny gyteavdeling i enetasjes tilbygg
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over garasjene. Deretter ble vestfløyen betydelig forlenget i full høyde, og vi fikk utvidet
sengekapasiteten og sårt tiltrengt ny fysikalsk avdeling.
I byggekomiteen hadde vi også ventilert muligheten for et varmtvannsbasseng, men da vi ikke
hadde tomteplass og heller ikke kunne integrere det i eksiterende byggemasse ble planen
skrinlagt.
Da var det at et medlem i byggekomiteen fikk ideen om å spørre Regionsykehuset om vi fikk
bygge en avstikker inn på sykehusets område.
Dette ordnet seg da område på ingen måte kunne utnyttes av sykehuset selv. Og
Revmatismehuset fikk sitt varmtvannsbasseng, og Revmatikerforeningen ble leietaker fra
første dag.
Vi begynte med to partier tirsdager kveld, men behovet viste seg å være enormt. Så
kapasiteten ble fort til seks partier både tirsdager og onsdager.
Da kunne vi ikke få mere plass ved Revmatismehuset.
Men til alt hell bygget Blindeforbundet nytt anlegg med varmtvannsbasseng og etter hvert
leide vi plass der både onsdager og torsdager med eks partier begge dager.
En tid hadde vi også fire partier et tredje sted, så i alt hadde vi på det meste 36 partier i
aktivitet hver uke.
Med 20-22 medlemmer inntegnet på hvert parti var det en betydelig del av
Revmatismeforeningens medlemsmasse som benyttet seg av dette tilbudet.
I begynnelsen var det jeg selv som tok instruksjonene, men senere tilknyttet vi oss elever fra
Fysioterapiskolen og min sønn Øystein.
Det var selvfinansierende, så foreningen skulle hverken ha utgifter eller inntekter på dette.
Jeg trakk meg tilbake fra all basseng virksomhet i 1993, og det som har skjedd siden etter min
tid har andre bedre kjennskap til enn jeg har.
Vennlig hilsen Arne Holanger

Juleavslutting varmtvannstreningen på Revmatismehuset 1969
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TIDSÅND 1970 – 1979
1970-tallet var ti-året da vi fikk flere nye lover, noen forbud blir opphevet og nye kommer til.
Men det er også ti-året da kvinners rettigheter blir utvidet.
Momsen ble innført i Norge i 1970, og i Sveits får kvinnene stemmerett i 1971.
Pensjonsalderen settes til 67 år i 1972, og stemmeretts alderen senkes til 18 år i 1978. Det blir
etter hvert forbudt å reklamere for alkohol og tobakk, og all bruk av rullebrett blir forbudt.
Mens det blir påbudt å bruke bilbelte.
Fram til 1972 hadde homofili og samboerskap vært forbudt, men dette forbudet oppheves nå.
Nyfeministene krever selvbestemt abort, og i 1975 vedtar Stortinget en mer liberal abortlov
med knapt flertall. Og i 1978 vedtas loven om selvbestemt abort. Likestillingsloven trer også i
kraft og vi får et likestillingsombud.
Endelig fikk politikvinnene lov til å bruke bukser i tjeneste, og
kvinner fikk lov til å delta i Holmenkoll-stafetten for første gang i
1975. Dette ble det store diskusjoner og avisskriverier om. Jogging
blir en folkesport, og Magne Myrmo blir siste verdensmester på
treski. Nå overtar glassfiberskiene. Jentene brukte så trange bukser at
de måtte ligge på gulvet for å få dem på, og i tillegg brukte de
platåsko. Fysioterapeutene fortvilte over denne moten.
Verdens befolkning passerer 4 milliarder, og «Europa» blir
demokratisert. I Portugal, Spania og Hellas blir det i løpet av 1970
årene innført demokrati. Verdens første prøverørsbarn blir født. Men
i Rissa ødelegger et leirras en hel bygd i 1978, og et menneske omkommer.
De musikk interessert vet at The Beatles ble offisielt oppløst i 1970, og samme år døde Jimi
Hendrix. The King himself, Elvis Presley dør 42 år gammel i 1977.
Kroneverdien er nå sunket slik at en krone er verd 20 øre i forhold til 1950.
DE NÆRE TING
1972. Styremøte ble avholdt hos formann Aasta Haarberg. Saker som hun har arbeidet med
var Hjemmeterapi. Den ambulerende behandlingsbilen som TRF hadde hatt, var blitt lagt ned
i 1969 på grunn av dårlig økonomi, og vanskeligheter med å få tak i fysioterapeuter. Det var
derfor behov for å få tak i terapeuter som kunne dra hjem til personer som behøvde
behandling. Det ble bestemt at det skulle averteres etter fysioterapeuter. Det ble avertert i
Adresseavisen og formannen ble intervjuet i Distriktsprogrammet, og i avisen kom det et
større referat om saken.
1973. Styremøte ble holdt på Revmatismehuset. Fra NRF var det kommet tilbud om kurs for
revmatikere. Det var også et tilbud om et «kursleder» kurs på Røros. Det er tydelig at behovet
og interessen for kursing var like stort da som i dag. Behovet for informasjon var også stort,
og fruene Haarberg og Rannov sendte inn forslag til landsmøte om bedre
informasjonsopplysninger for distrikter som ligger utenfor Osloområdet
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I juni var det dagstur til Lian og prisen per. person var satt til 17 kroner. Det ble også vedtatt
at det skulle være utlodning på turen. Som den sangglade foreningen de var, bestemte de seg
for å kjøpe 80 sangbøker til kr. 4,00 per stk. Årets «langtur» var en to dagers busstur til
Aarevidden hotell i september. Trondheim trafikkselskap forlangte kr 1600 for kjøringen, men
da kunne bussen også bli benyttet under oppholdet i Åre. Fra forbundet var de blitt lovet en
refusjon på kr 1920 kr, så med egenandeler skulle turen la seg gjennomføre. Fritidsaktivitet
for medlemmene var også viktig i disse årene, og det ble holdt formiddagshyggemøter hele
vinteren igjennom. I den anledning ble det besluttet å høyne kaffepengene fra kr. 1,50 til 2,00
kroner.
Men bassengtreningen var hoved beskjeftigelsen den gang som nå. De samarbeidet også med
andre foreninger og øvde press mot kommunen for å bedre forholdene for syke og uføre. Og
de fortsatte med formidlingen av fysioterapeuter til hjemme revmatikere, selv om det var
svært vanskelig å få tak i terapeuter. Det ble behandlet 40 pasienter dette året og foreningen
hadde et utlegg på kr 2200.
1974. Formann Aasta S. Haarberg, Kasserer Alfhild Høgås, Sekretær, Sofie SvenningSvendsen, Styremedlemmer, Ester Leistad, Gunhild Høyem, Varamenn, Alfrida Fasting
Nilsen, Signe Berg, Revisor, Birger Solheim. Det ble holdt 9 medlemsmøter og 6 styremøter.
Medlemstall 800.
Det ble holdt et medlemsmøte på Solhaugen i Skatval, arrangert som ettermiddagstur med
buss. Foredrag av distriktslege Arntzen om edruskapsarbeid. En tryllekunstner var også
tilstede og de fikk servering som de nøt sammen med pasientene på Solhaugen.
Da som nå, jobbet de hardt med å få tak i gode og interessante foredragsholdere, og som regel
gikk det bra. På medlemsmøtene førsøkte de også å ha underholdning hver gang. Vi kan i dag
kanskje trekke på smilebåndet over dette, men vi må se det i lys av datidens
underholdningstilbud. Fjernsynet hadde ganske nylig startet sine sendinger, og det var ikke
«150» kanaler å velge mellom slik som nå. Klarte de ikke å få tak i underholdning utenfra, var
det alltid noen i foreningen som kunne spille piano for eksempel, og allsang var alltid
hyggelig.
Det året gikk sommerturen til Narbuvoll Fjellstue Os i Østerdalen. I strålende vær og med
humøret på topp, startet de fra Tinghuset en fredag. På lørdag våknet de til det samme fine
været, og mange benyttet anledningen til å sole seg, eller til å ta seg en fjelltur i de vakre
omgivelsene. Om kvelden var det forskjellig underholdning og improvisert påfunn. Latteren
sto i taket hele kvelden, og neste dag bemerket både vertskap og betjening at det var en
trivelig gjeng som hadde vært der. Med andre ord ikke så langt unna det vi opplever når vi
drar på tur i dag også.
Forbundets ferieopphold ble arrangert på Fredly Ungdomsskole i Børsa for 36 medlemmer.
Ansvaret for avviklingen var overlatt til Trondheims avdelingen som stilte opp med fire
hjelpere. Underholdning om kveldene bød på stor variasjon fra sang, musikk, sketsjer,
historie, Trønderskrøner, tryllekunstner mm. En bygdehistoriker fortalte også fengslende om
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Sigrid Undset som hadde bodd ca. et år på Huseby gård, ikke langt fra Fredly, da hun skrev
«Husfruen» om Kristin og Erlend.
Under oppholdet ble det også arrangert to turer. Den ene gikk om Byneset langs
Trondheimsfjorden, med en svipptur om utsikten på Sverresborg. I Nidarosdomen deltok de
på en musikkandakt før de fikk en omvisning.
Etter lunsj som ble inntatt på Fjellstua under Vassfjellet på Melhus, gikk turen til
musikkhistorisk Museum på Ringve. Det flotte museet som Victoria Bache har bygd opp,
gjorde et uutslettelig inntrykk. Etter en lang dag, var det godt å komme tilbake til Fredly og
middag.
Den andre turen gikk til Nord-Trøndelag. På Stiklestad besøkte de kirken og fikk en
omvisning der. Turen gikk videre til vakre Inderøya med lunsj på Jægtvollen pensjonat. På
turen tilbake til Fredly, var de nede om Verdalsøra og så på anlegget for bygging av
oljeplattformer. TRFs formann var guide på turen hjem og fortalte om severdigheten de
passerte. De av deltakerne som aldri hadde vært i Trøndelag før, var forbauset over hvor
vakkert det var her, og alle var enige om at oppholdet på Fredly hadde vært vellykket.
I tre dager ble det holdt loppemarked i Brattørveita. Dette var en strevsom, men interessant
opplevelse, men det var så vellykket at de vurderte å gjenta det. Senere ble det derfor
arrangert loppemarkeder i Sommerveita 4-6.
Foreningen deltok også på Bingo og i 1974 innbrakte det kr. 7.134,75.
Foreningens 20 års-jubileum ble holdt på Prinsen hotell. I april samme år var det satt ned en
festkomite som ble ledet av fru Olsen. På festen deltok 200 gjester og de ble underholdt av en
trio ledet av Kristian Solem. Jan Vogt, tidligere skuespiller ved Trøndelag teater, nå direktør
ved Ringve museum, sang og gjøglet. Leikarringen danset og sang. Det var stor utlodning, og
alt var meget vellykket.
1975. Formann: Lilly Rannov. Det har vært avholdt 7 medlemsmøter og 5 formiddagsmøter
og 8 styremøter. Badekomite: Arne Holanger, Mary Johansen og Esther Leistad. Hver tirsdag
har fire partier med til sammen 68 deltagere benyttet bassenget i Revmatismehuset. Det ble
opprettet komité for formiddagsmøter, kaffe komité, gevinst og lodd komité og badekomite.
Det hadde vært litt problemer med å skaffe folk til styret, særlig til formannsvervet. Det ble
diskutert å dele denne oppgaven mellom flere personer, men det ble ikke aktuelt da Lilly
Rannov påtok seg vervet. For å lette styrets arbeidsbyrde, og for å få flere medlemmer trukket
inn i arbeidet, ble det opprettet flere spesialkomiteer.
Foreningen hadde fått mange nye medlemmer, og møtelokalet i Revmatismehuset begynte å
bli for lite. De var derfor på jakt etter større lokaler. Både på grunn av de nyinnmeldte
medlemmene, og på grunn av gamle medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten og av
den grunn var blitt strøket, måtte de gjennomgå kartoteket grundig. Det var en stor oppgave
når alt måtte gjøres manuelt. Foreningen hadde også aksjer i Yrkesvalghemmedes Industri
AS, og de sendte representanter til generalforsamlingen der.
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Gaver for til sammen 3.500 kroner ble gitt til foreningen. Foreningen har bevilget penger til
følgende formål: Kr. 10.000 til Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus Barneavdelingen,
og 15.000 til Trondhjems Sanitetsforening til innkjøp av nødvendig utsyr til legekontoret på
Revmatismehuset. Samtidig som det bevilges penger til viktige formål, sendes det søknad til
Trygdekontoret om bidrag til bassengtreningen og til Sosialrådmannen om støtte til
sommerturen. Samtlige banker i byen blir også forespurt om de vil gi et bidrag til foreningen.
Trondheim vokste og nye bydeler ble utbygd. Mange revmatikere hadde små muligheter til å
reise rundt å se byen sin. Det ble derfor arrangert en busstur rundt til byens nye byggefelter
med avslutning på Ringve der det ble servert kaffe og kaker. En hyggelig avveksling
istedenfor et vanlig møte.
Sommerturen gikk til Rondablikk Høyfjellshotell som ligger i naturskjønne omgivelser.
Samme høst satte to busser, med tilsammen 61 deltagere, kursen mot Kyrksæterøra. De ble
tatt imot med åpne armer av revmatikerne i Hemne på hotell Prinsen. Formannen fortalte om
foreningen som besto av ca 100 medlemmer. I likhet med Trondheims foreningen, var den
viktigste aktiviteten deres bassengtrening og som arrangør av turer for medlemmene.
Oppmøte på formiddagstreffene hadde variert i løpet av året, men styret bestemte seg for at
møtene skulle fortsette enda en stund. Tilslutningen på Julemøte som ble holdt på Erichsens
Konditori det året, kunne man imidlertid ikke klage på. Med ca. 90 påmeldte, var dette rekord
i foreningens historie. Det gjenspeilte seg også i
loddsalget som innbrakte hele kr. 1000. Som vanlig
var det variert underholdning med sang og musikk og
en vellykket aften.

Igalo i Montenegro

På et medlemsmøte refererte formannen om et
behandlingsopphold for revmatikere i Jugoslavia og
Romania. Helsedirektoratet hadde besluttet at disse
behandlingsturene skulle komme i gang senest februar

1976, og at avtalen skulle gjelde i 3 år. I dag vet vi at revmatikere fortsatt får
behandlingsreiser til Igalo i tidligere Jugoslavia, nå Montenegro, og at Romania er byttet ut
med Tyrkia der behandlingen foregår i Balcova i byen Izmir.

1976. Det har vært holdt 8 medlemsmøter, 7 formiddagsmøter, 12 styremøter og et åpnet
møte. Badekomiteen opplyste at det hadde vært 4 partier med til sammen 74 deltagere som
hadde hatt svømmetrening i Revmatismehusets basseng. På grunn av stor etterspørsel, var det
nå lange ventelister for trening i basseng. Det ble besluttet å forhøre seg ved Charlottenlund
skole om man kunne få benytte bassenget der. Badekomiteen fikk også grønt lys for å utelate
de som skulket flere treningskvelder. Det ble også orientering om behandlings og kursopplegg
for revmatikere i Frambu helsesenter.
Navneendring. Forbundet var kommet med et forslag om å forkorte foreningens navn. Det
gamle navnet, Norsk Revmatiker forbund, Trondheim og omegn avdeling, var langt og
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tungvint så forslaget om navneendring ble mottatt med glede. Et forslag om å forkorte det til
Trondheim og omegn Revmatikerforening, ble enstemmig vedtatt på medlemsmøte
10.03.1976.
Et av møtene ble holdt på Skistua. Det ble annonsert i Adressa og «lokket» med varmrett og
kaffe til kr.15,00. I annonsen sto det ikke noe om foredraget som skulle være, og godt var det
for vedkommende kunne ikke komme. Det måtte nok være turen og maten som var
utslagsgivende for ca 80 medlemmer møttes på Skistua og hadde en fin kveld.
Medlemsverving og premiering. Det ble satt i gang en stor medlemsverving, og for å
stimulere medlemmene, ble det også satt opp premier. Hvis et medlem tegnet 25 nye, var
premien en reiseradio til ca. 400 kroner. Vervet du 15 medlemmer ble det et gavekort på 100
kroner, 10 medlemmer 50 kroner og 5 medlemmer 25 kroner. Foreningen hadde også latt
trykke 2000 brosjyrer som ble lagt inn i en folder fra Forbundet. Disse ble fordelt på de fleste
fysikalske institutter og legesentre i Trondheim.
Pengegaver: Fra en anonym giver kom det en gave på kr. 3.500. Sammenligner en dette
beløpet med støtten fra Trygdekassen på 3000 kr, forstår en gleden denne gaven frambrakte.
Tidligere var det sendt ut «tiggerbrev» til alle bankene i byen. Fra Spareskillingsbanken
mottok de 500 kr og fra Trondhjems og Strindens sparebank fikk de 1000 kr. En annen
anonym giver sendte 100 kr.
Pengene kom godt med for nå hadde Uføretransporten som kjørte medlemmer til møter og
basseng, satt prisen opp til 100 kr pluss 5 kr per person. Styret syntes dette var dyrt, men
hadde mulighet til å søke kommunen om mer støtte. Foreningen innvilget også støtte til
medlemmer som skulle ha et ferieopphold på Hovden Høyfjellshotell i Setesdal. Forbundet
arrangerte ferieopphold for revmatikere som var medlemmer av organisasjonen, og det kom
revmatikere fra hele landet dit. Konkurransen om plassene var med andre ord, stor.
I styrereferatet står det: «Søknadene til Hovden Høyfjellshotell blev vurdert. Noen av søkerne
hadde vi litt kjennskap til, og forsøkte efter beste evne å vurdere behovet for et opphold der. 6
personer kunne vi gi støtte til av foreningen hvis de kom med. Håper det beste for våre
søkere».
Det var også kommet inn et forslag fra Forbundet om å forhøye medlemskontingenten fra 15
til 25 kr for enkeltperson og fra 20 til 40 kr for ektefelle. Styret ønsket å stemme imot dette
forslaget, og ville ha medlemmenes støtte for det. De hadde nettopp hatt en storstilt
vervekampanje og da passet det dårlig å forhøye kontingenten rett etterpå. Foreningen ønsket
å utsette økningen i hvert fall til 1978.
Styret ønsket også å få en godkjenning fra medlemmene på hvor stor gave Norsk
Revmatikerforbund skulle få i forbindelse med deres 25 års jubileum. Forslaget på 10 000 kr
ble nedstemt og det ble vedtatt å gi 5000 kr som skulle overrekkes på landsmøte 6-7
november.
Brevmerkene. I 1975 hadde Forbundet startet med brevmerker som det enkelte lokallag
skulle selge. I Trondheim hadde salget gått ganske tregt. Men til tross for det, bestemte styret
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at de skulle bestille 2000 brevmerker som de skulle forsøke å selge
fra forskjellige butikker i byen.
Et brevmerke er
en frimerkelignende etikett
som
plasseres
på brev og andre postforsendelser i tillegg til ordinær frankering.
Merkene brukes for å samle inn penger til og å øke bevissthet om
veldedige formål. De eldste kjente brevmerkene er
danske julemerker fra 1904, og julemerker er den vanligste formen
for brevmerker.
Eksempel på brevmerke

Det eldste norske brevmerket er utgitt av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1906, har et
bilde av dronning Maud og teksten «til kamp mod tuberkulosen».
Brevmerker har vært utgitt for veldedighet, som reklame for varer og utstillinger, som opprop
for saker som avhold og målsak, diakoni, politiske partier og andre organisasjoner.
Turer. Foreningen fortsatte med turer rundt i landet. Denne gangen gikk en helgetur til Røros
med 55 medlemmer, og høsttur til Alexandra hotell i Molde med 43 medlemmer.
Adresseavisen skrev en liten notis om turen til Molde der det blant annet sto: «Alt var lagt
godt til rette og værgudene sto Revmatikerne bi ved å vise snødekte Sunnmørsalper i klart
solskinn. Hyggen ved samværet var for Revmatikerne en god impuls til å møte den snart
forestående vinteren med pågangsmot og humør.»
Åpent møte ble holdt i Handelsstandens hus i oktober. Overlege og professor Per Edvardsen
ved RiT snakker om operativ behandling ved revmatisk sykdom og generalsekretær Erling
Thoralvsson om revmatismesak, forbundssak. Dessverre var det ikke så godt oppmøte som
foreningen hadde håpet på, men de sa seg likevel fornøyd. Professor Edvardsen fortalte om
forskjellige inngrep som kan utføres på leddgiktpasienter. Selv om vi nå var kommet langt på
dette området, manglet det dessverre sykehusplasser for revmatikerne. På RiT var det omtrent
et års ventetid for et operativt inngrep.
I forbindelse med det åpne møtet, skrev også Adresseavisen om revmatikernes sak.
Regionsykehuset hadde ikke plass til å etablere en egen revmatologisk avdeling, og en slik
avdeling sto heller ikke på byggeplanene i de nærmeste årene. Likevel trodde professor
Edvardsen at det skulle være mulig å etablere en revmatologisk avdeling med 30 sengeplasser
i løpet av tre år. Det kunne de få til ved å foreta en del omflyttinger, mente han.
Det var bare Orkdal sykehus som hadde spesialleger i revmatologi og revmakirurgi. Men
faren for at disse skulle bli overflødige om RiT fikk sin egen revmatologiske avdeling, var
ikke tilstede fordi behovet for hjelp til revmatikere i alle aldre var enormt. På landsbasis antok
man at revmatikerne utgjorde ca 3 % av befolkningen. I Trøndelagsfylkene bodde det den
gang 350 000 innbyggere og om trønderne ikke skilte seg vesentlig ut fra resten av
befolkningen, betydde det at det var ca 10 000 revmatikere her. Men i Helseplan for SørTrøndelag var ikke engang behandlingsbehovet registrert. Utfra disse tallene ville det være
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behov 200 sengeplasser og ca 5000 ledd som ventet på operasjon. Dessverre vet vi i dag, at
det tok atskillig lengere tid enn tre år fra 1976 før revmatologisk avdeling var en realitet.
Et vellykket loppemarked ble
holdt i Sommerveitens bedehus.
De fikk inn både nye og gamle
klær og nye sko så salget gikk
strykende.
Sluttsummen kom på kr 6484 og
av det sendte de kr 2138 til
forbundet. Om de fortsatte å gi
forbundet en del av overskuddet,
kunne de senere søke om støtte
til større prosjekter.
Dette loppemarkedet var så
vellykket at de så fram til det
neste.

Bingoen som ble holdt på hotell
Neptun ga også fine resultater.
Men styret mente at noen av
medlemmene
burde
være
tilstede en gang i blant for å
sjekke at alt gikk riktig for seg.

Julemøte ble holdt i Frimurerlogen og ca 100 medlemmer var møtt opp. Nidar og Erbes
husorkester spilte opp og det var karer som fikk stemningen på topp. Alle samme, både de
med og de uten sangstemme, var med og sang kjente og kjære sanger.
Foreningen har nå 1000 medlemmer.

1977. Revmatismeåret. Styret har bestått av: Formann Lilly Rannov, Esther Leistad,
viseformann, sekretær Alfhild Høgås, kasserer Birger Solheim, styremedlem Inger Lefstad,
varamenn Sofie Skaalvik og Ruth Olsen. Revisorer Aasta Haarberg og Ruth Berggren.
Valgkomite Alfrida Fasting-Nilsen, Marthe Norøy og Sofie Svenning Svendsen.
Badekomite: Arne Holanger, Mary Johansen og Esther Leistad.
Foruten årsmøte er det holdt 8 medlemsmøter, 5 formiddagsmøter, 8 styremøter.
Litt av hvert: Medlemsvervingen året før ga gode resultater og på hvert møte ble nye
medlemmer ønsket velkommen. I mars var det 18 og i april 15 nye fjes på medlemsmøtet, og
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medlemstallet totalt lå på ca 1100. Møterommet på Revmatismehuset ble for lite. Derfor
holdtes de fleste medlemsmøtene i Domkirkens Menighetshus.
Oppmuntret av tidligere resultater fra loppemarkedene som var avholdt, gikk de inn for å
holde et nytt med oppstart i april. Denne gangen hadde de fått leie lokaler i Prinsensgate.
Foreningen eide et fryseskap som ble lite benyttet, og i 1977 var det ikke vanlig med fryse
muligheter i alle hjem. De bestemte seg derfor for å leie skapet ut til et medlem.
Økonomien var god og den ble enda bedre da resultatet fra sesongens bingo kom inn i mai.
Sluttsummen kom på kr 17 155.
Gullbehandling: Behandlingen som den gang ble ansett å være best for leddgiktpasienter, var
gullbehandling i form av innsprøyting av gullsalter. Virkningen og bivirkninger av denne
behandlingen var ikke forsket nok på. Foreningen bevilget kr. 10.000 til et forskningsprosjekt
vedrørende undersøkelser om gullets virkning ved gullbehandling av leddgiktpasienter.
Åpent møte: Foreningens bidrag til Revmatismeåret 1977 var, et åpent møte i
Kunstindustrimuseet i oktober med politikere, leger og helsepersonell. Før møte var det
intervju med formann Lilly Rannov i Arbeider-Avisa der hun avsluttet med å si: «vi mener at
det i det siste har vært en markert tilbakegang i revmatismeomsorgen. Vi har en rekke krav å
stille til myndighetene, og vi akter ikke lenger å stå bakerst i køen når det gjelder å kreve
sosiale goder.»
Debattinnleder på det åpne møte var ass. overlege ved Oslo
Revmatismesykehus/ formann i NRF, Eimar Munthe. Han hadde kalt
sitt foredrag: «Revmatismeomsorgen – helsetjenestens dårlige
samvittighet» Det var et sterkt foredrag han holdt over det dårlige
behandlingstilbudet for revmatikerne i Trøndelag. I altfor lang tid har
revmatismeomsorgen vært overlatt til frivillige organisasjoner. I
Stortingsmelding nr. 9 (1974/75) var det skissert en plan for hvordan
Eimar Munthe
det offentlige skulle overta omsorgen. På mange steder var de kommet
langt med dette arbeidet, men ikke i Trøndelag. Det behøvdes blant annet opplæring av leger i
primærhelsetjenesten og et team av spesialister som legen kunne henvise pasienten til.
NRF hadde foreslått å opprette et spesielt helsevern for revmatikerne, der pasientene skulle få
hurtigst mulig diagnostisering, råd om tiltak for å hindre videre utvikling, et fullgodt
behandlings- og informasjonstilbud, effektiv kontroll og ettervern og tilbud om fysisk,
yrkesmessig og sosial rehabilitering, stort sett etter mønster av psykisk helsevern.
Samfunnskostnadene på grunn av manglende behandling var store, og revmatisme var den
tredje største sykdomsgruppen som oftest førte til uføretrygd. Forventningene om tiltak som
virkelig kunne bedre situasjonen for revmatikerne i Sør-Trøndelag hadde aldri vært større.
Sykehussjef Sjur Børve var invitert til møte for å «stå til rette for» hva som var gjort eller ikke
gjort for revmatikerne i Sør-Trøndelag. Det var ikke mye oppmuntrende informasjon han kom
med. Det sørgelige faktum var, at Sør-Trøndelag hadde landets dårligste legedekning, det var
få fysioterapeuter rundt om i kommunene og ingen ergoterapeuter. Sykehuset hadde både
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stram økonomi og mangel på areal. Så selv om de ønsket å bygge opp en revmatologisk
avdeling med 30 sengeplasser, ville det være en dråpe i havet hvis det var minimum 6000
revmatikere i Sør-Trøndelag. Etter Børves mening måtte man satse på Orkdal sykehus og
styrke primærhelsetjenesten.

Informasjonen som kom fram, åpnet øynene for mange om hvor dårlig det sto til med
behandlingstilbudet for revmatikere i Trøndelag. Et av medlemmene mente at foreningen nå
var blitt en stor pressgruppe på grunn av antall medlemmer, at de måtte utnytte det.
Trondheim og Omegn Revmatikerforenings lange kamp for å få en revmatologisk
avdeling ved Regionsykehuset, var for alvor startet.

1978. Foruten årsmøte ble det avholdt 6 medlemsmøter, 5 formiddagsmøter, 8 styremøter og
julemøte.
1970-tallet var et gull- tiår for loppemarked. Slik også for foreningen som nok engang satset
på dette til tross for mye arbeid. Denne gangen fikk de lokaler i Søndre gate. Loppemarkedene
og bingo inntektene var etter hvert blitt ganske så store og sikre inntektskilder for laget. De
sendte fortsatt 1/3 av nettogevinsten til Forbundet, og dette året utgjorde det kr 11 211.
Men fortsatt var bassengtrening hovedbeskjeftigelsen. Medlemsmassen økte og dermed også
ventelistene. Det var ikke ønskelig å ha for mange om gangen i bassenget, så jakten på å få
leie nye basseng fortsatte. Denne gangen gikk forespørselen til Dalgård skole, og i oktober
fikk de positiv respons. Av ukjente årsaker startet ikke treningen på Dalgård, fortsatt var det 5
partier med 68 deltakere som trente på Revmatismehuset.
Og helgeturene og dagsturene fortsatte, med fullstappa busser tok de av til nye og ukjente
steder eller til gamle plasser de hadde besøkt før. Alltid like populært å dra på tur.
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Medlemsmøtene gikk også som vanlig med gode foredrag og underholdning, og tross for
tidvis dårlig oppmøte, fortsatte formiddagshyggemøtene.
Forbundet innbød 5 representanter fra foreningen til å delta på et sosialt informasjonskurs på
Backlunds Hotell Levanger i to dager. Alle utgifter ble dekket av forbundet. Informasjon om
egen sykdom er også et stadig tilbakevendende tema. Forbundet lagde informasjonshefter som
omfattet forskjellige sider ved revmatiske sykdommer. Heftene kostet 5 kr per stk. og styret
vedtok å kjøpe inn noen til utleie.
I oktober begynte valgkomiteen sitt arbeid mot årsmøte. Dr. Øistein Romberg ved
Revmatismehuset ble forespurt om å gå inn som styremedlem. Han ga et positivt svar. Dette
er en lege som vi får høre mer om senere og som har betydd mye for revmatikerne i
Trøndelag.
Julemøte ble holdt på IMI Misjonshotell med 116 medlemmer. Det ble satt ny rekord i
loddsalg som innbrakte hele 1622,55 kroner!
Medlemstall ca. 1200.
1979. 25 årsjubileum. I jubileumsåret har styret bestått av: Formann Lilly Rannov,
viseformann Esther Leistad, sekretær Signe Berg, kasserer Inga
Nergaard, styremedlem Øistein Romberg, varamenn Mia Brobakke
og Ruth Gellein.
Medlemsmøte ble holdt 17. januar med ca. 120 medlemmer i
Domkirkens Menighetshus.

Lege Øistein Romberg

Dr. Romberg kåserte over emnet «Hva er revmatisme». De mest
vanlige former for revmatisme ble forklart på en forståelig måte og
mange spørsmål ble besvart. Dr. Romberg som var en ivrig
talsmann for å gi pasientene informasjon, hadde fått et inntrykk av at

medlemmene viste for lite om egen sykdom. Noe de sa seg enig i, desto større var gleden over
å ha han der. Han kom også med en gledelig nyhet. Fra 1. januar motas pasienter fra
Trondheim på Revmatismehuset som nå er godkjent som kuranstalt.
25. januar ble foreningens 25 årsjubileum feiret på Prinsen Hotell. Formann Lilly Rannov
ønsket 116 gjester velkommen. Forbundet var representert v generalsekretær Erling
Thorvaldsen og Trondhjems Sanitetsforening v. Johanne Bergan. Kveldens toastmaster var
Ingebjørg Austvik.
Formannen takket Esther Leistad som var en av foreningens stiftere for hennes arbeide
gjennom 25 år og overrakte en gave. Det ble referert telegram fra foreningens første formann
Edel Dworsky som var forhindret fra å møte. Sigurd Klæt, også en av foreningens stiftere
takket for maten.
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Erna Bakhaug underholdt med pianomusikk, og Internasjonal folkedansgruppe, under ledelse
av Arne Espelund, fremførte folkedanser fra forskjellige land. Nidar husorkester spilte senere
på kvelden opp til dans.
Dr. Romberg som trekkplaster. I avisa sto en liten annonse at det skulle være møte i
Domkirkens menighetshus 14. mars kl. 19.00. Medisinsk informasjon ved spesiallege Øistein
Romberg. Lokalet var mere enn fullt! Men som formannen sa: Hvor det er hjerterom er det
husrom, og kaffe skal det bli til alle. Romberg var trekkplasteret og forsamlingen lyttet
oppmerksomt til foredraget som ble fremført på hans spesielle humørfylte form.
Foreningen var heldig som hadde fått en engasjert og kunnskapsrik lege som styremedlem. På
hvert medlemsmøte hadde han en informasjonsbit, som for eksempel leddgikt og
gullbehandling, eller leddgikt og medisinske hjelpemidler som brukes. Tilhørerne sugde til
seg informasjonen og stilte stadig nye spørsmål.
I Adresseavisen var det annonse om: Opplysningsmøte om Bechterew sykdom ved dr. Øistein
Romberg og fysioterapeut Sigbjørn Hammer i Frimurerlogen 17 oktober kl. 19-30- Gratis
adgang. Alle interesserte velkommen.
Det hadde tidligere vært et intervju med dr. Romberg i avisa om dette. Styret hadde håpet at
det ville komme 50-100 tilhørere, men at tilstrømningen ble så stor hadde de ikke drømt om.
Møtelokalet ble alt for lite og mange kom dessverre ikke inn.
Årets weekendtur gikk til Østersund med 126 deltagere, og søndagsturen til Fosen-Agdenes
med 91 deltaker. Bassengtreningen var blitt utvidet fordi men hadde fått leie lokaler på
Tronsletten. Nå var det 5 partier med til sammen 68 deltakere i Revmatismehusets basseng og
3 partier med 35 deltakere på Tronsletten.
Julemøte ble holdt på Prinsen hotell med 141 deltakere. Sogneprest Lars Tangvik fortalte fra
sine guttedager og om julefeiring den gang og nå. Sangkoret Nøkken underholdt med sang og
skuespiller Sverre Gran leste dikt. Utlodningen innbrakte kroner 1988.50.
Foreningen har ca. 1300 medlemmer.
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TIDSÅNDEN
1980 – 1989
1980 tallet; en pastellfarget bombe med hockey sveis og store skulderputer. Når avisene
skriver om datamaskiner, kaller de den for en fjernsynsskjerm med maskintastatur.
Dette er 10 året da John Lennon og Olof Palme blir skutt, og prins Charles og Lady Diana
gifter seg. Norge får sin første kvinnelige regjeringssjef og den billigste rødvinen koster 27 kr.
Aids er blitt den skremmende sykdommen som alle
er redd og vi får det første aidsdødsfallet i Norge.
Men det skjer positive ting også. Skandinavias
første hjertetransplantasjon blir utført i Oslo og
Bobbysocks vinner melodi Grand Prix med ”La det
svinge”. Nikotin tyggegummien lansers og
Lillehammer får tildelt OL i 1994. Vi får flax lodd
og
Berlin
muren
faller.
Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO) blir opprettet og Jan
Bokløv revolusjonerer hoppsporten med sin v-stil.
Bobbysocks (Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh.)

Hvis den største bekymringen for enkelte var, om håret lå som det skulle eller om man hadde
det siste i moteklær, var det andre som hadde langt alvorligere problemer. Revmatikerne i
Trondheim hadde nå hatt sin egen forening siden 1954, og i løpet av denne tiden hadde mange
ildsjeler jobbet iherdig for å bedre situasjonen for fylkets revmatikere. Men fortsatt behøvdes
det en stor innsats. Sør-Trøndelag fylke hadde ikke en eneste revmatolog og Regionsykehuset
i Trondheim (RiT) hadde fortsatt ikke fått en egen revmatologisk avdeling. Allerede i 1977
ble det sagt at RIT snart ville få det, men hele 80-tallet skulle gå, uten at det ble en realitet.
BEHOVET FOR INFORMASJON
Om man leser Adresseavisen fra denne perioden, finner man stoff om feil diagnostisering, feil
behandling, manglende behandling og manglende kunnskap både blant leger og ikke minst
blant revmatikerne selv. I dag, når vi har internett og selv kan søke informasjon om alt mulig,
er det lett å glemme hvordan det var tidligere.
Behovet for informasjon og kunnskap om egen sykdom var enormt
stort. En som ivret for at folk skulle få kunnskap om blant annet
bechterew var, dr. Øistein Romberg. Han var en ildsjel og
foregangsmann som i mange år hadde lagt sin sjel i
informasjonsarbeid. Han hadde reist rundt og holdt utallige foredrag.
Problemet var ofte at det gikk mange år før pasienten fikk en korrekt
diagnose. Ifølge dr. Romberg, hadde han sett mange feildiagnoser
og bedrøveligheter som skyltes for sein diagnostisering.
Dr. Øistein Romberg
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Dr. Romberg var den første som fikk tanken om en bechterew gruppe i Trondheim. Han holdt
et foredrag i Frimurerlogen om sykdommen, og interessen var så stor at det ikke ble plass til
alle. Han måtte derfor holde et til foredrag så alle interessert fikk komme innenfor dørene og
lære mer om sin egen sykdom.

BECHTEREW GRUPPA BLIR TIL
Når vi ser på historien, viser det seg ofte at det er et enkelt individ som tar initiativ til oppstart
av nye ting. En stund etter foredraget som dr. Romberg hadde holdt, tok
Revmatikerforeningens daværende formann, Lilly Ranov, kontakt med Gunnar Olafson. Hun
lurte på om det var en ide å danne en bechterew gruppe, og hun
ville at Olafson skulle kontakte dr. Romberg. Det ble avtalt et
møte hjemme hos Olafson, og over en kopp kaffe ble de enige
om å holde et informasjonsmøte for å finne ut om interessen var
stor nok.
Det første møtet ble holdt i Frimurerlosjen den 10.februar 1981
og det møtte ca. 70 stykker. Interessen var så stor at det ble
avholdt enda fire møter det året. På møtene ble det holdt foredrag
av Dr. Romberg, professor dr. Håkon Leira, og dr. Monika
Østensen. Alle tre kapasiteter på hvert sitt område.
Lilly Ranov

Dr. Øistein Romberg, som brant for å spre kunnskap om revmatiske sykdommer og etter hvert
spesielt om bechterew. Professor dr. Håkon Leira, som var spesialist i øyesykdommer, var den
som med stadig entusiasme og pågangsmot fikk i stand utbyggingen av Øyeavdelingen i
Trondheim slik at det ble en universitetsklinikk i 1975. Han var Øyeavdelingens første
professor og dynamiske sjef. Hans engasjement varte hele livet ut og han huskes fortsatt av
mange som ”eldregeneralen” der han talte de eldres sak i ”Ung i dag – gammel i morgen”. På
sin 94 års dag fikk han kongens fortjenestemedalje i gull. Og sist men ikke minst Monika
Østensen som bygde opp revmatologisk avdeling i Tromsø og senere i Trondheim. Hun har
og drevet forskning innenfor svangerskap og revmatiske lidelser. Hun tok blant annet
initiativet til opprettelsen av Senter for mødre med revmatisk sykdom.
TUR TIL VARMERE STRØK
At man som revmatiker har godt av varme og trening, er noe de fleste av oss har erfart. På et
av møtene som ble holdt i bechterew gruppen, begynte noen å snakke om en sydentur.
Fysioterapeut Arne Holanger ble spurt om å lede gymnastikk og andre aktiviteter på turen.
Det ble 26 stykker som dro av sted for egen regning. Oppholdet var ikke ment som en
hyggetur. Det var trening flere ganger per dag både i basseng og på plenen utenfor hotellet.
Etter få dager kunne en se at det var bedring i kroppsholdningen hos flere. De ble rakere i
ryggen og smilet satt løsere. Fysioterapeut Holanger registrerte bedringen den enkelte hadde
og ville bruke disse opplysningene overfor myndighetene. Håpet var at det med tiden kunne
legges fram så mange "bevis" at myndighetene forsto at å støtte slike opplegg, ville være
samfunnsøkonomisk fornuftig. Det ble et meget vellykket opphold. I løpet av tiden de var
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der, besluttet de at de ville ha et konstituerende møte når de kom hjem slik at de kunne få et
lovlig valgt styre.
Innen 1982 hadde bechterew gruppen fått 200 medlemmer. Et konstituerende møte ble
avholdt 4.februar 1982. Denne datoen blir regnet som stiftelsesdatoen for Bechterew gruppa
av Trondheim og omegn revmatikerforening. Styret som ble valg, besto av formann Gunnar
Olafson, nest formann Arne Holanger, sekretær Anne Lise Aspen, kasserer Einar Lie,
1.varamann Svein Forbord, 2.varamann Gunnar Kristoffersen, revmatiker foreningens rep.
Lilly Egset, faglig rep. dr. Øistein Romberg og støtteforeningen rep. Borghild Olsen

Bak: Einar Lie, Svein Forbord, Arne Holanger, Øistein Romberg.
Foran: Gunnar Kristoffersen, Anne Lise Aspen, Gunnar Olafsson, Borghild Olsen.

STØTTEFORENINGEN DANNES
Etter at bechterew gruppen hadde fungert i et par år, ble
støtteforeningen stiftet. Den besto av noen aktive
mennesker som ikke hadde bechterew, det var ektefeller,
forelde og andre interesserte. Foreningens første leder
var Borghild Olsen, sekretær Thor Hollund, kasserer
Bjørg Berntsen, 1.styremedlem Roar Aspen og
2.styremedlem
Vigdis
Forbord.
Foreningens
hovedoppgave var å skaffe penger gjennom blant annet
bingo og lotterier. Videre hadde de planer om et
Bak: Tor Hollund, Vigdis Forbord, Roar Aspen
Fran: Borghild Olsen og Bjørg Berntsen
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medlemsblad som skulle komme ut fire ganger i året. Bladet skulle
være et organ der de kunne diskutere felles saker og problemer, og
også drive informasjonsarbeid om sykdommen. Medlemsbladet
Bechterew’s kom ut første gang i 1982 og bladets første redaktør var
Roar Aspen mens de andre i styret dannet resten av redaksjonen.
En av de viktigste hovedoppgavene for den nystarta gruppen, var
som nevnt å drive opplysningsarbeid. Og 26. 0g 27. november 1982
ble det avholdt et Bechterew-symposium i Trondheim. Et slikt
arrangement hadde aldri vært holdt før, og det kom ca 150 deltakere
fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Lista over foredragsholdere
var både lang og internasjonal. De mest langveisfarende var dr. Heinz Baumberger fra Sveits
og dr. Fergus Rogers fra England. Men også fra våre naboer i øst kom det foredragsholdere.
Lars Romegorn, Christer Berg og Anita Berg var Sveriges bidrag. I tillegg kom de norske
legene, dr. Monika Østensen fra Tromsø, dr. Oddvar Andrup fra Oslo. De lokale kreften var
dr. Øistein Romberg og fysioterapeut Arne Holanger. Symposiet ble arrangert av Bechterew –
gruppen under ledelse av dr. Øistein Romberg.

Det forrige symposiet hadde vært meget vellykket og to år etterpå fra 16.-18. november 1984,
ble det arrangert et nytt. På dette symposiet ble den første ideen om en paraplyorganisasjon
for bechterew foreninger, diskutert. Foruten legene fra Storbritannia og Sveits, deltok også
Anita og Christer Berg fra Sverige, dr. Øistein Romberg og vår egen Roar Aspen i denne
diskusjonen. Stiftelsesmøtet ble holdt i april 1988 i Bath i England og Ankylosing Spondylitis
International Federation (ASIF) var et faktum. Det blir avholdt rådsmøter med 2- 3 års
mellomrom. Det siste ble holdt i november 2011 i Izmir i Tyrkia. Der deltok delegater fra 15
land og Kina, Sør-Korea og Kypros ble godkjent som nye medlemmer. I dag er det over 5
mill. medlemmer som er knyttet til ASIF. Man kan lese mer om organisasjonen på deres
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hjemmesider http://www.asif.info/en/ Men det hele startet en novemberdag i 1984 i
Trondheim!
Revmatikerne
fikk
oppgjennom
1980
tallet en god del
spalteplass i de lokale
avisene. Noen av de
fremste talsmenn for
saken var Roar Aspen
som var redaktør av
bladet Bechterew’s, og
Øistein Romberg som
var lege ved
Fra middagen: Roar Aspen, Vera Romberg, Øistein Romberg, Anita Berg

Revmatismehuset. På det tidspunktet regnet man med at ca 1,5 % av Norges befolkning hadde
bechterew, og i Trondheim med omegn regnet en med at rundt 800 var rammet av
sykdommen. Videre var det anslått at ca 4000 i samme område hadde leddgikt. Både Aspen
og Romberg hadde klare meninger om betydningen av tidlig og riktig behandling. Ofte ble en
bechterew pasient behandlet som om det var isjias eller lumbago. Det ble for eksempel
foreskrevet hvile, mens pasienten i realiteten burde ha beveget seg for ikke å stivne.

History
16–18 November
1984 in Trondheim
(Norway)

Discussions on the idea of an umbrella organisation for the ankylosing spondylitis
societies in different countries among Fergus Rogers (UK), Dr. Heinz Baumberger
(Switzerland), Anita and Christer Berg (Sweden), and Roar Aspen (Norway) on the
occasion of a patient symposium organised by Dr. Øistein Romberg

19 March 1986 in
London

Ernst Feldtkeller visited Fergus Rogers in London. Discussion on the reason and
possibility of an international umbrella organisation

July 1987

Fergus Rogers discussed the question with lawiers in the UK and distributed a draft
constitution.

19 March 1988 in
Vienna (Austria)

On the occasion of the General Meeting of the Austrian AS society , ÖVMB chairman
Franz Kaltenbrunner invited Fergus Rogers, Dr. Heinz Baumberger (Switzerland),
Herbert Hümmer and Prof. Ernst Feldtkeller (Germany) and Alois Poglitsch (Austria) to
discuss some questions concerning the intended organisation.
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DANS PÅ BLÅ RESEPT
Et tilfeldig møte mellom en journalist fra Meråkerposten og en gruppe fra Trondheim som i
februar 1983, var på en aktivitetstur på Tenerife, førte til en artikkel i avisen. I intervjuet
fortalte Roar Aspen at bechterew gruppen hadde medlemmer så langt nord som til Finnmark.
Han fortalte videre at mesteparten av midlene var det støtteforeningen som skaffet til veie, og
at de forsøkte å informere om alt nytt innen forskning i bladet. Fokuset var veldig på fysisk
fostring og journalisten var mektig imponert over gruppen fra Trondheim. Om kvelden var det
dans på hotellet og ifølge journalisten fikk kroppens rytme en mykere og mykere bevegelse
etter hver dans, så man ble nesten fristet til å mene at daglige dansefester måtte være midt i
blinken som fysioterapi for bechterew rammede. Journalisten skriver videre: " Og så
opplever en dette merkelige og nesten uforklarlige atter en gang. Det er hos hardt
rammede mennesker en finner det sprudlende overskuddet av humør og vidd. Vi som
ingenting har å beklage oss over, vi venter lengst med å vise gleden ved livet".
DRØMMEN OM ET AKTIVITETSSENTER
Vissheten om at trening i varmtvannsbasseng var et absolutt gode, hadde stor oppslutning. Det
var imidlertid ikke så stor kapasitet at alle som ønsket det, fikk tilbud om trening. Nå må
revmatikerne bli tatt på alvor uttalte fylkeslagets leder, Vang Overholt. Revmatikerne
behøvde sitt eget aktivitetssenter der de kunne komme sammen og trene både i basseng og i
gymnastikksal, der de kunne utveksle erfaringer, prate og kose seg. Det var ikke ment som et
behandlingssenter.
Det ble satt ned en aksjonskomite som besto av en lege, to fysioterapeuter og representanter
fra TRF og Bechterew gruppa. Rundt 450-500 bøssebærere fra speideren og noen idrettslag
stilte opp, og en bøssebæreraksjon ble gjennomført i 1984. Målet for aksjonen var å få inn 200
000 kr og planen var å gjennomføre lignende aksjoner i fire år framover. Inntekten skulle gå
til et hus for revmatikerne der et basseng på 12x8 meter var sentralt.
Dessverre var ikke givergleden blant folk så stor som man hadde håpet på, og det kom inn på
langt nær nok til at det var økonomisk forsvarlig å gå videre med planene. De innkomne
midlene, kr 60 426, ble derfor fordelt mellom Revmatismehuset og Blindes hus.

REVMA-RAPPORTEN AV 1980
Vi har nå kommet fram til midten av 1980-tallet og fortsatt finnes det
ingen revmatologisk avdeling i Sør-Trøndelag. Fylkets helse- og
sosialstyre fikk i 1980 en rapport om det revmatologiske tilbudet i fylket.
Legene som laget rapporten, pekte på alvorlige mangler i behandlingen
av revmatikere. Fylket hadde blant annet kun 25 sykehussenger for
revmatikerne mens normen var 75. Mangel på spesialister førte til at både
primærleger og fysioterapeuter fikk for dårlig veiledning. Det gjorde
kvaliteten på den revmatiske behandlingen i Sør-Trøndelag for dårlig,
mente to av de som laget revma- rapporten i 1980, professor Jon Lamvik
Prof. Jon Lamvik
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og ass. overlege Ivar Hidle. Over fem år senere var ingen av de foreslåtte tiltakene som
rapporten viste til, satt ut i livet.
Men i 1985 trodde formannen i helse- og sosialstyret i fylket, Astrid Dyrnes, at ting ville bli
bedre. Hun var enig at det var et mangelfullt tilbud, men nå ville de satse på Orkdal
sanitetsforenings sykehus (OSS) i Orkanger og bygge en poliklinikk der. Vurderingen som
var foretatt, viste at Regionsykehuset i Trondheim (RiT) var sprengt, og ikke hadde kapasitet
til å sette i gang en ny avdeling.
Dersom det ble bygget en poliklinikk, ville behovet for sengeplasser reduseres, mente hun.
Hun mente også at normen som var satt på 75 sengeplasser kanskje var for høyt satt. Samtidig
kom det et tilbud fra Østersund i Sverige om at trønderne kunne få benytte ledig sengeplasser
der. Dette var et ledd i Midtnordensamarbeidet og en sengeplass i Sverige var rimeligere enn
å sende trønderne til Oslo. Fylket hadde enda ikke tatt stilling til tilbudet fra Sverige, men
ville sannsynligvis gjøre det før jul 1985 ifølge Astrid Dyrnes.
Ass. fylkeshelsesjef Svein Simonsen var også enig i at tilbudet for revmatikerne var altfor
dårlig i Sør-Trøndelag. I en artikkel i Arbeider-avisa 21.11.85 uttalte han at det burde gjøres
noe, men at de manglet penger. Han hadde ingen umiddelbare planer om å børste støv av
rapporten fra 1980, man det hadde kanskje ikke vært så dumt om RiT igjen hadde tatt opp
spørsmålet om en revmatologisk avdeling. Formann i Sør-Trøndelag revmatikerforening,
Vagn Overholt, var enig i at tilbudet var bedrøvelig. Han viste til sin egen situasjon som et
typisk tilfelle. Selv ble har syk i 1949, men rett diagnose ble stilt først i 1962. Revmatikerne
led unødvendig på grunn av politikernes manglende vilje til å prioritere dem, mente Overholt.
Han var også enig med ekspertene at bassengtilbudet var altfor lite. 300 fikk benytte seg av
bassengtrening, mens tilsvarende antall sto på venteliste.
To av legene som hadde vært med i utvalget som laget "revma-rapporten" i 1980, brukte også
sterke ord i et annet avisintervju. Professor Jon Lamvik ved Regionsykehuset som var
utvalgets leder, mente at pasientene ble forsømt og at situasjonen var uverdig. Ivar Hilde ass.
overlege ved Orkdal Sanitets Sykehus, uttalte at det var forstemmende at intet nytt har skjedd
så mange år etter at rapporten ble laget.
"Antall sykehusplasser for revmatikere må tredobles for å nå opp til normen. Bare et
fåtall revmatikere i fylket får innpass på poliklinikk. Storparten slipper ikke til for
vurdering hos spesialist".
Slik hadde situasjonen vært for nesten seks år siden da rapporten ble lagt fram og situasjonen
var fortsatt den samme, mente de to legene. Ingen av tiltakene som var foreslått i rapporten
var blitt gjennomført. Dette til tross for at både helsedirektøren og sosialministeren hadde
presisert overfor fylkeskommunen av revmatiker tilbudet måtte bli bedre.
TILBUDET FRA ØSTERSUND
Det kom en telefon fra våre naboer i øst til leder for Sør-Trøndelag fylkeslag av Norsk
Revmatikerforbund, Vagn Overholt. I Østersunds lokalforening av Riksforbundet mot
Reumatisme, hadde de blitt oppmerksom på den dårlige behandlingssituasjonen som
trønderske revmatikere hadde. Deres forslag var at trønderske pasienter skulle behandles ved
44

Revmatikerforeningens 60-årige historie
sykehuset i Østersund der det var ledig kapasitet. Overholt kontaktet daværende sykehussjef
ved RIT, Sjur Børve, som jobbet videre med saken overfor politikerne.
Sykehuset i Østersund ble bygget i 1969 og hadde 118 senger. Det var et privateid sykehus,
bygd av Riksforbundet mot revmatisme. Til tross for at det var privateid, hadde det en
fremtredende rolle for behandlingen av revmatikere i Sverige. De hadde også rett til å drive
spesialistundervisning i revmatologi, og leger fra hele Sverige kom dit til årlige kurs. Det var
et meget handikapvennlig sykehus med alt på et plan. Sykehuset hadde egen treningshall,
varmtvannsbasseng, verksteder for arbeidstrening og rom for individuell behandling og
trening. Utendørs var det langrennsbane om vinteren og løpebane om sommeren.
Sykehuset hadde ikke selv en egen operasjonsavdeling, men samarbeidet med Østersund
Sykehus som hadde revmakirurger. Rehabilitering var stikkordet, ikke bare fysisk men også
sosialt slik at pasienten best mulig kunne fungere i hjemmesituasjonen. Det var derfor et team
av forskjellige fagfolk som samarbeidet om den enkelte pasient. I motsetning til norske
sykehus, ble det opplyst at man hadde nok personell ved dette sykehuset.
Tidlig i 1986 vedtok Fylkets helse- og sosialstyre at tilbudet fra Østersund skulle aksepteres.
Det hadde da vært flere delegasjoner i Østersund for å vurdere behandlingen som ble gitt der.
Verken sykehuset i Østersund
eller
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
hadde
bestemt hvor mange plasser
som skulle stilles til rådighet
for
trønderne.
Fylkeskommunen håpte at
tilbudet i Østersund kunne gi
en pekepinn om behovet for
denne type behandling. Alle
personer
som
var
hjemmehørende i Trøndelag
og som hadde en klar
revmatisk diagnose, kunne
søke. Man skulle søke via sin
egen lege, men RIT og OSS
skulle holde oversikt over
antall søkere og eventuelt
foreta en prioritering dersom
det ble nødvendig. SørTrøndelag fylke tenkte seg
sykehuset som et tilbud om
rehabilitering og trening for
voksne
revmatikere.
Diagnostisering av barn og
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ungdom skulle fortsatt bli foretatt ved sykehus i Norge. Fylkeskommunen så også på
samarbeidet med sykehuset som en mulighet til å bygge opp kompetansen innen revmatologi i
fylket, da det forelå et tilbud om kurs for leger og andre helsearbeidere. Fylkesleder Vagn
Overholt var meget fornøyd at tilbudet var etablert, men presiserte at dette ikke måtte bli en
sovepute, men heller en pådriver for virksomheten i Trøndelag. Han påpekte at et lignende,
men på langt nær så omfattende tilbud, fantes ved OSS. Men kapasiteten var for liten og den
burde utvides. Og fortsatt ventet revmatikerne på en avdeling ved RIT. Slik situasjonen var
for revmatikerne i fylket, ble Østersund et alternativ for kø. Overholt hevdet og at det var en
ventetid på over et år for behandling ved Revmatismehuset i Trondheim. Treningstilbudet i
varmtvannsbasseng var også blitt redusert etter at Kurbadet ble lagt ned, og ventelista var
derfor lang.
Men skulle et opphold i Sverige ha noe hensikt, var det viktig at pasienten ble fulgt opp når
han kom hjem. Det betydde at leger og annet helsepersonell måtte få mer informasjon og
opplæring. Østersund revmatikersykehus arrangerte årlig flere kurs for svenske leger og
hadde sagt seg villig til å gjøre det samme for de norske. Overholt håpte at flest mulig
distriktsleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell ville benytte seg av tilbudet når det ble
igangsatt.
I løpet av 1986 var det flere avisartikler som omhandlet behandlingstilbudet fra Østersund.
Tonen i avisartiklene ble skjerpet. Om dette skyldes journalistenes tolkninger og
misforståelser
som oppsto på grunn av det, eller om det var en reell uenighet mellom forskjellige grupper er
vanskelig å vite. For meg som leser av avisartiklene virker det som det nesten ble en
profesjonskamp.
Både Sør-Trøndelag fylkeslag og Trondheim og omegn revmatikerforening reagerte på
enkelte avis artikler og de skrev et felles brev til Arbeider-avisa.
Om tilbudet fra Østersund skrev de følgende: "Dette kan bare aksepteres dersom tilbudet
gjelder alle grupper revmatikere, hvilket vi har fått forståelse av at det ikke gjør. Tilbudet
vedrører bare en liten gruppe revmatikere, nemlig de med Bechterew sykdom. Den motytelsen
de svenske myndigheter ønsker, er etter vår mening ikke god"
De skrev videre at Sosialstyret i fylket ikke burde prioritere Østersund saken, men heller gå
inn for en revmatologisk avdeling ved RIT. Det var alt for få revmatologer og revmakirurger i
fylket og på landsbasis. Dette ville kunne rettes opp ved at det ble en revmatologisk avdeling
med undervisningsstillinger ved RT.
De mente og at å styrke den polikliniske avdelingen ved OSS var vel og bra, men hvem skulle
bemanne stillingene så lenge der var mangel på kvalifisert personell. Dessuten ville vel OSS
bare kunne dekke behovet i Orkdalsføret og kanskje de nærmeste distrikter. De ville gjerne at
tilbudet ved OSS ble opprettholdt, men nå var det viktig å få en revmatologisk avdeling ved
RiT. Det hadde vært somlet lenge nok. Rapporten kom for over fem år siden, men saken
hadde vært diskutert minst dobbelt så lenge.
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Formannen i helse- og sosialstyret, Astrid Dyrnes, hadde i en artikkel betvilt riktigheten av
normene som var brukt i rapporten. I brevet ble det derfor stilt et retorisk spørsmål til henne
om hun visste at ca 10 % av befolkningen led av en eller annen form for revmatisk lidelse.
De kommenterte også ass. fylkeshelsesjef Svein Simonsens uttalelser at RiT på nytt burde ta
opp spørsmålet om en revmatologisk avdeling. De forskjellige avdelingene på sykehuset
burde samarbeide bedre og slutte med å ri sine egne kjepphester. Uttalelsen hadde angivelig
kommet på et møte i Trøndelags medisinske selskap.
Ting ble satt på spissen og det utviklet seg til en ordkrig i avisene. Når et menneske har jobbet
iherdig for en sak over lengre tid, og det får følelsen av å bli oversett og ikke verdsatt, blir det
vanskelig å samarbeide.
Fysioterapeutene ved Revmatismehuset reagerte på enkelte uttalelser fra sykehussjef Sjur
Børve. De lurte på om han hadde glemt Revmatismehuset og den ekspertisen som fantes der.
Hans påstand om at revmatikere og bechterew pasienter hadde måttet klare seg uten skikkelig
behandlingstilbud, fant de nesten på grensen til det injurierende. De mente at
Revmatismehuset hadde et tilfredsstillende behandlingstilbud. De behandlet 800 inneliggende
og 100 ambulerende revmatikere årlig i tillegg til 3000 i kveldsbasseng. Dessuten var
behandlingen på revmatismehuset et billigere alternativ enn tilbudet fra Østersund.
I ordet fritt var det også innlegg fra enkelt personer som mente at skattepengene kunne brukes
i Norge for å bygge opp kompetansen her, og at de hadde fått god behandling ved
Revmatismehuset.
For en som ikke var midt
oppi det, virker det nå som
om
det
hardner
til.
Personalet
ved
Revmatismehuset følte seg
nedvurdert og arbeidet deres
lite verdsatt. I stedet for
samarbeid, ble det en
konkurranse om hvem som
er best og billigst. Men
fortsatt er det en realitet at
tilbudet i Sør-Trøndelag har
for liten kapasitet.

Revmatismehuset i Trondheim

Heller ikke Bechterew gruppen viste særlig entusiasme overfor behandlingstilbudet fra
Østersund. De sendte derfor et brev til Børve der de ga uttrykk for sin misnøye med hans
initiativ. En så stor pasientorganisasjon som de etter hvert var blitt, burde bli tatt med på råd i
en så viktig sak. De reagerte også på det de opplevde som en nedvurdering av arbeidet og
tilbudet i Trøndelag. Både sykehussjefen og professor Lamvik som var med til Østersund,
måtte være uvitende om gruppas arbeid.
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Bechterew gruppen hadde på det tidspunktet kommet godt i gang. De hadde gymnastikk hver
mandag ved Fysikalsk Poliklinikk ved RIT. Hver onsdag og torsdag var det svømming ledet
av fysioterapeut i Blindes hus, og på Revmatismehuset var det bassengtrening to ganger i uka.
Revmatikere sammen med barn kunne benytte bassenget i Revmatismehuset annen hver
lørdag. Også i Klæbu, Levanger og Orkanger hadde de tilsvarende tilbud. 100 bechterewpasienter trente i basseng i Blindes hus og 40 i Revmatismehuset.
Bechterew-gruppen hadde også stilt seg til disposisjon for forskningsarbeid ved
Mikrobiologisk laboratorium ved RIT. De hadde også arranger to internasjonale symposier
om sykdommen.
Uttalelsene fra Børve om at det ikke fantes et skikkelig behandlingstilbud i Trøndelag, ble da
opplevd som en nedvurdering av dette arbeidet. Sammen med en lege og to fysioterapeuter
hadde det vært med representanter fra gruppa over i Østersund for å vurdere tilbudet der. De
mente at behandlingstilbudet der ikke var bedre enn det vi hadde i Trøndelag. De hadde også
en viss frykt for at antall behandlingsreiser til Igalo i Jugoslavia ville bli redusert.
Tilsvaret fra sykehussjef Børve ble slått stort opp i Adresseavisen der overskriften lød: Børve
er rystet. Han kunne ikke forstå at noen kunne føle seg oversett og forbigått i denne saken. De
hadde bare forsøkt å få til et bedre tilbud til fylkets revmatikere. Det betød ikke at tilbudet
som var på Revmatismehuset var dårlig, det betød bare at omfanget ikke var stort nok.
Østersund-tilbudet skulle ikke være noen konkurrerende behandling til det som fantes i fylket.
Men han mente det var et nyttig og godt tilbud som kunne brukes inntil fylket hadde fått et
godt utbygd behandlingstilbud. Han innrømte at han ikke kjente til det godt organiserte
tilbudet som Bechterew-gruppen hadde. Men at det de først og fremst trengte var
vedlikeholdsbehandling som var en kommunal oppgave. Han kom også inn på
motsetningsforholdet som hadde eksistert mellom Revmatismehuset og fylket siden 1970
tallet, og ga delvis skylda på Sanitetsforeningen at Revmatismehuset ikke var blitt
revmatologisk avdeling under RIT.
Det var flere artikler som omhandlet dette temaet i avisene i løpet av sommeren 1986. Noen
var for tilbudet i Østersund, mens andre var imot. Ikke alle innleggene var like saklige, men
alle var enige om at dette ikke kunne være en permanent løsning.
2.juni 1986 skrev Arbeider-avisa at sykehuset i Østersund hadde fått inn den første søknaden
fra en norsk revmatiker. Og den første pasienten som fikk oppholdet dekket av fylket, var
strålende fornøyd med behandlingen. Men tilbudet ble aldri av så stort omfang at det dekket
behovet som var i Sør-Trøndelag.
"REVMATIKERNE KREVER BEDRE BEHANDLING".
Dette var overskriften til en artikkel i Adresseavisen 3.mai 1988. Det er det samme som går
igjen og igjen siden før revma-utvalget la frem sin rapport i 1980. Det bør snarest komme en
revmatologisk avdeling på RiT. Utbygging av varmtvannsbasseng og treningsmuligheter for
revmatikerne må bli bedre. I Trondheim var det lang ventetid for å komme inn til
fysioterapeut. Utdanning av revmatologer og revmakirurger måtte styrkes. Helsepersonell i
primærhelsetjenesten måtte få mer kunnskap om behandling av revmatikere.
48

Revmatikerforeningens 60-årige historie

Arne Holanger

Det var de lokale lagene av Revmatikerforeningen som slo
dette fast da de la fram en generalplan for den totale
omsorgen for revmatikerne. Planen var utarbeidet av
forbundet og Trondheim revmatikerforening ved daværende
formann Arne Holanger, styremedlem Vagn Overholdt og
Bjørg Bjørkum fra Sør-Trøndelag fylkeslag, overrakte
rapporten til de lokale politikerne med varaordfører
Ragnhild Setsaas i spissen. Det var lange ventelister over
hele landet, men fortsatt hadde Sør-Trøndelag det dårligste
behandlingstilbudet. Kapasiteten for operative inngrep og
kunnskapen hos helsearbeiderne måtte økes kraftig slik at
pasientene fikk den riktige behandlingen.

Igjen var det lege Øistein Romberg som sammen med Revmatikerforeningen frontet denne
saken. Han understreket behovet for å komme til behandling tidligst mulig. Ofte opplevde
pasienter som hadde gått med betente ledd at ventetiden var blitt for lang. Da de endelig fikk
komme til behandling, var leddet ødelagt og det måtte erstattes av et kunstig ledd. Denne
pasientgruppen trengte øyeblikkelig bistand av ekspertise. En annen plaget gruppe var de med
slitasjegikt. Deres funksjonsevne ble ofte nedsatt på grunn av smerter i hofte og kne. Det
endte ofte i stort sykefravær og i verste fall uførepensjon. Det var dårlig samfunnsøkonomi og
ikke gi behandling til disse slik at de ble i stand til å fungere i hverdagen. Dessuten var det
store lidelser og smerter forbundet med sykdommen som de kunne vært spart for, mente
Romberg. Han mente at revmatiske pasienter behøvde en total omsorg hele livet. Det var ikke
nok med en diagnosestasjon og en resept for denne gruppen som forøvrig var den største i
hele landet. Ca hver femte nordmann, 800 000 personer, regnet man med hadde en revmatisk
lidelse.
Arne Holanger mente at revmatikerne som gruppe hadde vært alt for beskjedne og ikke ropt
høyt nok for å få det tilbudet de hadde krav på. Det var helt utrolig at myndighetene ikke
hadde prioritert denne gruppen høyere innen helsevesenet. Det var 8-10 ukers ventetid for
fysikalsk behandling. Kommunen måtte nå være villig til å opprette flere fysioterapistillinger
slik at ventetiden ble kortere. Med tidligere fysikalsk behandling, ville det for eksempel være
mulig å komme fortere tilbake i jobb i stedet for å havne med langtids sykemelding og
uførepensjon.
Trondheim revmatikerforening hadde vokst til rundt 1500 medlemmer. Hvis man regnet med
at ca 20 % av befolkningen hadde en eller annen form for revmatisme, var det rundt 25 000
bare i Trondheim.
Holanger, som selv var fysioterapeut og som hadde ledet trening i varmtvannsbasseng siden
oppstart i 1966, pekte igjen på den positive effekten revmatikerne hadde av å trene i
oppvarmet basseng. Med gode treningsforhold, ville funksjonsdyktigheten forbedres og
samfunnet ville bli spart for langt mer ressurskrevende behandling. Siden vannet måtte holde
minst 34 grader så muskulaturen ikke stivnet, var det uaktuelt å benytte de vanlige
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svømmehallene. De var heller ikke bygd for å tåle så høye temperaturer. Det var derfor altfor
få anlegg i fylket som kunne benyttes til varmtvanns trening.

KAMPEN OM PENGERESURSER
Siste halvdel av 1980-tallet var også tiden for den store kampen om pengeresurser. I stedet
for et bedre behandlingstilbud til revmatikerne, var forholdet blitt verre. Den eneste
sengeposten for revmatikere ved OSS ble nedlagt i 1987 etter 10 år drift. Overlege Brath ved
Revmatikerhuset var sluttet og det var nå bare en revmatolog i hele fylket.
Men i mars 1989 fikk sykehusene ekstra bevilgninger over statsbudsjettet. Helse- og
sosialstyret i fylket vedtok på et møte 23.08.89 å gjenåpne en sengepost for revmatikere ved
OSS fra nyttår 1990 og starte en revmatologisk poliklinikk ved RIT som skulle være tilknyttet
Revmatikerhuset. Oppstart skulle være i løpet av andre halvår av 1990.
Nå var tålmodigheten oppbrukt. Revmatikerne som gruppe hadde vært beskjedne alt for
lenge. Det var nå på tide å stille krav, ikke bare komme med ønsker til myndighetene. Over 13
år var gått siden de første lovnadene om revmatologisk avdeling ved RIT ble lagt fram uten at
noe var skjedd.
TAR SKJEEN I EGNE HENDER OG OPPRETTER ET FORSKNINGSFOND
Noe måtte gjøres for å bedre forholdene for revmatikerne i fylket. Det så ikke ut som
myndighetene noen ganger ville holde det de hadde lovt i over 13 år, nemlig at det skulle
opprettes en revmatologisk avdeling ved RiT. Det var på tide at Trondheim
revmatikerforening selv gjorde en innsats som til slutt ville føre til ønsket resultat.
På ekstraordinær generalforsamling 9.mars 1989 vedtok Trondheim Revmatikerforening å
opprette Trondheim Revmatikerforenings Forskningsfond. Juridiske formaliteter og statutter
ble ordnet av jurist Fredrik Holst.
TRF hadde i mange år vært hyppig bidragsyter til forskjellige formål utenfor eget virkefelt.
Nå var muligheten der til å tenke på sitt eget nærmiljø.
Bakgrunnen for fondet var at en av byens banksjefer hadde kontaktet foreningens sekretær,
Karen Løberg, og fortalt at hans far hadde gått bort. Faren hadde gjennom mange år vært
plaget av leddgikt med store smerter. Farens ønske var at i stedet for blomsterhilsen, ville han
at pengene skulle gå til revmatismesaken ved hans bortgang. Sekretær Karen Løberg kom da
med forslaget om et forskningsfond som kunne være en spore til å påvirke de ansvarlige
myndighetene. TRF håpte at hele fylket, med foreninger, revmatikere, deres familie, venner
og arbeidsgivere ville reagere positivt og stille seg bak dette.
Avkastningen fra fondet skulle i første omgang gå til forskning på leddgikt (revmatoid artritt).
Leddgikts pasienter var den største gruppen revmatikere og derfor valgte man å starte med
den. Målet var å få opprettet en revmatologisk avdeling ved RiT. Dette var blitt lovt utallige
ganger av politikerne og sist da sengeposten ved OSS ble lagt ned i 1987 etter 10 års drift.
Håpet var at forskningsfondets midler skulle være et insitament overfor fylkets
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helsemyndigheter så det ble fortgang i saken, og også at det ville friste spesialister i
revmatologi til å søke til Trondheim.
Realiteten var at situasjonen for fylkets revmatikere hadde gått fra galt til verre. Sengeposten
ved OSS hadde vært stengt i 2 år, overlege Hans Christian Brath ved Revmatismehuset hadde
sagt opp sin stilling og skulle slutte 1.juni 1989. Da ville det bare være en revmatolog i hele
Sør-Trøndelag, han oppholdt seg ved OSS. Det var altså en revmatolog på 200 000
innbyggere. Regionsykehuset i Trondheim var et universitetssykehus. Men siden de ikke
hadde en revmatologisk avdeling og heller ingen revmatolog, var det ingen som kunne
undervise legestudentene i revmatiske sykdommer. TRF med formann Arne Holanger stilte
spørsmål om hvor fylkets 40 000 revmatikere skulle få hjelp for sine lidelser. Etter hva TRF
hadde erfart var muligheten til å komme til Østersund for folketrygdens regning, også blitt
sterkt redusert.
I mai -89 sendte derfor TRF ut brev og pressemelding der de fortalte om situasjonen og der de
opplyste at de ville opprette forskningsfondet. De oppfordret folk til å ta imot utfordringen og
gi en gave til forskningsfondet, melde seg inn i TRF og gå sammen i kampen mot
revmatisme.
TRF med Fondskomiteens første formann Roar Aspen, så det som sin oppgave å bygge opp
fondet så fort som mulig. Det var nå på tide å forlate revmatikerens "ønske stadium" og
komme over i "krav stadiet". TRF måtte begynne å sette krav som andre foreninger og
organisasjoner gjorde. Og et av de mest selvfølgelige kravene var: "Fast revmatolog og en
revmatologisk avdeling når det i kommunen lå et Regions- og Universitetssykehus"
I den forbindelse uttalte professor Jon Lamvik ved Regionsykehuset at vi kan ikke ha et
universitetssykehus uten en revmatologisk avdeling. Fylket har en plikt til å sørge for at vi får
det. Videre ønsket han seg en avdeling tilsvarende den som var lagt til regionsykehuset for
Nord-Norge i Tromsø. Virksomheten der hadde snudd opp ned på situasjonen for
revmatikerne der.
Da Østersund "transporten" av revmatikere startet i 1986, uttalte sykehussjef Børve at dette
ikke var ment som noen sovepute for utbyggingen i Sør-Trøndelag. Men på disse snart tre
årene som var gått, hadde det ikke skjedd noen ting på utbyggingsfronten. På møte i Helse- og
sosialstyret i Sør-Trøndelag 23.08.89, ble det bestemt at fylkeshelsesjefen skulle ta initiativ til
å avvikle den løpende avtalen med Östersund.
TRF planla mange forskjellige inntektsbringende tiltak som skulle settes i gang utover
sommeren og høsten. Det ble også sendt ut flere «tiggerbrev» både til kommunen og til
bedrifter. Dessverre var svaret ofte et avslag. Da gjaldt det å komme på nye ideer som kunne
bringe penger til Forskingsfondet. Som en kuriositet kan nevnes en sak som daværende
formann, Arne Holanger, tok opp i et julebrev han sendte til medlemmene i desember 1989.
Avsnittet er skrevet på Holangers forsiktige og høflige måte og lyder:
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«Vi tillater oss også å nevne en sak av særdeles sensitiv karakter. Dere har sikkert alle lagt
merke til at det i mange dødsannonser står at istedenfor blomster ønskes en gave til for
eksempel kreftforskning. Min kone og jeg har bestemt oss for at når vi faller bort, så skal det
stå at det ønskes en gave til Trondheim Revmatikerforenings Forskingsfond. Er dette noe å
tenke på for deg? Det må i så fall avtales med dine nærmeste mens du ennå har livets gave.»
MUSIKK MOT REVMATISME
Rock mot Aids, gammeldans
mot alger, artister mot
hungersnød, og nå Musikk mot
revmatisme. Det betød ikke,
som man kanskje kunne tro, at
svingende rytmer var til stor
hjelp når revmatikeren gjorde
sine daglige øvelser. Nei, i
denne sammenhengen betød
det, at et dusin trønderske
grupper og enkeltartister hadde
kommet sammen for å slå et
slag for TRF’s forskningsfond.

Kjente trønderartister og -band som Arnsteins, Arve Tellefsen, Asmund Bjørken, Bugges
Firo, Four Jets, Gerd & Otto, Gluntan, Jon Borseth’s orkester, Konstablenes Maggaband,
Stage Dolls og Terje Tysland stilte opp gratis og kassetten "Trønderkræmmen I" var snart et
faktum. Kassetten kom ut sommeren 1989 og var den første i en planlagt serie.
Det hadde tatt mindre enn fire
måneder fra Roar Aspen fikk
den første ideen om å lage en
musikkassett, til det ferdige
resultatet
forelå.
Revmatikerforeningens
egne
medlemmer som da var på rundt
1500, ville selv stå for salget av
kassetten. Den ville blant annet
bli
solgt
på
Martna’n,
Størendagene og på Røros.
Å produsere kassettene ville
koste ca 90 000 kr. Etter en
hyggelig telefonsamtale med viseadm. dir. ved Fokus Bank, sendte Holanger og Aspen et
”tiggerbrev” der de ba om sponsor midler. Dessverre ble det som så ofte før, avslag. Men
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optimister gir ikke opp, og kassetten ble produsert i et opplag på 10 000. Det ble pakket fire
kassetter i egne konvolutter og sammen med et brev ble disse sendt ut til lagets medlemmer.
Dersom man klarte å selge hele opplaget, ville det innbringe kr 400 000 til forskningsfondet.
Det ville være et langt steg på veien mot målet på 3 millioner og dermed en stor hjelp for å
trekke ekspertise til fylket. Ved å være med å bygge opp forskningsmiljøet, håpte for
revmatikerforeningen å slå et slag så fylkets revmatikere endelig skulle få et verdig
behandlingstilbud.
Om man ikke ble kvitt gikt ved å høre på kassetten, hjalp man i alle fall revmatikerne ved å
kjøpe den. Dersom publikum viste like stor velvilje som artistene og kjøpte kassetten, ville det
bli satset på ytterligere utgivelser senere.
Dette tiltaket viste at det nytter å gjøre noe bare man tenker i litt nye baner. Arbeider-avisa slo
fast at det var blitt et tilfredsstillende resultat for alle parter, og et giktmiddel som spenner fra
Valdresmarsj med Arve Tellefsen til trønder rock med Stage Dolls.
Kassetten innbrakte rundt 250 000 kr, en god start mot målet som var 3 millioner i løpet av
4-5 år.
I forbindelse med kassettutgivelsen, uttalte formann i fylkets helse- og sosialstyre, Endre
Frøysa, at gjenåpning av sengeposter ved OSS og oppstart av en poliklinikk ved RiT ganske
sikkert ville bli gjennomført høsten 1989, kanskje så tidlig som i oktober

FÅ REVMATIKERE DØR I HELSEKØEN, RESTEN SEIGPINES.
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Det var en av parolene ved demonstrasjonen som ble holdt på Trondheim torv 19.august 1989
for opprettelse av Revmatologisk avdeling ved RiT og ansettelse av revmatologer. SørTrøndelag var fortsatt det fylket som hadde dårligst behandlingstilbud til revmatikerne. Derfor
kom det aksjonistgrupper fra by og land til Trondheim for å delta i demonstrasjonen. Man
protesterte mot at man skulle vente i årevis i den ordinære helsekøen.
Roar Aspen som da var nestformann i TRF slo fast at nå godtar vi ikke lenger utsettelser. Det
har bare vært snakk siden1977. Det har ikke vært noen endringer til det bedre. Nå krever vi at
revmatikerne får en egen avdeling ved RiT med minimum 25 senger. Behovet i fylket er som
revma-utvalget pekte på, 75 sengeplasser. Men vi aksepterer at det startes i det små, men vi
aksepterer ikke lenger å bli satt opp mot andre grupper.
En av demonstrantene, Guri
Gulstad ble intervjuet i
Adresseavisen. Hun var en
av de heldige som slapp å
vente så lenge i helsekø.
Likevel hadde hun erfart
behovet for en egen
revmatologisk avdeling og
etterlyste et fagmiljø og en
helhetsvurdering av det
komplekse sykdomsbildet
en revmatisk lidelse kan
være.
Det må et spesialistteam til
for å vurdere hva man
trenger
av
klinisk,
medisinsk og fysikalsk
behandling,
foruten
veiledning. En slik gruppe
ville også kunne gi sårt
tiltrengt
opplæring
til
primærhelsetjenesten. Hun
trakk
fram
Revmatismehuset som et
sted der en kan få fysikalsk
behandling
og
et
treningstilbud som TRF selv
hadde startet.
Det var kanskje tent et lite
optimistisk lys for at
situasjonen skulle bli bedre i
Trondheim i og med at to

Artikkel i Adresseavisen 20.august 1989
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legestillinger var på trappene. Men selv om det var valgår, så det ikke ut som den politiske
viljen var tilstede så midlene som behøvdes ble tildelt. Det var nesten motsatt. RiT sin
representant som holdt appell på torget, minte om nedskjæringene innen
helsesektoren og hva det ville innebære. RiT var sikret normal drift ut 1989 på grunn av ekstra
bevillinger. Men budsjettforslaget for 1990 var så stramt at det var frykt for at flere
helsearbeidere ville bli sagt opp.
Dekanus Kåre Molne og legerådsformann Torbjørn Fredriksen ved RiT understreket også
betydningen av å få en fullverdig revmatologisk avdeling ved RiT i sine appeller. Ikke minst
ville det ha betydning for legestudentene og den innføring de skulle ha i dette mangfoldige
sykdomskomplekset. Men også det store behovet for opplæring og veiledning som var ute i
primærhelsetjenesten ville bare kunne dekkes av en fullverdig revmatologisk avdeling ved
RiT. Molne og Fredriksen mente at en avdeling ved OSS ikke ville kunne dekke dette behovet
tilfredsstillende.
Uten en revmatologisk avdeling ved RiT, kunne ikke sykehuset etter deres mening, fylle sin
oppgave som universitetssykehus.
ENDA EN UTSETTELSE
Helse- og sosialstyret i Sør-Trøndelag vedtok 23.august 1989 å gjenåpne en sengepost for
revmatikere ved OSS fra nyttår 1990. Videre vedtok de å starte opp en revmatologisk
poliklinikk ved RiT tilknyttet Revmatismehuset i løpet av andre halvår 1990.
Senest under utgivelsen av musikkassetten den samme sommeren, hadde formannen i helseog sosialstyret sagt at dette trolig ville skje til høsten. Nå ble det igjen utsettelse og for
poliklinikkens vedkommende med over et år.
Dette fikk formannen i TRF, Arne Holanger, til å skrive et skarpt leserinnlegg under ordet fritt
i Adresseavisen. Saklig og klart skrev han om lovnader som var gitt revmatikerne tidligere og
om ekspertenes uttalelser om behovet i Sør-Trøndelag. Han skrev og om sosialminister Tove
Strand Gerhardsens uttalelser i forbindelse med åpningen av St. Elisabeth som hjerteklinikk,
der hun sa at nå skulle de kronisk syke tilgodeses. Helsemyndighetene var fullt klar over det
dårlige tilbudet revmatikerne hadde, likevel foreslo de den
enklest mulige løsningen.
Nå var det på tide at løftene som ble gitt revmatikerne for 13
år siden ble innfridd. 50 000 revmatikere i Sør-Trøndelag sto
bak kravene om opprettelse av en fullverdig revmatologisk
avdeling så snart det var teknisk mulig i tillegg til de skisserte
løsningene. Ikke som det sto i møterapporten av 23.08.89 fra
helse- og sosialstyret i Sør-Trøndelag: "I henhold til tidligere
planer har RiT og fylkeshelsesjefen som målsetting at det på
lengre sikt etableres en fullverdig revmatologisk avdeling ved
RiT"
Uttrykket "på lengre sikt" er et meget tøyelig begrep, og gir
Arne Holanger
revmatikerne, av bitter erfaring lite håp for fremtiden.
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Holanger avslutter leserinnlegget med: "Nå må ikke revmatikerne lenger serveres steiner
istedenfor brød!"
Man skulle kanskje tro at et slikt leserinnlegg ville få politikerne til å reagere på en eller
annen måte. Men det kom ingen reaksjon til tross for den store gruppen revmatikere som sto
bak.
Da reaksjonen uteble, skrev en revmatikers ektefelle et nytt innlegg under overskriften
"Revmatikerne - glemt av politikerne igjen". Vedkommende skriver om den store
demonstrasjonen som hadde vært på torvet. Det hadde kommet folk fra alle kanter av fylket
for å delta. Barnerevmatikere og eldre, mange preget av sin kroniske sykdom og med store
smerter, hadde møtt opp for å vise samhold og kampvilje for en lenge etterlengtet rettighet.
Nemlig opprettelsen av en revmatologisk avdeling ved RiT og ansettelse av revmatologer i
fylket.
En slik demonstrasjon burde gjøre et særlig inntrykk.
TRF hadde opprettet et revmatologisk forskningsfond. Til inntekt for fondet hadde de gitt ut
en musikkassett, gitt av lokale artister og som revmatikerne selv selger.
En slik innsats burde også gjøre et særlig inntrykk.
Men gjør det inntrykk på politikerne og bestemmende myndigheter, spør han. Svaret må bli
nei, et klart og utvetydig NEI. Igjen har de sviktet revmatikerne, igjen har de glemt
revmatikerne. I snart 13 år har revmatikerne i fylket blitt forespeilet en nær opprettelse av en
revmatologisk avdeling ved RiT. I alle disse årene har helsemyndigheten i fylket sviktet
revmatikerne. Det har vært gitt løfter og mange gode ord er gitt, men når det kommer til
realiteter, har helsemyndighetene vendt revmatikerne ryggen.
Så også denne gangen. På nytt er opprettelsen av en revmatologisk avdeling ved RiT lagt på
is. Skjøvet fram i tiden, i det uvisse. Dette er en uverdig behandling av fylkets revmatikere.
Det er uverdig et universitetssykehus som RiT hvor man skal utdanne leger og skape et
fagmiljø innenfor revmatologi.
Det er med undring man registrerer at ingen politiske parti eller enkeltstående politikere synes
å ha registrert de tiltak og aksjoner revmatikerne selv har satt i gang.
Videre spør han om revmatikerne nå skal ties i hjel siden det ikke kom noen reaksjoner på
Holangers leserinnlegg. Er revmatikerne nå blitt helsemyndighetenes politikernes dårlige
samvittighet. Valgkampen og valget er over. Nå har politikerne mulighet til å vise at de vil
følge opp fagre ord og løfter de har gitt. Muligheten er også til stedet til å rette opp den urett
som er gjort mot revmatikerne gjennom alle år. Til å vise solidaritet og nestekjærlighet
overfor en av de største grupper av kronisk lidende. Sør-Trøndelags 50 000 revmatikere
venter på en reaksjon innen kort tid. Skulle den ikke komme, må nye tiltak og aksjoner
iverksettes.
Nå kan og vil ikke revmatikerne i fylket lenger finne seg i å inneha førsteplass på revma
omsorgens jumboliste. Sør-Trøndelag er for et u-land å regne innen revma-omsorgen og det er
en skam som er oss alle uverdig, avslutter han leserinnlegget med.
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Grunnen til at jeg har tatt med nesten hele leserinnlegget, er at det gjorde dypt inntrykk på
meg. For meg er det en type resignasjon over innlegget, samtidig som det viser at dette er en
gruppe som tålmodig har ventet og trodd på løftene som helsemyndigheter og politikere har
kommet med opp gjennom årene. Men nå er det slutt på tålmodigheten. Nå har revmatikerne
innsett at de må stå på og kanskje gjøre mest selv hvis noe skal skje. Jeg synes å merke en ny
giv som kanskje vil endre situasjonen.
ET LIV I SMERTE
Historiene om manglende behandling og feil behandling er mange. Men bak hver historie,
skjuler det seg et individ, kanskje noen du kjenner til og med. Historien om Anne- Lise sto å
lese i Adresseavisen 31.oktober
1989. Det tok 10 år før hun fikk
stilt
riktig
diagnose.
I
mellomtiden ble hun bare
dårligere og dårligere uten å få
noen behandling. Sykdommen
kunne vært oppdaget mye tidligere
dersom det hadde vært et
revmatologisk miljø ved RiT, og
Ann-Lise ville vært mye friskere. I
intervjuet uttaler hun at det ser ut
som revmatisme ikke er "dødelig
nok".
Hun ble operert og ryggen ble
stivet av fordi legene mente hun
hadde feil i korsryggen. I seks
måneder satt hun i gipskorsett fra
under brystet til knærne. Da
gipsen ble fjernet, var hun stiv
som en stokk. Hun ble sendt hjem
uten noen form for fysikalsk
behandling.
Etter fire år fylt med smerter og en
mer og mer krum rygg, kom hun
til fysikalsk behandling etter en ny
operasjon.
En
årvåken
fysioterapeut ante hva som feilte
henne og sendte henne til
Artikkel i Adresseavisen 31.oktober 1989

spesiallege i revmatisme, Øistein Romberg ved Revmatismehuset. Da han så røntgen bildene
til den første operasjonen, så han med en gang at det var bechterew Anne Lise led av. I dag
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brukes de samme røntgen bildene i undervisningen som et eksempel på langt fremskreden
bechterew.
Anne-Lise er en optimist og er slett ikke bitter til tross for feil behandling. Samliv med en
revmatiker krever enorm tålmodighet. Det finnes mange ensomme revmatikere, men selv har
hun vært heldig og hatt en trofast skulder å lene seg mot og finne trøst hos. Den gang som i
dag nyter også TRF godt av overskuddet og engasjementet til Anne-Lises mann, Roar.
TIL KAMP MOT GIKTA
Nå skulle det virkelig satses slik at forskningsfondet økte fortest mulig. En stor
bøsseinnsamlingsaksjon ble planlagt i Trondheim. TRF hadde invitert andre revmatikerlag og
foreninger i fylket til å være med på aksjonen, og finne måter de kunne gjennomføre den på i
sitt lokalmiljø.
Som
et
ledd
i
innsamlingsaksjonen, skulle det
også være en radioauksjon med
Hjallis, Hjalmar Andersen, som
auksjonarius.
Radioauksjonen
skulle være i samarbeid med to
nærradiostasjoner, A-radioen og
Kanal 1. Datoen for aksjonen ble
satt til søndag 12.november 1989.
Innsamlingsgeneral var Roar
Aspen. Målet med aksjonen var å
bygge opp forskningsfondet til
rundt 3 millioner i løpet av firefem år.
"Gjenstandene" som ble auksjonert bort, var i en litt annen klasse enn for eksempel et kilo egg
som vi har lest om tidligere. Et weekend-opphold på Oppdal eller på et av byens luksushotell,
var et par av "gjenstandene". De hadde også fått inn seks håndballer som var signer av lagene
som deltok i FM-cup, en genser fra Selbu husflidslag verd 2500, baderomsutstyr i gull verd
rundt 7000, signerte bøker, datautstyr og mye mye mer. Som vi forstår var det en hardt
arbeidende gjeng som hadde fått inn dette. Og i spissen for dem sto Roar Aspen.
På spørsmål fra en journalist om hvorfor det var så dårlig behandlingstilbud for revmatikere i
Sør-Trøndelag, svarte han at vi har i alt for lang tid vært snille og vendt det andre kinnet til.
Men nå var det slutt på tålmodigheten.
Det fantes ingen oversikt over antall revmatikere i fylket, men det ble anslått at hver femte
nordmann hadde revmatisme i en eller annen form. Og det var slett ikke bare middelaldrende
og eldre som ble rammet. På den tiden hadde barne- og ungdomsavdelingen i TRF 65
medlemmer.
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Bøsseinnsamlingen var en dør- til- dør aksjon. Det var barn og unge fra musikkorps og
idrettslag som var bøssebærere i Trondheim og alle var utstyrt med identitetskort. Lignende
innsamlinger var det på Røros, Holtålen og i Brekken. Norsk Revmatikerforbund hadde på
den tiden tretten lokallag i Sør-Trøndelag, fra Hitra og Frøya ved kysten til Røros oppe på
vidda.
For sendingen i nærradioene var det satt
opp et svært omfattende program.
Sendingen startet kl 10.30. TRF ble
presenter, det ble fortalt om de
forskjellige revmatiske lidelsene, hva
forskningsfondet var og hvilke oppgaver
fondet skulle dekke. Kl. 11 presis skulle
radioauksjonen
begynne
med
å
presentere gjenstandene som skulle
auksjonere bort, alle giverne skulle
takkes og alle telefonnumrene som kunne
benyttes ved auksjonen ble oppgitt. Kl
Hjalmar (Hjallis) Andersen
11.15 skulle Hjallis ankomme, bli ønsket
velkommen av formannen, Arne Holanger, og auksjonen kunne starte.
Innimellom selve auksjonen var det innslag med blant andre leger, pasienter og
fylkespolitikere. Professor Jon Lamvik fortalte om behovet og kostnadene forbundet med det.
Siri Stamnes og Katrine Sæter snakket om det å være pasient. Fylkespolitiker Endre Frøysa
hadde og et innlegg i likhet med professor Pål Benum og dr. Øistein Romberg. Det var også
samtaler mellom Benum, Frøysa og en pasient.
Kl. 14.00 var det tid for bøssebærerne å gå ut, og formann i foreningen, Arne Holanger, holdt
en appell til publikum.
Hjallis fortalte om sin nye bok, etterfulgt av auksjon spesielt av "Hjallisbøker". Det var også
en egen sekvens om Forskningsfondet, der det ble ytterligere belyst. Bjørg Bjørkum
presenterte fylkeslaget av Norsk Revmatikerforbund. Og til slutt hadde en bechterew pasient
et innslag.
Maraton sendingen ble avsluttet kl 18.00.
Som vi forstår krevdes det enorm innsats for å få til et slikt arrangement. Og som tidligere
nevnt, det kreves at der finnes ildsjeler som brenner for en sak. TRF har vært heldig som har
hatt Roar Aspen som en av ildsjelene.

DET SOSIALE LIVET.
Det store målet og den store kampen for å få en revmatologisk avdeling ved RiT, ble ofte
omtalt i avisene. Dette arbeidet krevde mye av styret i TRF og av medlemmene.
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Men det ”daglige” foreningsarbeidet gikk jo parallelt med dette. Om vi leser en tilfeldig
årsberetning for dette ti - året, finner vi en aktiv forening.
Mange medlemmer har vært innvalgt i de ulike komiteene. Antall komiteer og navnene på
disse, har variert opp gjennom årene. Men som noen eksempler kan nevnes: Kaffekomite – en
viktig bidragsyter ved medlemsmøtene, Loddkomiteen, Bassengkomiteen/Badekomiteen,
Redaksjonskomiteen, Turkomiteen, Huskomiteen som drev medlemskafeen så lenge den
eksisterte og Sosialkomiteen. Dette var bare et lite utvalg og som vi forstår krevde det at
mange medlemmer stilte opp slik at det ikke bare ble ”Tordenskjolds soldater”.
Det arrangertes også vanlige medlemsmøter med mange interessante foredrag, både faglige og foredrag blott til underholdning.

Aktive medlemmer ved loppemarked salg

For at en forening skal kunne fungere, er man hele tiden avhengig av økonomiske midler.
Midlene ble skaffet til veie gjennom aktive medlemmers innsats ved utallige dugnadstimer.
Det avholdtes loppemarked, TRF deltok på Martnan og hadde vakter på bingo. Lotterier,
tombola og julemesser avholdtes og var en stor inntektskilde, og det solgtes malerier som
foreningen har fått. I tillegg deltok mange på de ulike innsamlingsaksjonene som er omtalt
tidligere og på pakking, distribuering og salg av musikkassettene.
Antall medlemmer som trente i basseng, økte og økte, og det trentes både på Blindes Hus og
på Revmatismehuset. Fra 1966 og helt fram til 1993, i hele 27 år, var det Arne Holanger som
var drivkraften bak bassengtreningen.
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Adskillige «tiggerbrev» med søknad om pengestøtte ble sendt til
Trondheim Trygdekontor som
videresendte det til
Rikstrygdeverket. I en søknad som var datert 8.juni 1982 skrev
Vagn Overholt, som da var formann, at foreningen hadde utvidet
tilbudet slik at det nå var 144 deltakere hver kveld. Han gjorde et
tankeeksperiment som viste hvor mye det offentlige sparte på
dette. Dersom ca. 75 av deltakerne hadde en diagnose som
gjorde at de kunne få legerekvisisjon på øvelser i basseng 24
ganger per år med full dekning, ville det anslagsvis kostet det
offentlige rundt 76 500 kroner. TRF søkte om å få dekket et
underskudd på kr 10 592. Trygdekontoret innstilte på et bidrag
Vagn Overholt
på kr 6 260, men før dette kunne utbetales, måtte Rikstrygdeverket
godkjenne saken. Lang saksbehandlingstid og en dekning på i underkant av 2/3 av
underskuddet ser ut til å være resultatet hver gang de søkte. Man håpte hver gang å få inn
penger slik at egenandelen til de som trente i bassengene ikke ble for høy. Fra 1.januar 1985
var det ikke lenger mulig å søke trygdekontoret om bidrag. Fra da overtok den enkelte
kommune ansvaret for denne type aktivitet.

Bechterew-gruppen på treningstur til Tenerife i 1983

Sosialt samvær har i alle år stått i foreningens fokus, og turvirksomhet har spilt en betydelig
rolle. Det ble satt opp turer med varierende lengde. ”Blåturer” der man reiser ut en
ettermiddag, uten å vite hvor en havner, har alltid vært populære. Men det ble arrangert
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dagsturer også hvert år og etter hvert hele helgeturer. Mange medlemmer har i årenes løp
deltatt og hatt stor glede av disse turene. Men ikke bare ferieturer, men også behandlingsturer
til varmere strøk har vært en del av aktiviteten. Det ble arrangert turer til Kanariøyene hvor
man hadde med seg fysioterapeut fra Trondheim til å lede treningsopplegget. Da Reuma-Sol
ble bygget kom foreningen raskt på banen og arrangerte hvert år tur til Reuma-Sol for sine
medlemmer. I de senere år har det også blitt arrangert ukes turer både med buss og fly. Den
siste, i jubileumsåret 2014, gikk til Roma, Firenze og Venezia og var en stor opplevelse.
I 1988 var det til årsmøte kommet inn et forslag til navneendring. Foreningen hadde til da hatt
navnet, Trondheim og omegn revmatikerforening. Det var nå etablert egne foreninger i de
fleste kommunene så det var naturlig å sløyfe «og omegn» i foreningens navn.
Navneendringen ble vedtatt og det nye navnet ble Trondheim Revmatikerforening
TIDSÅNDEN 1990 - 1999
1990-tallet var tiåret med de store omveltningene. Nelson Mandela ble løslatt i 1990 etter 27
år i fengsel. Og i 1994 ble han valgt til president i Sør-Afrika. Mange stater/folkegrupper
krevde sin selvstendighet og vi måtte slite med å lære oss navnene på de nye landene.
Kvinner fikk arverett til den norske tronen i 1990, og Partnerskapsloven blir vedtatt av
Stortinget. De vedtar også i 1992 at den nye hovedflyplassen skal legges til Gardermoen og
1998 blir Oslo lufthavn Gardermoen, åpnet.
Men ute i verden var det store naturkatastrofer. Mange jordskjelv rammet flere land med
mange tusen omkomne. Noen av de største skjelvene, skjedde i Iran der rundt 40 000 mistet
livet i 1990 og i 1999 omkom ca 15 000 i Tyrkia. Storflommen som var i Sør-Norge, blir liten
i denne sammenhengen.
Det var også flere skipsulykker som satte dype spor, blant andre brannen på Scandinavian Star
i 1990 der 159 mistet livet og forliset i 1994 der ferga Estonia sank og 900 menneskeliv gikk
tapt.
Dette er tiåret da vi mister kong Olav som dør i 1991 og vi får både konge og dronning i
Norge. Det hadde ikke vært dronning i Norge siden Maud døde i 1938. Sportslig gjør Norge
det bra, og et høydepunkt
er De Olympiske Leker på
Lillehammer i 1994. Det
norske herrelandslaget i
fotball slår England 2-0 og
Brasil 2-1. Men jentene
gjør det hakket bedre og
vinner fotball-VM i 1995.
Håndball jentene er ikke
dårligere.
De
slår
Frankrike
og
vinner
håndball-VM i 1999.
Herrelandslaget i fotball som slo Brasil
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På musikkfronten poppet det opp noen kvisefrie unge menn, alle kledd i like dresser, med
synkrone bevegelser av beina og søtladen musikk. Tiåret for Boy band var et faktum. I sterk
kontrast til dette kom Rolf Løvland og vant Melodi Grand Prix i 1995 med melodien
Noctyrne.
Data slik vi kjenner den i dag og ser på som en naturlig del av vår hverdag, gjorde sin entre
dette tiåret. Og det ble gitt konsesjon til oppstart av TV2.
Men fortsatt var situasjonen den samme for revmatikerne i Sør-Trøndelag.
TV-INNSAMLING TIL REVMATIKERNE

Programlederne Siri Fristad Mathisen og Jan Erik Kregnes Fra Arbeider Avisa 29.september 1990
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Etter en vellykket bøsseinnsamlingsaksjon og radio auksjon høsten 1989, var det nå tid for en
større satsning. TRF begynte så smått å samarbeide med TV-Trondheim høsten 1989 etter at
tv-stasjonen fattet interesse for saken. I mars 1990, var framdriftsplanen klar. Fra starten var
de enige om at dette skulle være et direktesendt program, og det skulle ha både faglige og
underholdningsmessige innslag på direkten og i opptak.
Jakten på trønderske artister som var villige til å stille opp gratis for revmatismesaken, startet.
De ble møtt av en enorm velvilje. Det var musikk for enhver smak, alt fra Gluntans
underholdningsmusikk til skikkelig rock med Hangmanns jury og pianospill fra 10 år gamle
Sigstein Folgerø fra Gauldal. Videre stilte blant andre Petter Wavold, Asmund Bjørken og
Arnsteins opp gratis. Og selvsagt hadde de et husorkester som besto av, Ernst Wiggo
Sandbakk trommer, Kjetil Sandnes bass, Hans Mathisen gitar, Bjørn Willadsen piano og
Kjersti Stubø sang.
Det skulle også avholdes en auksjon under direktesendingen, samtidig som rundt 1000
bøssebærere skulle banke på dørene i Trondheim.
Dette var en storsatsing både for TV-Trondheim og for TRF. Det var landets første lokale TVinnsamling og det lengste direkte sendte program en norsk lokal TV-stasjon noen gang hadde
produsert. Innsamlingsaksjonen
var etter samme mønster som de
årlige
landsomfattende
TVaksjonene
NRK
hadde.
Redaksjonssjef
Siri
Fristad
Mathisen og redaktør Jan E.
Kregnes sto for TV dekningen av
det fire timers direktesendte
programmet. Med seg hadde de en
stab på 15-20 medarbeidere. De
forventet et seertall på rundt 20
000. De som ikke fikk inn TVTrondheim,
kunne
følge
innsamlingen
gjennom
nærradioer. Også i Selbu, Røros,
Oppdal og Buvik ville folk få
besøk
av
bøssebærere.
Aksjonsleder var nok en gang
Roar Aspen.
Aksjonskomiteen hadde utrolig
nok klart å få tak i rundt 1000
bøssebærere. Målet for hele
aksjonen var å få inn 1 million
kroner.
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På forhånd hadde aksjonslederen med sine medarbeidere sendt ut et hundretalls tigger og
informasjonsbrev til det lokale næringslivet. Stor var derfor skuffelsen over den dårlige
responsen. Særlig skuffet var man over Trøndelags to største banker. Næringslivstopper
hadde tidligere sagt at de gjerne ga til gode formål såfremt det var lokale tiltak. Hvordan
kunne man få noe mer lokalt? Roar Aspen slo fast at hver eneste krone fra
innsamlingsaksjonen og TV-auksjonen ville bli i Sør-Trøndelag. Men det var enda tid for
næringslivet å komme med bidrag, oppfordret Aspen. De ville få annonsering i beste sendetid,
samtidig med at de støttet en god sak.
Heldigvis fantes det noen hederlige unntak blant næringsdrivende. Et solstudio ga 25 000
kroner, to hoteller på Røros og Oppdal ga et weekendopphold for to og Rosenborg ballklubb
ga cupfinale billetter og program i Oslo. Det ble og ringt til mulige bidragsytere, blant andre
til Trøndelag Travsportforening. Man håpet å få overskuddet fra et totoløp. Dessverre viste
det seg å være et beskjedent beløp, men travsportforeningen kom med et forslag der 6-7
medlemmer fra TRF skulle være behjelpelig med vakthold på en løpsdag. Under den
forutsetningen kunne Trøndelag Travsportforening bidra med et beløp på inntil 10 000 kroner.
Som en skjønner, var oppfinnsomheten stor i arbeidet med å skaffe midler til
forskningsfondet.
Om de fleste næringslivstoppene sviktet, var responsen blant lokale kunstnere og artister i
underholdningsbransjen langt større. Håkon Bleken, Ellinor Floor, Roar Wold, Erik Høiem,
Magne Sandøy, Åse Frøyshov og Bjørg Rønnings vevstue var blant kunstnerne som ga verker
som ville bli auksjonert bort under direktesendingen.
Også postverket fikk honnør av TRF. De stilte opp gratis for å besørge opptellingen av
pengene som kom inn.
Det ble gått offensivt ut mot pressen så bøsseaksjonen ble behørig omtalt i lokal avisene. Og
alle ble oppfordret til å gi til den gode saken.

Ivar Ytreland

Marvin Wiseth

Monika Østensen

Sigrid Hørven

Kunnskap om revmatisme hadde alltid vært en hjertesak for radiosendingene. Derfor var det
fagfolk i studio som kunne orientere både om hva revmatisme er og hvilke hjelpetiltak som
finnes og hva revmatikerforbundet sto for. Det var også lagt opp til meningsutvekslinger
mellom professorene Monika Østensen, John Lamvik og overlege Sigrid Hørven på den ene
siden og ordfører i Trondheim Marvin Wiseth og fylkesordfører Ivar Ytreland på den andre
siden.
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To av landets store kapasiteter i revmatologi, den ene, Monika Østensen, som da var blitt
professor og jobbet ved Revmatismesykehuset i Oslo, hadde sagt seg villig til å ta imot en
stilling i Trondheim dersom det ble opprettet sengeposter ved RiT. De hadde også uttalt at de
la avgjørende vekt på forskningsfondet som var under oppbygging for å ta jobbene. Alt tydet
på at det ville bli sparsomt med offentlige midler til forskning i revmatiske lidelser i årene
fremover. Den ene stillingen som var tenkt opprettet, var et professorat. Det betød at
primærlegene i framtiden fikk lære å utrede revmatiske sykdommer.
TRF’s formann, Arne Holanger, hadde store forventninger til innsamlingsaksjonen og til
opprettelsen av de to nye stillingene. Nå hadde Sør-Trøndelag sjansen til å få de ekspertene de
så sårt trengte. Det kunne bli lenge til neste gang sjansen bød seg. Direkte sendingen skulle
også selvsagt holde seerne orientert om hvordan innsamlingsaksjonen gikk. Og det var mulig
for privatpersoner, næringslivet og organisasjoner å ringe inn og gi sitt bidrag.
Allerede før aksjonen hadde startet, kom det inn en stor gave fra Meldal. Arbeidsterapeut
Marie Einan hadde opplevd at mange i hennes slekt sleit med smerter forårsaket av
revmatisme. Hennes gave på 100 000 kroner ville bli vanskelig å slå. Tv sendingen ble meget
vellykket, og særlig møte med pasienter som fortalte om sine lidelser ble en sterk opplevelse.
Auksjonen fikk også inn
mange bud, som for
eksempel et boblekar
med høyeste bud på
8500 kroner og en
snøfreser til 7000. En av
de
mest
originale
"gjenstandene"
man
kunne by på, var et en
times Gluntan-show. I
feststemning
etter
lørdagens
25-årsbursdag
i
Olavs
kvartalet, viste de fire
gluntan ikke hva godt de
kunne
gjøre
for
revmatikersaken,
og
kom med denne spesielle
gaven
under
direktesendingen.
Aksjonsleder
Roar
Aspen
sa
seg
storfornøyd med denne
gaven. Han oppfordret
både privat personer og
firmaer til å by på
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Gluntan. Mange festlige lag kunne høyne feststemningen med et Gluntan-show, for eksempel
en bursdag, et julebord eller et bryllup. Det foreløpige budet på Gluntan var kommet opp i
3000 kroner, men det var anledning til å ringe inn bud hele påfølgende uke. Med denne siste
gaven til auksjonen, håpet de å komme enda nærmere målet på 1 million kroner i innsamlede
penger. Da TV-Trondheim avsluttet aksjonen, var det kommet inn 340 000 kroner. Men det
var forventet mye mer når alle bøssene var telt opp. Selv om tv-aksjonen var avsluttet, var det
fortsatt mulig å sende inn bidrag til forskningsfondet. Både postgirokonto- og
bankgirokontonummer ble oppgitt i flere aviser, og Postverket la ut ferdig utfylte
postgiroblanketter rundt om på postkontorene.
De lokale revmatikerforeningene i Melhus, på Oppdal og i Malvik hadde hatt problemer med
å komme ut til alle husstandene. De hadde derfor også satset på å ha stand utenfor butikker i
bygda der de drev både opplysnings- og innsamlingskampanjer. Den nye musikkassetten
"Trøndekræmen II" ble også solgt.
Den siste fintellingen viste at det til sammen kom inn 612 000 kroner. Dette sa Aspen seg
veldig fornøyd med, selv om målet på 1 million ikke ble nådd. Han takket også de ansatte i
postverket som hadde stilt opp gratis og stått for opptellingen av penger etter søndagens
aksjon. Uten deres hjelp hadde ikke TRF hatt mulighet til å gjennomføre en så stor
innsamling.
SÅ VAR DET PÅ`AN IGJEN
Monika Østensen var innstilt til den nye stillingen som overlege og leder av den nye
avdelingen for revmatisme ved RiT. Problemet var bare at det fortsatt ikke var noen avdeling
og at det heller ikke var budsjettert med det.
Dr. Østensen hadde vært med på å bygge opp den nye revmatologiske avdelingen ved
Regionsykehuset i Tromsø, og var nå overlege ved Revmatismesykehuset i Oslo. Hun ville
gjerne tiltre den nyopprettete stillingen, men satte klare betingelser at sykehusets og
fylkeskommunens ledelse satte opp en plan for hvordan man innen 1991 ville opprette en
egen revmatologisk avdeling. En revmatologisk avdeling ved RiT måtte holde internasjonal
kvalitet. Revmatikerne var ikke tjent med at det bare ble opprettet en poliklinikk. Avdelingen
ville også trenge fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og ville måtte drives i nært samarbeid
med laboratoriene, indremedisinsk avdeling og ortopedisk kirurgisk avdeling. Dr. Østensen ga
fylkeshelsesjef Inge Fotland beskjed om at hun ikke var kandidat til stillingen med mindre
hun fikk klare garantier for at avdelingen ble bygd med senger og det øvrige apparat som var
nødvendig, i løpet av 1991.
Som en følge av Sør-Trøndelag fylkeskommunes elendige økonomi, var planene for
oppbyggingen av en revmatologisk avdeling nok engang stanset. Det så ut til å bli med de to
legestillingene som var utlyst. Og i avisene utspant det seg igjen en diskusjon om hvem som
skulle bestemme og hvem som hadde ansvar for at saken sto på stedet hvil. Politikerne skyldte
på legene og manglende prioritering ved RiT og sykehusledelsen skyldte på manglende
pengebevilgninger. Politikerne kranglet seg i mellom og det ene forslaget etter det andre ble
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enten nedstemt eller vedtatt uten av det ble fulgt opp. De som fortsatt fikk lide på grunn av
denne uenigheten, var revmatikerne i Sør-Trøndelag.
Formann for Sør-Trøndelag Fylkeslag av NRF, Bjørg Bjørkum, skrev et åpent brev til
fylkesordfører Ivar Ytreland. I brevet minnet hun på at Sosialdepartementet hadde sendt ut til
høring: Forskrifter for tidsfrister på sykehusbehandling. Hvis forskriftene ble vedtatt, ville det
bety at dersom alvorlige revmatiske lidelser ikke ble behandlet innen 6 måneder, skulle de
føres opp på en venteliste og få fastsatt en behandlingsdato. Henne spørsmål til Ytreland var
hvordan RiT skulle klare dette uten en revmatologisk avdeling. Hun påpekte og at det var SørTrøndelag fylkes ansvar at de ikke hadde tatt standpunkt til en revmatologisk avdeling ved
RiT og brukt pengemangel som en unnskyldning.
Bjørg Bjørkum (bildet) leder, og Roar Aspen, nestleder i
Sør-Trøndelag fylkeslag av NRF, hadde et møte med
Helse- og sosialstyret i Sør-Trøndelag i september 1990.
Møtet bar preg av at det var slutt på tålmodigheten hos
fylkets revmatikere. Etter over 12 års venting var kravet
massivt om en egen revmatologisk avdeling ved RiT.
Styreleder Torill Bjørlykke ved RiT opplyste at
spørsmålet ville bli avklart innen 31. oktober samme år.
Foreløpig så det mørkt ut ifølge Bjørlykke, men de ville
gjøre alt de kunne og denne gangen var det revmatikernes
tur til å bli prioritert.
TRF godtok ikke lenger tomme ord, nå ville de ha en
egen avdeling ved RiT innen 1991. Dersom kravet ikke
ble innfridd, ville de trolig gjøre alvor av to trusler. Det ene var å gå til rettssak mot SørTrøndelag fylke på grunn av feilbehandling av revmatismepasienter og manglende
behandlingstilbud for denne gruppen. Den andre trusselen ville antagelig bli like kostbar for
Sør-Trøndelag fylke. Uten en RiT avdeling oppfordret fylkeslaget alle sine medlemmer om å
kreve vurdering og behandling i andre fylker med bedre utbygget tilbud. Et stort antall
gjestepasienter ble ingen billig affære for fylket over tid, og trolig langt mer kostbar enn de 15
millioner kroner en RiT avdeling med ti senger ville komme på. Revmatikerforbundet hadde
vært den snilleste gutten i klassen i alt for mange år. Nå var det på tide å bli litt slemmere
ifølge Roar Aspen.
På den tiden var det samlet inn rundt 800 000 kroner til Forskningsfondet, og målet på 3
millioner inne tre år var realistisk. Men avkastningen av fondet, ville ikke bli brukt uten at
avdelingen ved RiT ble opprettet.
Formann Arne Holanger i TRF minnet også om at opprettelsen av RiT avdelingen nå var en
hastesak fordi de to legene til de nyopprettede revmatolog stillingene antagelig ville si fra seg
stillingene dersom det ikke ble en egen avdeling.
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Det var ikke mulig å få noe entydig svar verken fra fylkesordfører Ytreland eller fungerende
fylkeshelsesjef Fotland i løpet av møtet. Begge mente de hadde gjort hva de kunne for å få til
en avdeling ved RiT, men at mangel på midler hadde tvunget dem til å finne midlertidige
løsninger.
På det neste møte i Helse- og sosialstyret i fylket, var det flere forslag om hvordan saken
kunne løses. Fylkeshelsesjefens innstilling gikk for eksempel ut på å vente til 1992, men
Helse- og sosialstyret vedtok et kompromissforslag fra Arbeiderpartiets gruppe. Det gikk utpå
at det innen 1991 skulle etableres 5-10 sengeplasser til revmatologiske pasienter gjennom et
samarbeid mellom RiT og Revmatismehuset. I tillegg ville det bli opprettet et poliklinisk
tilbud.
Men det hadde gjennom tidene vært gjort mange vedtak som ikke hadde ført til noe konkret.
Denne gangen ble revmatikerne satt opp mot kuvøseavdelingen og behovet de hadde der for
flere stillinger. Mens politikerne og sykehusledelsen kranglet, gikk tiden og revmatikerne
følte seg overkjørt igjen. De var nå villig til å gå ned til fem sengeplasser mot normen på 75
senger, og selv dette beskjedne kravet ble ikke oppfylt.
Styrelederen for RiT gikk hardt ut mot revmatikerne og
mente de blandet kortene da de hadde reagert på hennes
uttalelser at det ikke fantes penger til en ny avdeling. Det
var myndigheten som hadde vedtatt noe uten at de
samtidig bevilget penger til å gjennomføre vedtaket. Hun
var enig med Roar Aspen at behovet for en
revmatologisk avdeling var stort, men verken de
borgerliges eller Arbeiderpartiets forslag var gode nok.
Etter hennes mening ville den eneste løsningen være å
innrede tredje etasje i kreftbygget, slik at det ble plass til
en avdeling på 15 senger, kontorer og andre nødvendige
rom. Dette ville koste 10 millioner og driftskostnadene
Styreleder Torill Bjørlykke
ville komme på 13 millioner i året. Dersom fylkestinget
viste vilje til å sette av 5 millioner på investeringsbudsjettet i 1991 og ytterligere 5 millioner i
1992, ville det være mulig å få i gang avdelingen i 1992. Dette under forutsetning at det ble
bevilget penger til driften. Men å pålegge sykehuset en ny aktivitet uten at det samtidig ble
bevilget penger, var ikke mulig med det stramme budsjettet sykehuset hadde.
Fram mot avgjørelsen som skulle tas i fylkestinget i desember 1990, var det flere nye avis
artikler som fortalte den samme bedrøvelige historien om feilbehandling og
feildiagnostisering. Alle vi som har slitt med revmatisme vet at det ofte blir fokusert på det
psykiske før en revmatisk diagnose blir stilt. I en av artiklene som fortalte om en hardt
rammet familie fra Melhus, kom det fram i journalen at mor var diagnostisert med
tvangsnevrose. Sannheten var at hun led av psoriasisleddgikt og bechterew sykdom. Familien
overveide å flytte til et annet fylke der de kunne få et bedre behandlingstilbud.
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Nå var virkelig strikken strukket så langt som det var mulig. TRF med Roar Aspen i spissen
bestemte seg for å møte opp på gruppemøtene til de enkelte partiene før Fylkestingsmøtet. De
ville argumentere for at det må opprettes en egen avdeling for revmatikerne ved RiT. De ville
be politikerne bevilge 10 millioner kroner på budsjettet for 1991 til innredning av tredje etasje
i kreftbygget ved sykehuset. Det ville gjøre det mulig å starte opp en revmatologisk avdeling i
1992 slik også styrelederen for RiT hadde uttrykt. For at det i det hele tatt skulle være mulig å
opprette en avdeling, måtte fylkeskommunen inn med ekstrabevilgninger slik situasjonen var
ved sykehuset. Aspen fremhevet at TRF ville ha en slutt på at alle fraskrev seg ansvaret. Det
hadde hele tiden vært slik at når TRF møtte politikerne, viste de til administrasjonen og til
sykehuset. Mens representantene for sykehuset viste til politikerne. Ingen var villig til å ta på
seg ansvaret. Det aktet ikke TRF lenger å godta etter å ha ventet i så mange år på et skikkelig
tilbud for revmatikerne.
JUBLENDE REVMATIKERE.
Torsdag 13.desember 1990 kunne man lese følgene overskrift i avisen: ”Jublende
revmatikere. I følge avisen hadde revmatikerne nå fått i både pose og sekk. Vedtaket gikk ut
på å sette av 3 millioner til drift av en revmatologisk avdeling fra 1. juli 1991 og 6 millioner
på investeringsbudsjettet til innredning av avdelingen. Som nestleder i TRF, sa Roar Aspen
seg fornøyd med resultatet selv om de hadde ønsket seg noe mer. Nå så det ut som en lang,
lang kamp endelig skulle vinnes.

Bilde fra Adresseavisen 13.desember 1990.
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Men tiden gikk uten at noe skjedde. I april 1991 var ikke overskriften i avisen Jublende
revmatikere men Rasende revmatikere. Fylkesrådmannen ville utsette igangsettingen av
revmatologisk avdelingen på RiT. Både politikerne og revmatikerne raste mot fylkesrådmann
Aage Rundberget da det i løpet av fire måneder ikke hadde skjedd noe. Rundberget på sin side
mente at fylkestingets vedtak var gjort uten særlige forberedelser og at det ikke var klart hvor
pengene skulle komme fra. Han mente at hele saken måtte utsettes til behandlingen av neste
års budsjett på fylkestinget i desember. Rundberget mente også at hvor avdelingen skulle
plasseres, heller ikke var godt nok utredet. Dette var etter hans mening også en grunn til å
utsette saken.
Nok engang var det Roar Aspen og Bjørg Bjørkum som var talspersoner for revmatikerne.
Aspen oppfattet dette som en ren trenering fra fylkesrådmannens side. Verken TRF eller
fylkeslaget i Sør-Trøndelag var ikke villig til å godta en utsettelse. Revmatikerforeningens
styre holdt ”krisemøte” og besluttet å ha møte med gruppelederne for de partiene som sto bak
fylkestingsvedtaket. Dersom fylkesrådmannens innstilling gikk gjennom, var det eneste
alternativet for TRF å gå til sak mot fylkeskommunen. Fylkeslaget ved Bjørkum, varslet også
rettssak dersom rådmannens utsettelses forslag gikk gjennom.

LA OSS GI
Selv om en revmatologisk avdeling ved RiT fortsatt ikke var en realitet, jobbet TRF videre
med å få inn penger til Forskningsfondet. Utgivelsen av musikkassetten Trønderkræmmen I
hadde vært så innbringende at det fristet å få laget en til. Sommeren 1990 var kassetten
Trønderkræmmen II et faktum. Også denne gangen var det kjente artister som stilte opp
gratis. Og selv om navnet på kassetten tilsa at det var kremen av trønderske artister, var det
denne gangen også artister fra landet for øvrig. Som forrige gang stilte artister som Arnsteins,
Bugges Firo, Gluntan og Jan Borseth’s orkester opp. I tillegg var Merethe Trøan, Petter
Wavold, Stein Ingebrigtsen og Øystein Dolmen også med. Og
kjente artister som Inger Lise Rypdal, Lassez, Ole Ivars og
Tore Skogman var heller ikke vanskelig å få med.
Kassetten ble som sist trykket opp i et opplag på 10 000 og
distribuert til medlemmene i TRF. Hvert medlem fikk fire
stykker som de ble bedt om å selge. Kan hende var ikke alle
medlemmene like begeistret for denne framgangsmåten. Men
sammenligner man med arbeidet som var gjort av de som
hadde fått laget kassetten, var det å selge fire kassetter,
egentlig en liten oppgave. Det ble solgt rundt 8000-9000
eksemplarer og resten ble benyttet til gaver og lignende.
I forbindelse med Norsk Revmatiker Forbunds 40 års
jubileum i 1991, sendte TRF`s daværende nestleder Roar
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Aspen et brev til NRF og foreslo at det kunne gis ut en kassett på samme måte som TRF
hadde gjort tidligere lokalt. Problemet var bare at TRF ikke hadde økonomi til å gjennomføre
dette løftet. Forslaget gikk derfor ut på at dersom NRF sto for økonomien, så ville TRF ta seg
av produksjon, utsendelse og oppfølging, og gjennom det få sin andel av overskuddet. På den
måten ville TRF ikke tape inntektskilden til Forskingsfondet.
Også denne gangen var Bugges Firo og Gluntan gode trønderske representanter. Men
kassetten skulle denne gangen selges i hele landet, og innslaget av artister fra andre landsdeler
var større denne gangen enn da Trønderkræmmen II ble gitt ut. Ole Ivars stilte villig opp også
denne gangen, og i tillegg gjorde Cato Sanden, Elisabeth Andersson, Halvdan Sivertsen,
Mimix, Knutsen & Nellie Neuf og Scandinavia en durabelig innsats for revmatisme saken.
Kassetten fikk navnet La oss gi, og det var det mange som gjorde. Melodien” La oss gi” var
laget spesielt for NRF. William Kristoffersen i Ole Ivars komponerte melodien og
Ørnulf Holthe i Gluntan skrev teksten.
120 000 kassetter ankom Trondheim 11.01.91. Disse skulle pakkes i pakker på fire og fire og
sendes til alle medlemmene i Norsk Revmatikerforbund. På forhånd hadde det kommet
konvolutter, giroer, adresselapper og ferdigbrettede brev som skulle sendes med. Pakkingen
skulle starte mandag 14. januar.
Eli Berg fikk ansvaret for pakkingen og utsendelsen. Det krevde en stor
innsats å gjennomføre dette, og det ble lagt ut lister på et medlemsmøte
slik at det ble nok pakkere. Jobben i seg selv krevde også stor plass og i
samarbeid med RiT ble den etasjen i Kreftbygget som var tiltenkt
Revmatologisk avdeling, tatt i bruk. Det var en etasje uten skillevegger,
bare et stort rom. Og alt besto av støv og grå murpuss. Der rigget de opp
arbeidsbenker og spiseplasser. Frivillige hadde tegnet seg på arbeidslister,
der det var satt opp to skift om dagen hver på fire timer.
Eli Berg

Postverket hadde ordnet med postsekker, og de hentet pakkene gratis. I tillegg ga de 8 %
rabatt på forsendelsene.
30 000 konvolutter ble fylt med fire kassetter hver, en giro, et følgebrev og 30 000
konvolutter ble påklistret adresselapper, en formidabel gratis innsats fra en trivelig gjeng. De
jobbet fem dager i uka i tre måneder før de var ferdig.
I følgebrevet ble det opplyst at kassetter som ikke ble solgt, kunne returneres. Og etter hvert
kom det også noen i retur.
Samholdet var veldig fint ifølge Eli Berg, med mye moro og trivelige pauser med latter og
skjemt. Hun forteller videre at det var en kjerne av medlemmer som var helt utrolig. Uten
deres pågangsmot og arbeidskraft hadde ikke prosjektet vært gjennomførbart. Dagene og
ukene kom og gikk mens de jobbet, fleipet og lo og støvet virvlet rundt dem. Det var ingen
vanskelig oppgave å ha ansvaret for en sånn positiv gjeng. Eli ønsker å benytte anledningen til
å hilse til alle som stilte opp.
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Kassetten ble i tillegg solgt av lokallag
ved butikker og andre arrangement.
Innsatsen som var lagt ned i dette
prosjektet, lønte seg også økonomisk. Da
antall solgte kassetter tippet over 100 000
eksemplarer, var det duket for Platinapris.
Trondheim Revmatikerforening slo på
stortromma og med støtte fra Norsk
Medisinaldepot avd. Trondheim, leide de
Olavshallen til Platinapris konsert. Som
programvert hadde de fått Andreas
Lunnan. Mange mente nok at det var
dristig å leie Olavshallen. Men søndag
13.oktober 1991 ble konserten holdt til
stor jubel. Salget av kassetten” La oss gi” innbrakte 3,5 millioner i netto til forbundet og av
dette fikk Forskningsfondet kr 500 000.
FAGLIGE SEMINAR
Optimismen preget TRF’s arbeid og 12. og 13. oktober 1991 arrangerte de et stort faglig
seminar. Den sentrale personen bak seminaret var dr. Monica Østensen som nå skulle lede
oppbyggingen av revmatologisk avdeling. Planen var nå at revmatologisk avdeling skulle
åpne i juli 1992. På den tiden hadde TRF ca 1700 medlemmer, men håpet og troen var at det
skulle bli en sterk tilvekst både av uorganiserte revmatikere og deres familiemedlemmer. Det
knyttet seg store forventninger til seminaret som ble i holdt i Folkets hus. Aldri hadde så
mange med faglig tyngde på revmatisme vært samlet i Trøndelag. Flere av foredragene
omhandlet det siste innen revmatisme forskning, blant annet hva de nye medisinene kunne
utrette. Men kronisk smerte og hva den kunne gjøre med psyken ble også belyst, i tillegg til
ernæring og revmatisme.
Endelig hadde RiT fått en kapasitet innen revmatologi. Og da dr. Monika Østensen kom til
Trondheim, var TRF der og ønsket henne velkommen med blomster. Ingen fra RiT tok seg tid
til det.
NYE UTSETTELSE OG LØFTEBRUDD
Juli 1992 kom og gikk og revmatologisk avdeling ved RiT var fortsatt ikke en realitet. Men nå
tydet alt på at de i hvert fall skulle komme i gang med innredningen. Problemet var nå at det
var mangel på revmatologer på landsbasis. Nesten halvparten av landets revmatologer var
over 50 år, og mange ville gå av med pensjon i løpet av 90-årene. Det var liten rekruttering til
yrket, og det tok i gjennomsnitt ni år å utdanne en spesialist. Dette betød at det snarest burde
opprettes undervisningsstillinger ved sykehusene for å unngå en katastrofal nedgang i
behandlingstilbudet rundt århundreskiftet. Det var dr.med. Tore K. Kvien ved
Diakonhjemmets sykehus i Oslo som kom med disse opplysningene. Han holdt
åpningsforedraget på landsmøtet for Norsk Revmatikerforbund som var lagt til Trondheim
dette året.
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I 1992 var det 65 stillinger for revmatologer i Norge. Sju av disse sto ubesatte og i løpet av en
treårs periode ville det bli 17 ledige stillinger, en økning på 25 prosent.
I 1991 hadde Nordisk Ministerråd bestemt at 1992 skulle være Nordisk Revmatikerår. Året
skulle stå i revmatikernes tegn og formålet var:
 At alle beslutningstakere i Norden skulle gjøres kjent med hva de kan og skal gjøre for
at revmatikerne skulle ha samme livskvalitet i sin hverdag som friske.
 At oppmerksomheten rettes mot revmatikernes behandlingsmuligheter, på deres
situasjon i hverdagen – hjemme, på arbeidsplassen og i fritiden og deres muligheter
for deltakelse i samfunnet på alle plan.
Hadde vi hørt tilsvarende fagre ord tidligere?
Da Norsk Revmatikerforbund avholdt årsmøte i Trondheim, var det ikke skjedd noen
endringer i revmatikernes situasjon annet enn løftebrudd og tilbakeskritt, ifølge forbundsleder
Maurid Hagen Brandser. Det hadde vært knyttet store forventninger til framtiden i forbindelse
med Nasjonal Helseplan da den ble lagt fram i 1989, etter flere tiår med kamp. Forventningen
steg ytterligere med det Nordiske Revmatikeråret. Men så langt i 1992, var ikke forventningen
innfridd, snarere tvert imot. Det hadde vært innskrenkninger, overføringer av revmatikere til
andre avdelinger og reelle forslag om nedlegginger. Dette til tross for Nasjonal Helseplan og
alle andre fagre løfter om å prioritere kronisk syke.
Revmatikerne hadde for lengst innsett at dersom deres
situasjon skulle bli bedre, måtte de selv ta i et tak. I
forbindelse med Nordisk Revmatikerår ble det høsten 1992
arrangert en felles innsamlingsaksjon over hele Norden til
inntekt for revmatologisk forskning. I Norge påtok
sanitetskvinnene seg å organisere selve aksjonen med
revmatikerne som hjelpere.
Forbundsleder
Maurid Hagen Brandser

INFORMASJONSARBEID OG KURSER
TRF var som vanlig optimistisk og trodde nok en gang på politikernes ord. De håpte at de
gjennom felles satsning, mål og aktiviteter ville klare å gjøre seg bemerket. De så på det
Nordiske Revmatikeråret som en unik mulighet til å nå ut med budskapet om hva revmatisme
egentlig er. Å spre informasjon og kunnskap om revmatiske sykdommer hadde som alltid
vært en stor oppgave for TRF. Sammen med Norsk Revmatikerforbund hadde de fått laget en
brosjyre der de på en veldig grei og oversiktlig måte fortalte hva de jobbet med.
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På 1990-tallet fikk vi også ”nye” revmatiske sykdommer, for eksempel det som i dag er kjent
under navnet fibromyalgi. Den rammet i stor grad kvinner og informasjonsbehovet var stort.
TRF fulgte opp og hadde flere artikler om denne sykdommen i medlemsbladet.
Medlemsmøtene var ofte preget av allsang og musikalsk underholdning i tillegg til faglige
foredrag. Ofte var det også mannekengoppvisning der medlemmene stilte opp og gikk på
catwalken. En gjenganger som stilte med klær, ser ut til å ha vært Kjolesenteret Bedin AS. 14.
april 1997 står det i møtereferatet at det var et oppmøte på hele 135 medlemmer. Det var
tydeligvis populært med mannekengoppvisning som ble holdt ca. to ganger i året. På 1990
tallet ble det også tatt inngangspenger på medlemsmøtene. En kveld kunne derfor innbringe
ganske store beløp når det også var loddsalg den samme kvelden.
Det var stor studievirksomhet og den ønsket de skulle trappes opp ytterligere. Kursene som
ble holdt spendte over et vidt spekter fra for eksempel ”Kosthold for revmatiker” og
”Førstehjelps kurs” til ”Dukke/nissekurs” der en kunne lære seg å lage egen dukker/ nisser.
Men etter hvert ser det ut som interessen for å delta på kursene avtok og færre kurs enn
planlagt ble satt i gang.
TRF deltok også på Martnan, loppemarked og julemesser der medlemmene ble bedt om å gi
enten materiale til håndarbeid eller ferdige produkter. Å arrangere et loppemarked for
eksempel, krever en stor innsats. Høsten 1997 skulle det avholdes et loppemarked i Søndre
gate. For å hente loppene ble noen av styrets familiemedlemmer trukket inn. Denne gangen
var det herrene Bratseth og Mørch som kjørte rundt og samlet de inn. Så skulle det rigges opp
og ikke minst være noen til stedet for å selge loppene. Og når det hele var over, måtte noen
rigge ned og kvitte seg med det som ikke ble solgt. Dugnadsånden har bestandig vært stor i
Norge, og TRF`s medlemmer er ikke noe unntak.

Innbydende delikate smørbrød og kaker

Godt besøk på kafeen

På den tiden drev TRF også kafé for sine medlemmer. Den var åpen på alle hverdager til og
med fredag mellom kl. 10.00 og 15.00. Huskomiteen som i 1994 besto av tolv medlemmer, la
ned et betydelig arbeid her for å få dette til å gå rundt. De fikk mange fine tilbakemeldinger
fra medlemmene og kafeen ble etter hvert det sosiale tilbudet det var ment å være.
Kafeen ble også benyttet av arbeidskomiteen. De hadde som ansvarsområde Martna’n og
julemesser, og hver 14.dag hadde de arbeidsmøte på kafeen. Da var det ikke bare komité
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medlemmene som møttes, men andre medlemmer kom med produkter de hadde laget hjemme
og fikk med seg nye materialer hjem for å lage mer.
I januar 1993 åpnet Norges første
senter for revmatiske kvinner som
ønsket barn eller som hadde små
barn. Senteret holdt til på RiT og ble
de tre første årene drevet med midler
fra Norsk Revmatikerforbund fordi
RiT ikke hadde midler til drift. Som
nevnt tidligere, var det professor
Monika
Østensen
som
var
initiativtaker til senteret og også dens
første faglige leder. Det var hennes
forskning gjennom mange år som
dannet grunnlaget for oppstart av et
slik senter. For å være med på
oppbyggingen av senteret, hadde hun
headhuntet
sykepleier
Anne
Rugelsjøen. Sammen startet de på
arbeidet som førte fram til åpningen.
Det var et rådgivingssenter der
kvinner fikk råd og hjelp både til
medisinske spørsmål og hjelp til
praktiske løsninger om barnestell og
tekniske hjelpemidler.
Senteret
skulle også være et veiledningssenter
for helsepersonell eller andre som hadde

Plakat laget til inntekt for Revmafondet

kontakt med kvinner med revmatiske sykdommer. Professor Monica Østensens forskning
omkring svangerskap og revmatiske lidelser spilte en avgjørende rolle for senteret. Fra
1.januar 2012 fikk Nasjonal Kompetansetjeneste for Svangerskap og Revmatiske sykdommer
(NKSR) i Trondheim, nasjonal status.

12. MAI 1993 - ENDELIG!!!!
Denne datoen står som en lysende fakkel i Trondheim Revmatikerforenings historie. Den
dagen fikk revmatikerne sin egen avdeling ved RiT.
20 år skulle det gå siden kampen for denne avdelingen startet på 70-tallet. Knapt noen
avdeling på RiT hadde hatt en trangere fødsel, men nå var den en realitet.
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Man skulle tro at det å få stilt sin diagnose og få behandling for sine lidelser, skulle være en
selvfølge i Norge. Men for landets største folkesykdom, revmatisme, hadde det vært svært
vanskelig for sørtrønderne å få stilt riktig diagnose slik at en behandling kunne starte. Det
hadde dessverre vært flere tilfeller av feildiagnoser og feilbehandlinger. Gjentatte ganger
hadde det vært påpekt at dette var en uverdig situasjon. Og at RiT som var et
universitetssykehus, ikke hadde sin egen revmatologisk avdeling slik at de kunne utdanne
revmatologer, var ganske uhørt i en tid der det var mangel på revmatologer.
Men alt dette var glemt på en dag
som 12.mai 1993, og gleden blant
revmatikerne var det vanskelig å
sette ord på. Vi hadde nå fått en
av Europas mest moderne og
flotteste revma-avdeling. Den var
bygd opp rundt et nytt amerikansk
sykehusprinsipp kalt ”Planetree”,
som så på betydningen av både
psykisk og fysisk trivsel for
behandlingen. Plantree- filosofien
har tre hovedprinsipper, for det
første en vekt på pasientens
engasjement i egen helsetjeneste,
for det andre bruk av såkalte
primærsykepleiere som er faste
pasientkontakter og for det tredje
en innredning av avdelingen mest mulig komfortabelt og hjemmekoselig for pasienten. Med
andre ord, man ”satte hele mennesket i sentrum”. Ifølge legekunstens far Hippokrates var det
ikke mulig å lege legemet uten at en leget sjelen samtidig.
HVOR LENGE VARER LYKKEN
Man hadde nå fått 18 sengeplasser på den nye avdelingen, og man skulle tro at kampen for
disse var over. Nå ville det bare bli bedre og bedre, slik at man til slutt nådde normen som var
satt til 30 sengeplasser. Men det skulle ikke gå mer enn et og et halvt år ca før Sør-Trøndelag
Fylkeskommune ville legge ned fem av de 18 sengeplassene. Norsk Revmatikerforbund
advarte Fylkeskommunen mot å legge ned sengeplasser. Vi hadde nå fått en garantiordning og
fylket kunne risikere langt større utgifter dersom pasientene søkte behandling i andre fylker.
Selv om vi hadde fått en revmatologisk avdeling lå Sør-Trøndelag fortsatt på bunnen. Behovet
for behandling var stort og det var opptil ni måneders ventetid. Om kapasiteten ble bygd ned,
kunne ventetiden øke dramatisk og pasientene kunne tvinges til å søke behandling andre
steder. Dette var pasienter som risikerte å bli invalide mens de sto i helsekøen. Når man visste
at 40 prosent av de som ble uføretrygdet og 35 prosent av de sykemeldte hadde lidelser i
muskel- og skjelettsystemet, var en nedskjæring også samfunnsøkonomisk meget tvilsom.
Den nye avdelingen hadde på veldig kort tid markert seg som et kompetansesenter for
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regionen, med et eget professorat. Dersom politikerne forsøkte å spare vel 1,6 millioner
kroner, ville denne aktiviteten også bli skadelidende. Kampen for den nye avdelingen var med
andre ord ikke vunnet for alltid.
I bladet som ble gitt ut i forbindelse med 40 års Jubileumet for TRF, skrev oversykepleier
Marte Lauvsnes en artikkel om hvordan første året på den nye avdelingen hadde forløpt.
Det var et spennende nybrottsarbeid for de ansatte. De hadde som mål at alle revmatikere som
ble lagt inn på RiT, skulle legges inn på revmatologisk avdeling så fremt de ikke hadde
spesielle problemer som tilsa at de ble lagt inn på en annen spesialavdeling. At behovet var
stort viser tallene fra det første året. De hadde hatt 428 pasienter innlagt i avdelingen. Ca 15
prosent av disse ble innlagt som øyeblikkelig hjelp og ca 15 prosent kom fra andre fylker enn
Sør-Trøndelag (såkalte gjestepasienter) Poliklinikken hadde i løpet av 1993 hatt 1665
konsultasjoner til revmatologer og revmakirurger.
Avdelingen ble drevet etter ”Planetreemodellen” som både var en inspirerende og viktig
arbeidsmodell for de ansatte. I løpet av første driftsår, oppnådde de å få 2.pris i ”Det nytter
prisen”. Helseminister Werner Christie som sto for utdelingen, uttalte at det var slik alle
sykehusavdelinger burde være.
Avdelingen jobbet også tett med revmatikerforeningene og oppfattet de som en viktig
samarbeidspartner. En egen sykepleier var bindeleddet mellom organisasjonene og
avdelingen. Og pasientene fikk opplysninger om TRF sine møter slik at de kunne delta på
dem mens de var innlagt på avdelingen.

Som en viktig kuriositet kan vi nevne at fargene som
var brukt på de forskjellige rommene, ikke var
tilfeldig valgt. I treningsrommet for eksempel, var
fargen sterk gul nettopp for å få blodet til å pumpe
litt raskere under trening. Pasientrommene ble
konsekvent kalt for soverom og var holdt i en
avslappende lys farge. På veggene hang det
kunstverk av Håkon Bleken. Han hadde illustrert
Haugtussa av Arne Garborg og TRF ga kunsten som
gave til den nye avdelingen. Vi hadde fått en
revmatologisk avdeling som vi kunne være stolt
over.

Ett av bildene i Haugtussa serien av Håkon Bleken.
Gaven besto totalt av 10 bilder og 4 dikt, innrammet.
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HELSEBADET MÅ BYGGES!
Trondheim kommune skulle bygge nytt badeanlegg på Piren. Planen var at det skulle
inneholde et riksanlegg for svømming og stuping, et badeland og et helsebad.
Kostnadsrammen var satt til 190 millioner kroner.

Artikkel i Adresseavisen 24.august 1994

Det var rundt 520 revmatikere som brukte badeanleggene i Revmatismehuset og Blindes hus.
Men det var usikkerhet knyttet til hvor lenge TRF fikk benytte disse anleggene. TRF opprettet
derfor i 1992 et bassengfond med sikte på at foreningen skulle få sitt eget basseng. Så gleden
var stor da det ble kjent at Trondheim kommune planla å bygge et eget helsebad. TRF hadde
rundt 2000 medlemmer i Trondheim og ca halvparten av disse var potensielle brukere av et
helsebad. All nyere forskning viste at med varmtvanns trening ble behovet for hard fysikalsk
trening og behandling mye mindre. Varmtvanns trening var mye rimeligere for staten så et
helsebad var også samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Men som så mange ganger før, kom det forslag om kutt i kostnadsrammen. Da
prosjektgruppen la fram sin innstilling for formannskapet hadde de, etter påtrykk fra
Trondheim kommune, fjernet helsebadet for å spare 30 millioner kroner.
Heldigvis gikk ikke dette gjennom i Bystyret som sa «intet Pirbad uten helsebad». Det ble
dannet et Stiftelsesstyre for Pirbadet som skulle utrede om badeanlegget kunne bygges og til
hvilke kostnader. TRF ble invitert til å være med i Stiftelsesstyre og gikk da inn med 50 000
kroner. Roar Aspen var TRF`s representant i stiftelsesstyret. TRF lovte at de skulle følge
planleggingen nøye, for det ville være en tragedie for alle revmatikere og kronisk syke i
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Trondheim og omegn om helsebadet ble utelatt. En
bedret livskvalitet og muligheten til å leve som
”vanlige” mennesker, var det viktigste resultatet av
varmtvanns treningen.
I et styremøte referat fra 1997 står det at TRF var bedt
om å yte midler til Pirbadet. Under forutsetning av at
TRF fikk nedsatt pris på leie i Helsebadet, besluttet de
å innvilge 200 000 kroner til dette. Da det ble
gjennomslag for at Pirbadet skulle bygges, fikk
foreningen en plass i styret for Pirbadet. Og fra TRF
var det Roar Aspen som satt i styret i fire år.

Takkeplakett som henger i gangen til
helsebadet i Pirbadet.

Pirbadet i Trondheim

Som vi alle kjenner til i dag, ligger Pirbadet vakkert til på Brattøra. Det var Norges største
innendørs badeanlegg da det ble åpnet 15.juni 2001. Og besøkstallet ligger årlig på ca en halv
million mennesker. TRF driver organisert varmtvanns trening i et av de to helsebadene hver
tirsdag og torsdag ettermiddag ca. 38 uker i året. Treningen ledes av fysioterapistudenter fra
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Og varmtvannstrening er, som det alltid har vært, TRF`s viktigste
satsingsområde.
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REVMADAGEN
I løpet av 1994 ble det bestemt at det hvert år skulle være en landsdekkende markeringsdag
for revmatikerne. Den ble satt til 15.mars som også er dagen da NRF ble stiftet. Målsetningen
med en revmadag var å synliggjøre Norsk Revmatikerforbund og revmatikersaken over hele
landet. Målgruppen var folk flest, politikere og byråkrater på alle nivå.
Temaet for den første revmadagen
var brukermedvirkning, og NRF
hadde som mål å bidra til å få
opprettet
Råd
for
Funksjonshemmede i alle fylker
og kommuner slik at de kunne
påvirke viktige beslutninger som
angikk dem.
Som vanlig var dette en oppgave
som TRF støttet fullt ut.
Tillitsvalgte i foreningen skulle
møte ordføreren og gjennom det
forsøke å påvirke politikerne. De
Revmadagen markeres ved May Brith Angelvik,
Bård Gangsaas og Marianne Kjølås

hadde egne stands på gata og i Apoteker der de delte ut informasjonsmateriale om TRF. Atter
andre var og besøkte revmatologisk avdeling ved RiT og Revmatismehuset hvor de snakket
med pasienter og serverte kaffe. Samtlige medlemmer i TRF ble oppfordret til å ta kontakt
med styret og sette av en time eller to denne dagen til dette arbeidet.
VEILEDNINGSTJENESTEN
Sosialdepartementet gikk i 1990 ut til ulike organisasjoner, deriblant til Norsk
Revmatikerforbund, og ba dem om å opprette veiledningstjeneste for sine interessegrupper.
Norsk Revmatikerforbund vedtok på sitt landsmøte i 1991 å gjøre slik tjeneste til ett av sine
satsningsområder i årene fremover.
Sør-Trøndelag Fylkeslag arrangerte kurs for sine lokallag og foreninger både i 1993 og 1994,
og på årsmøtet i mars 1995 ble en fylkesveileder utnevnt.
Trondheim Revmatikerforening lå hakket foran. 10. januar 1995 startet de sin
veiledningstjeneste. I første omgang holdt de åpent hver tirsdag i to timer på ettermiddagen på
foreningens kontor. Da var det mulig å ringe eller møte opp personlig.
Dette var i høyeste grad nybrottsarbeid, og TRF antok at veiledningstjenestens oppgaver
kunne bli mange. Men noe av intensjonene med tjenesten var å hjelpe de som måtte ha behov
81

Revmatikerforeningens 60-årige historie
for opplysninger, informasjon og bistand i forbindelse med en revmatisk sykdom. Veilederen
som hadde gjennomgått NRFs kurs, hadde satt seg inn i de mest brukte lover og forskrifter
som var relevant for en revmatiker. De kunne derfor bistå med for eksempel søknader til
offentlige myndighet, eller annen kontakt som måtte være ønskelig. En viktig side ved
tjenesten er at en veileder har taushetsplikt.
Når en revmatisk sykdom rammer et menneske, er det mange spørsmål man stiller seg om hva
dette kan føre til av begrensninger, arbeidsliv, utdannelse og hva fremtiden vil bringe. Der
helsetjenesten ofte kommer til kort, kommer medrevmatikere og foreningen inn. Veilederen er
ikke en fagmann, men en likemann som gjennom egen sykdom vil kunne svare på mange av
spørsmålene man stiller seg. Selvsagt kan ikke en veiledningstjeneste gi svar på alle spørsmål
man måtte ha, men etter beste evne hjelpe med å finne veien fram til løsninger og svar.
I april 1997 deltok TRF på et Veiledertreff på Revmatismehuset. Der ble det bestemt at de
skulle ha veiledere ved flere av RITs avdelinger der revmatikere var innlagt. De ville også ha
veiledere ved Revmatismehuset dersom det var ønskelig.
I dag kaller vi veiledningstjenesten for likemannsarbeid. TRF har nå seks likemenn som man
kan kontakte per telefon. Disse har holdt på i flere år, og enkelte ønsker avløsning.
Foreningen søker derfor etter personer som kan tenke seg å drive likemannsarbeid. Før man
starter som likemann, gjennomgår man et to dagers kurs.
MER SATSING PÅ KRONISK SYKE… ELLER?
I 1997 fikk vi borgerlig regjering og Dagfinn Høybråten ble helseminister. Han varslet mer
satsing på forebyggende helsearbeid blant kronisk syke. Etter Høybråtens mening var
kunnskap om egen sykdom og mestring en kilde til bedret livskvalitet. Opplæring var en
vesentlig forutsetning for å mestre livet som kronisk syk og for å forhindre en forverring av
sykdommen. Han mente at mangel på opplæring var like alvorlig som mangel på gode
medisiner og gode behandlingsformer. Høybråten ønsket seg derfor mestrings- og
opplæringssentre for kronisk syke over hele landet, og var derfor åpen for å vurdere
økonomisk støtte til slike sentre.
Men realiteten for revmatikerne var en helt annen. I november 1997 bestemte TRF seg for å
skrive et «tiggerbrev» som de sendte til rundt 40 bedrifter og organisasjoner. I brevet fortalte
de om situasjonen for de fleste revmatikere i Trondheim. De fortalte om varmtvannstreningen
og det store behovet som de ikke klarte å dekke. De la ved en giro og ba om økonomisk støtte.
Man skulle tro at noen av de 40 bedriftene hadde noen kroner å avse til en god sak. Men
resultatet var nedslående. TRF mottok 500 kroner fra Magnus Helgesen og tilbud om
lotterigevinst fra Braathens Safe, ellers var det ingen respons!
TRFs medlemmer sto likevel på for fullt. På første medlemsmøte i januar 1998 ble det fortalt
at medlemmene hadde fått inn kr 115 662 i løpet av forrige år på aktiviteter som de selv hadde
stått for. De hadde hatt flere utlodninger, både spesielle som juleutlodning og ukes utlodning,
loppemarked, julemesse og kafedrift. Som tidligere nevnt kreves det et anselig antall
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medlemmer for å få det hele til å gå rundt uten at det blir «Tordenskjolds soldater» som går
igjen.
Tildelingen fra Revmafondet til forskning hadde også nådd store summer siden den første
tildelingen i 1992. I perioden 1992 til desember 1998, var det tildelt kr 640 000. Det viser at
har man en god ide, skal man ikke legge den i en skuff, men gjøre alt for å få den
gjennomført.
Fagpersonellet som jobbet for og med revmatikere var veldig fokusert på å ha pasienten i
sentrum, og på å finne nye og bedre metoder å arbeide etter. På 90-tallet ble
Nidaroskongressen avholdt. Målet med denne konferansen var å finne ut hvordan man kunne
hjelpe helsepersonell og pasienter til å se de beste løsninger. Legestudiet var blitt lagt om og
klinisk læring der studentene arbeidet med pasienter fra første år, var innført. TRF var som
vanlig svært interessert og flere revmatikere deltok på de forskjellige seminarene under
konferansen.
Situasjonen for revmatikerne var likevel ikke så rosenrød. RiT hadde også i tre år hatt et
behandlingsteam som var spesialister på barnerevmatisme. For å spare penger, var dette
teamet var nå foreslått nedlagt. Det ville bety at de 200-300 trønderske barna som led av
revmatisme, måtte sendes til Oslo for behandling.
Professor og avdelingsoverlege ved Barneklinikken, Gudmund Marhaug
(bildet), mente at de behøvde bare rundt 900 000 kroner for å
opprettholde tilbudet. Det vil si en brøkdel av det totale budsjettet. Det
var derfor betenkelig at RiT ville kaste bort en slik spisskompetanse som
teamet hadde bygd opp. Kvalitativt ville barna ikke få et bedre tilbud
andre steder.
I november 1998 har Adresseavisen overskriften ”Et fylke i fallitt”.
Etter at fylkesrådmannen hadde lagt fram sitt budsjettforslag for 1999 for fylkeskommunen,
fremsto Sør-Trøndelag som et fylke i fallitt. Dersom budsjettforslaget ble vedtatt, ville
forskrifter og lover bli brutt. Nedskjæringene ville rammet syke barn, eldre og uføre og ikke
minst ville sykehustilbudet på Røros bli truet. Opp gjennom hele 1990 tallet hadde det vært
trusler om nedskjæringer altfor ofte. Dette førte til stor usikkerhet og stress som ikke er bra
for en revmatiker.
I 1999 kom forslaget om omorganisering som i
realiteten betød en nedleggelse av revmatologisk
avdeling. Forslaget gikk ut på at pasientene skulle
plasseres etter et nytt system. De dårligste pasientene
skulle plasseres på andre avdelinger. De pasientene
som ikke behøvde så mye pleie, skulle plasseres på en
såkalt lettpost. Dette var en prosess som flere
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avdelinger ved RiT skulle gjennom ifølge direktør Inge Romslo (bildet). Ved å plassere
pasienter som ikke var så pleietrengende på en lettpost, ville de frigjøre ressurser og dermed
oppnå en effektiviseringsgevinst.
Legespesialister i Midt-Norge mente at dette var et løftebrudd i forholdt til det regjeringen
hadde lovet å satse på i årene framover. Nedleggelsen av revmatologisk avdeling var i strid
med føringene fra regjeringen hvor det framgikk at kronisk syke skulle være et
satsingsområde. Legene mente også som tidligere at RiT hadde en forpliktelse som
utdanningsinstitusjon, og syntes det var underlig at man ikke tok det mer alvorlig.
RiT hadde i mange år vært det eneste
universitetssykehuset som ikke hadde hatt en
revmatologisk avdeling hvor studentene kunne få
nødvendig undervisning. Etter at avdelingen ble
opprettet i 1993, ble den fort en avdeling i
verdensklasse for behandling og forskning på alt
omkring revmatisme og svangerskap og fødsler og
omkring oppfølging av revmatikere. Ildsjelene som
sto bak hadde bygd opp et eget senter hvor
Regionsykehuset (RIT)
revmatikerne kunne henvende seg direkte med spørsmål.
Dersom dette nå ble rasert, ville det bety et stort tap for hele regionen, ifølge legene. De var
også redd at rekrutteringen av leger til regionen ville bli redusert hvis det inspirerende
kraftsenteret falt bort. Fylkesordføreren i Nord-Trøndelag, Merethe Storødegård var også av
den oppfatning at tilbudet ved revmatologisk avdeling måtte bestå. Hun hadde inntil da
forholdt seg taus fordi hun mente dette var et sør-trøndersk ansvar, men dersom det ble
endringer på revmatologisk avdeling, ville det få betydning for hele helseregionen.
Også revmatikerne selv reagert kraftig på den såkalte omorganiseringen. De mente som
legene, at dette var en ren nedleggelse. Det ble holdt krisemøter og alle krefter ble mobilisert.
Avdelingsoverlege Monika Østensen hadde varslet at hun ikke kunne fortsette i stillingen, og
TRF var redd hele miljøet for revmatikerne skulle gå i oppløsning. De fryktet at både
brukerne og forskningen ville havne i Oslo. Avdelingen hadde blitt opprettet etter lang tids
kamp og innsamling av midler til et forskningsfond. Det var ikke aktuelt å overføre midler til
forskning utenfor regionen.
Samtidig var det også forslag om omorganisering av ortopedisk avdeling ved OSS (Orkdal
Sanitetsforenings Sykehus). De skulle bare vurdere om et ortopedisk inngrep var nødvendig,
mens selve inngrepet skulle utføres ved RiT. Et samlet legeråd ved OSS gikk imot forslaget.
De mente at ventelistene allerede var lange ved RiT, og at de ville bli enda lenger dersom alle
ortopediske inngrep skulle utføres der. Også legene ved ortopedisk avdeling ved RiT var
fortvilte. Dersom de planlagte innsparingene ble vedtatt, mente de at 450 færre pasienter ville
få ortopedisk behandling. Dette ville selvsagt også gå utover de revmatikerne som etter plane
skulle overføres til ortopedisk avdeling.
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Innsparingen og omorganiseringen harmonerte dårlig med målsetningen for RiT 2000 som var
”pasienten i sentrum”. I målformuleringen for RiT 2000 het det at man skulle utvikle ”et
sykehus basert på samarbeid i helhetlig helsetjeneste, med medisinsk fagkompetanse, pleie og
omsorg konsentrert om pasienten”. Den revmatologiske avdelingen ved RiT var nok den
avdelingen som på det tidspunktet lå nærmest opp til dette målet siden man der jobbet etter
Planetree-modellen.
Dersom resultatet av budsjettkuttene ble at man måtte organisere avdelingen etter mer
standardprinsipper, kunne man stille spørsmål ved troverdigheten ved sykehusets visjon å
sette pasienten i sentrum. Man kunne også lure på om ledelsen ved RiT ikke var interessert i
studier og evaluering av dette arbeidet for bedre å kunne utvikle former for dette i RiT 2000.
Revmatologisk avdeling hadde gjort tanken om pasientfokus om til praktiske tiltak. Derfor
burde man sørge for å studere resultatene av dette arbeidet. Hvis man ikke gjorde det, kunne
retorikken om å sette pasienten først, forbli innhold i festtaler snarere enn i praksis.
Heldigvis var ikke politikerne overbevist om at det ville bli rimeligere å samle ortopedien på
RiT. Avdelingen på OSS ble derfor opprettholdt inntil videre. I løpet av siste del av 1990
tallet og første del av 2000, kom det nye medisiner som endret behovet både for sengeplasser
og for revmakirurgi. Dette vil jeg komme tilbake til under neste tiår.
Dataen hadde gjort sitt inntog for fullt i løpet av
tiåret som var gått. Og utviklingen innen data hadde
vært enorm. TRF investerte derfor i nytt datautstyr
med programvarer i løpet av 1999. Om politikerne
ikke alltid satset på å bedre forholdene for
revmatikerne, sto i hvert fall TRF med sine
medlemmer på for at ting skulle bli bedre.

TIDSÅNDEN
2000 – 2010
Time Magazine kalte 2000-tallet for ”tiåret fra helvete” og det var kanskje ikke uten grunn for
store deler av verdens befolkning.
USA opplevde for første gang terrorangrep i stor skala på amerikansk jord da terrorister
styrtet to fly i Wold Trade Center i New York og et fly i Pentagon 11.september 2001. 2995
mennesker døde i angrepene.
Begrepet ”krigen mot terror” blir lansert og USA invaderer Afghanistan i 2001 og Irak i 2003,
og Norge deltar for første gang i en angrepskrig.
2.juledag 2004 slår en tsunami inn over landene rundt Indiahavet og over 285 000 mennesker
omkommer.
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Finanskrisen rammer verden i september 2008 og det blir sammenbrudd i bilindustrien.
Selv om Norge sendte styrker til Afghanistan og Irak, levde vi vårt rolige liv i utkanten av
begivenhetene. Oljepengene gjorde at vi ikke merket så mye til finanskrisen. Men en ting av
global betydning, kunne vi ikke komme bort fra. Dette ble det varmeste tiåret som noensinne
var målt i Norge siden de startet med temperaturmålinger.
Fra juni 2001 ble fastlege ordningen innført. Kommunene fikk
primærhelsetjenesten, mens staten overtok ansvaret for offentlige sykehus.

ansvar

for

Velstanden i Norge ga seg og utslag i at hyttesalget gikk rett
til værs. Nå skulle det være store luksuriøse hytter som var
dramatisk mer energikrevende enn de gamle. Mentaliteten i
det norske folk hadde endret seg veldig i løpet av de 50 årene
TRF hadde eksistert. Dugnadsånden som tidligere var svært
rådene, var nå på vikende front. Generelt ble også nordmenn
etter hvert klar over hvilke rettigheter de hadde og hva de
hadde krav på. Jeg som jobbet i Statens Lånekasse, merket
dette skifte i nordmenns mentalitet svært godt.
NRK-fjernsynet fylte 50 år, og Alexander Rybak sørget i
2009 for tidenes mest overlegne seier i Melodi Grand Prix
med melodien ”Fairytail” som han selv hadde skrevet tekst og
melodi til.

EN BEDRE HVERDAG
For revmatikere flest ble det et tiår med store endringer. Flere og flere fikk begynne med
biologiske legemidler, og virkningen av disse medisinene var formidabel. Pasienter som
hadde hatt store smerter og betennelser på grunn av revmatismen, opplevde at de nå kunne gå
tilbake til arbeid og delta i samfunnslivet slik de hadde gjort før de ble syke. De nye
medisinene gjorde også at det ble mindre behov for sengeplasser. Og antall operasjoner innen
tradisjonell revmakirurgi, falt drastisk på grunn av de nye medisinene og at behandlingen ble
startet tidlig i sykdomsforløpet. En aktiv forskning har gitt mye ny viten, men dessverre ikke
for alle typer revmatisme. Fortsatt har det vært drevet lite forskning på blant annet artrose, og
følgelig er det lite behandling som kan tilbys denne gruppen pasienter.

EN GRADVIS SVAKERE OPPSLUTNING
Arbeidet i TRF gikk sin gang med styremøter og medlemsmøter der interessante foredrag ble
holdt. Opplysningsarbeidet var like viktig nå som da foreningen ble startet. Medlemmene
samlet seg også til sosiale aftener der det var konkurranser av forskjellig slag og
underholdning ofte av profesjonelle utøvere. Når man leser møtereferatene ser en også at
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medlemmene fortsatt var en sangglad gjeng for det ble avsunget flere sanger i løpet av
medlemsmøtene.
Fortsatt var folk villig til å ta på seg oppgaver, men utover 2000-tallet ser vi en gradvis
endring. Husleia stiger og inngangsbillettene likeså på grunn av økte utgifter. De frykter for at
leien i Pirbadet når det blir ferdig, vil øke i forhold til det man betalte på Revmatismehuset.
Oppmøte på kantina blir dårligere så den holdes stengt to av ukens dager, og det blir dårligere
oppslutning til kursene som planlegges, slik at flere kurs ikke kommer i gang.
Som tidligere nevnt hadde det skjedd endringer i nordmenns mentalitet og medlemmene i
TRF var ingen unntak. Valgkomiteen strevde med å få nye folk til å påta seg verv. Av rundt
1200 medlemmer var det bare 10-12 stykker som var aktive. Dette opplyste styret om på et
medlemsmøte høsten 2000. Hvis medlemmene ønsket at foreningen skulle bestå, måtte flere
være med på å trekke lasset. Dersom foreningen ble nedlagt, ville det heller ikke bli
varmtvanns trening. I dag vet vi jo at foreningen ikke ble nedlagt, men lever i beste
velgående.
Pirbadet var planlagt åpnet 23.mai 2001, og styrets frykt for at leien skulle bli vesentlig
høyere der enn på Revmatismehuset, ble tilbakevist. Det hadde vært en del skriverier om
Pirbadet i avisene, og alt var nødvendigvis ikke helt korrekt. Badet ble åpnet 15.juni 2001
etter 24 måneders byggetid og Trondheim hadde fått landets største innendørs bade- og
svømmeanlegg med to varmtvanns basseng (helsebad).
Vi har tidligere med et smil skrevet om gevinster som TRF fikk for utlodding i «gamle
dager». Da blir det fristende å nevne noen av gevinstene som vi fikk til Vårutlodningen i
2001. Fra Gilde på Tunga ringte de og ville gi en pæreskinke, en frisørsalong ga vask og legg
av håret og fra en blomsterforretning kom et gavekort på blomster. Kanskje har ikke
menneskene innerst inne forandret seg så mye likevel.
I løpet av høsten 2001 kom det og inn en forespørsel om TRF kunne
skaffe vakter til Max-Bingo. Dette skulle vise seg etter hvert å bli
en av foreningens sikreste inntektskilder. Og som
resultatregnskapet for 2014 viser, har bingo inntektene fortsatt en
stor betydning for drift av bassengtreningen og foreningen.

Men først på 2000- tallet strevde valgkomiteen fortsatt med å få nok folk
til de forskjellige vervene. De aktive medlemmene begynte å kjenne at det tok på. TRF klaget
på mangler ved Pirbadet, de sendte brev med søknad om støtte til kommunen og til
forskjellige fond og legater. De mottok støtte fra kommunen, men fikk avslag fra fondene og
legatene. Styret sendte også brev til medlemmene om den kritiske situasjonen, der de viste til
problemene med å skaffe nok folk til de forskjellige vervene. I verste fall skrev de, må
foreningen legges ned. Det virker nesten som de aktive er nede i en liten bølgedal. Men de
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synger optimistisk videre på medlemsmøtene: Bedre og bedre dag for dag. Revmatikere har
vel aldri vært kjent for å gi opp.
På 2000-tallet kommer det også mange nye reformer og forskrifter for helse- og sosiale
tjenester. Som vanlig var dette noe som opptok TRF, og foredragene på medlemsmøtene bar
preg av det. Det var stadig noen, enten fra Trygdekontoret eller fra Helse- og sosialtjenesten,
som var og informerte på møtene. I tråd med tidsånden, gikk TRF fra å være en forening der
medlemmene ikke hadde stilt noen krav i særlig grad, til å ha foredrags holdere som fokuserte
på pasientrettighetsloven, fritt sykehusvalg, rett til informasjon og medvirkning, rett til innsyn
i egen journal osv.
Styret gjorde også forsøk på å få medlemmene mer trukket inn i foreningens arbeid og i
oktober 2002 innførte de et nytt tiltak på møtene. De startet med Åpen post, der medlemmene
kunne få si det de hadde på hjertet. Det hadde jo vært mulig å gjøre det tidligere også, men nå
ble det innført som en fast post etter foredrag, kaffe og loddtrekking. Det var flere som tok
ordet og noen kom med forslag til temaer som kunne tas opp på møtene.
Men det skulle nok mer til for å snu trenden. På årsmøtet i 2003, ble det for eksempel bestemt,
at kafeen bare skulle være åpen to dager i uka. Det hadde vært reduserte åpningstider en
stund, men nå innså styret at det ikke lenger var mulig å få nok frivillige slik at man kunne
holde opp flere dager. Og sommeren 2004 ble det helt slutt på kafedriften. Da var det ikke
lenger mulig å få noen til å arbeide der frivillig. Besøkstallene hadde også gått ned over en
lengere periode. Men for de som var flittige brukere av kafeen, ble det et savn. Kafeen hadde
vært med på alle flyttingene foreningen hadde foretatt. Fra oppstart i Matheas Larsen Gården i
Olav Tryggvasons gate 34 til den ble permanent lagt ned da foreningen flyttet fra
Svaneapoteket i Kongens gate til Prinsensgt. 39.
Ser vi på møtereferatene fra den tiden, ser vi også at medlemsframmøtet er synkende.
Inngangspengene sank til under tusen lappen på enkelte møter, og styret jobbet iherdig for å
snu den negative trenden. Men foreningens økonomi var også så dårlig at styret ba om å få
vurdere å skifte revisor for å spare penger. Det var også færre som benyttet seg av
bassengtreningen og inntekten derfra ble lavere enn budsjettert og utgiftene steg tilsvarende.
Rentenivået i Norge sank også og følgelig ble renteinntekten fra oppsparte midler lavere enn
tidligere.
BASSENGFONDETS MIDLER
I 2004 skulle TRFs 50-års jubileum markeres. På årsmøte i 2003 kom det også inn forslag om
å bruke av «bassengfondet» til jubileet. Det ble nedsatt en komite som skulle legge fram et
forslag til årsmøtet i 2004, og fra salen kom det forskjellige forslag som komiteen kunne ta
med i det videre arbeidet.
Komiteens mandat var: «Å finne en best mulig anvendelse av bassengfondets midler til beste
for flest mulig av foreningens medlemmer»
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Ser vi historisk på det så var bassengfondets midler samlet inn i perioden 1990 – 94 av
foreningens medlemmer og tillitsvalgte. Som tidligere fortalt, ble det gitt ut tre kassetter og
også avholdt aksjoner på radio og tv med bøsse innsamling og diverse auksjoner på 90-tallet.
Til sammen ga dette foreningen betydelige inntekter, der hovedsummen av penger ble satt inn
på Forskingsfondet. Men rundt 850 000 kr ble satt på en basseng konto for et eventuelt
framtidig basseng i regi av foreningen. TRF ble i 1996 invitert med i stiftelsen «Pirbadet» og
senere inn i styret for Trondheim Pirbad. Foreningen så dette som meget interessant og gikk
inn i stiftelsens styre og har gjennom sitt arbeid her bidratt til at helsebassengene ble til i
Pirbadet. Foreningen bevilget kr 200 000 til helsebadet fra bassengfondet og
generalforsamlingen i TRF hadde tidligere tilbakeført kr 100 000 til drift av foreningen. Det
sto da ca. 541 000 kr på kontoen da komiteen kom med sin innstilling.
Komiteen som hadde bestått av Anne Lise Holst, Arne Holager
og Roar Aspen, foreslo følgende fordeling:
Bassengtrening:
240 000
Opphold Reuma Sol:
240 000
50-års- jubileum
15 000
Styrets disposisjon
50 000
Totalt
545 000
Anne Lise Holst i 2015

Det var viktig for komiteen at pengene ble brukt til helse relatert virksomhet og at flest mulig
av de som hadde vært med på å skaffe tilveie pengene, fikk muligheten til å benytte seg av
tilbudene. De ønsket spesielt å takke de som hadde pakket kassetter i det støvfulle
Kreftbygget ved å gi de en påskjønnelse ved 50-års jubileet.
Etter en del diskusjoner fram og tilbake, ble forslaget vedtatt.
50-ÅRS JUBILEUM
Den 16.oktober 2004 arrangerte TRF en temadag på Rica Nidelven hotell. Tema for dagen var
artrose, og de hadde fått tak i flere gode foredragsholdere. En av dem, dr. Erik Rødevand
hadde kalt sitt foredrag «Artrose (slitasjegikt) gammel sykdom - ny viten og nye
behandlingsmetoder». Spesialergoterapeut Siri Darre snakket om
håndartrose og ergoterapi, mens professor Margaretha Haugen
tok for seg kosthold og artrose. Til slutt snakket fysioterapeut
Mario Stephani om fysioterapeutiske tiltak mot artrose.
Tilbakemeldingen fra medlemmene som deltok, var udelt
positive. De var også veldig godt fornøyd med at det var satt av
rikelig med tid slik at alle foredragsholderne kunne svare på
spørsmål fra salen.
Leder Elsa A. Sandvik ved
50 års jubileet.
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Om kvelden ble det på samme sted arrangert en jubileumsfest. På forrige årsmøte hadde det
blitt satt ned en jubileumskomite som besto av Arne Holanger, Anne Lise Holst og Roar
Aspen. Disse fikk honnør for at det hadde blitt en flott markering av 50- års jubileet. Alle tre
ble tildelt en utmerkelse for verdifull innsats av NRF`s første nestleder Mildrid Pedersen. Det
ble fremhevet at de alle hadde gjort en innsats som var mer enn man kan forvente av en
tillitsvalgt, og at de hadde jobbet med en rekke prosjekter for foreningen.
EN NY GIV
TRF hadde fylt 50 år, men hva nå? Var det fortsatt behov for en revmatikerforening, og i
tilfelle ja, hvor skulle veien gå videre? Av og til er det viktig å stanse opp og få et overblikk
over situasjonen. Og det var akkurat det styret, med daværende leder Anne Karin Kielland,
gjorde.
På et kurs som ble holdt i Selbu kom styret fram til en skisse for en ny handlingsplan. I
pedagogikken er det tre grunnleggende prinsipper som man må følge, for å komme fram til
målet – hva skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre det og hvorfor skal vi gjøre det. TRF styret
utvidet disse og satte ned fem grunnleggende spørsmål for videre utvikling: hvor er vi, hva
vil vi, hvorfor vil vi det, hvilke hindringer står vi ovenfor og hvordan kommer vi dit.
Bassengtreningen var fortsatt et av hovedsatsings områdene. Men styret hadde satt opp flere
satsings områder, blant annet å forbedre likemannstjenesten og få i gang kantinedrift igjen. De
ville også jobbe for å få flere til å møte på medlemsmøtene, og et av forslagene gikk ut på å ha
flere temamøter og færre sosiale møter. De ville forbedre informasjonsbrevene som ble sendt
til medlemmene og hjemmesiden skulle også satses på. De ønsket å få i gang en
stavgangsgruppe og en gruppe med trening i sal. Det var og forslag om forskjellige kurs.
Men hva som ville bli prioritert, var selvsagt avhengig av foreningens økonomi. Stor var
derfor gleden da TRF mottok en arv på kr 214 000. På årsmøtet i 2006 ble det vedtatt at kr
100 000 skulle gå til subsidiering av bassengtreningen, 25 000 til Revmafondet, 25 000 til
Behandlingsreiser og det resterende til drift av foreningen. I løpet av 2007 fikk TRF også et
uventet stort tilskudd fra Trondheim kommune og det gjorde at bassengtreningen fortsatt
kunne holdes på et lavt prisnivå.
Styret hadde i denne perioden også besluttet å flytte til billigere lokaler. De hadde gjennom
sitt arbeid greid å snu de siste års underskudd, til overskudd. Det virker som de hadde klart å
få bukt med den litt negative tendensen og at de nå så fremtiden mer optimistisk i møte. Men
de økonomiske utfordringene var der fortsatt. Den store innsatsen for å øke inntekten, som
flere medlemmene hadde ytt, håpte styret skulle inspirere flere til å engasjere seg i et positivt
miljø til beste for revmatikerne.
TRF medlemmer fortsatte å ha et aktivt samarbeide med både fysioterapi studiet ved HIST og
medisin studiet ved NTNU. Og når revmatologisk avdeling ved St. Olav trenger «forsøks
personer», er det alltid noen som er villige til å stille opp. Fysioterapeuter, sykepleiere og
leger som skal jobbe med revmatikere eller drive forskning, får da førstehåndskunnskaper fra
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en som kjenner sykdommen på kroppen. På den måten kan det enkelte medlem gi et bidrag til
beste for alle revmatikere.

Å få informasjonen ut til medlemmene hadde alltid vært en av TRF`s hjertesaker. De hadde
startet medlemsbladet «Revma Nytt» i 1991, som etter hvert ble overtatt av fylkeslaget.
Behovet for å ha et skriftlig forum der de kunne ta opp saker som berørte Trondheim
revmatikerforening spesielt, ble større og større.
Det resulterte i at medlemsbladet «Bruskforum» ble startet i 2008.
På årsmøte i 2009, hadde det avtroppende styret, med leder Elsa A. Sandvik, utarbeidet en
ambisiøs handlingsplan for 2009. De hadde satt opp både visjoner, mål og tiltak som viste
hvordan de skulle komme dit de ønsket. Til sammen var det satt opp sju mål, der et av dem
var, at de fra februar til 1.november 2009, skulle verve 400 nye medlemmer. Dette skulle de
oppnå ved å ha stands på kjøpesentrene hver lørdag i vinterhalvåret og i sterkt trafikkerte
gågater i sommerhalvåret. Både målene og tiltakene som var satt opp, var klare og konkrete.
Årsmøte hadde derfor ingen problemer med å godkjenne handlingsplanen.
Senere ble det også bestemt at de skulle slutte å ta inngangspenger ved medlemsmøtene. De
hadde begynt å ta inngangspenger i 1984 og i løpet av disse 25 årene hadde det kommet inn
ganske store beløp.
Men nå var tiden inne for å avvikle ordningen.
TRF var på vei imot en ny tid, og det var en ganske optimistisk forening som møtte det nye tiåret.
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TIDSÅNDEN
2010 – 2015
Det er vanskelig å beskrive hva som påvirker oss når man er midt oppi det. Men noen
begivenheter vil for alltid, for oss som levde da de skjedde, være risset inn i vårt minne.
Det har vært stor fokus på ytringsfriheten, og de nye sosiale medier har gitt alle mulighet til å
komme ut med sine meninger. Kanskje noe av det som vil stå fram tydeligst når vi en gang ser
tilbake på dette ti-året, nettopp vil være bruken av sosiale medier.
Men det vil også være preget av store økonomiske problemer ute i Europa og stor
arbeidsledighet. Noe som har ført til ytterligere innvandring til Norge av ungdommer fra
europeiske land. I sterk kontrast til de økonomiske problemene som mange land i Europa har,
får vi opplyst 2.desember 2013, at markedsverdien på det norske Oljefondet nå har passert
5.000 milliarder kroner.

Eyjafjallajøkulls første utbrudd

Forsøker vi å plukke ut noen begivenheter,
kommer vi ikke forbi 21.mars 2010 da vulkanen
Eyjafjallajøkull på Island fikk et utbrudd. Den
hadde ikke vært aktiv siden 1821-1823. I slutten
av april var det så mye aske over Europa at det
førte til full stans i flytrafikken. Man fryktet at
dette utbruddet skulle vare like lenge som det
forrige, men heldigvis 23.mai samme år kom de
siste utbruddene og flytrafikken kom inn i
normal gjenge igjen. Da hadde Spania tapt
millioner på svikt i turismen.

NRK satset på «langsom tv» og tusenvis satt klistret til skjermen og så «Hurtigruta minutt for
minutt» i perioden 17. til 22. juni 2011.
Men en måned senere 22.juli, var det noe annet som fikk oss til å sitte klistret til skjermen.
Med stigende vantro så og hørte vi det forferdelige terrorangrepet Norge var utsatt for, da en
mann først sprengte Regjeringskvartalet i Oslo og drepte 8 mennesker, for så å fortsette til
Utøya og drepe 69 mennesker. Da gjerningsmannen endelig ble tatt, viste det seg at han hadde
drept 77 mennesker og såret 96.
Det norske folks behov for å stå sammen og hegne om felles verdier, kommer sterkt til uttrykk
under rettsaken som startet i april året etter. 40 tusen mennesker møtte opp på Youngstorget
for å synge «Barn av regnbuen» i protest mot gjerningsmannens uttalelser. Og over 60 tusen
deltok på en minnekonsert på Rådhusplassen i Oslo på ett års dagen. En slik forferdelig
hendelse som 22.juli 2011, kan også føre til at vi som nasjon og enkelt menneske spenner
hælene i bakken, retter opp ryggen og beviser at vi lar oss ikke knekke så lenge vi står
sammen.
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VEIEN VIDERE
Styrets arbeidsmetode med å legge fram konkrete
handlingsplaner for foreningens arbeid, ble videreført også
ved årsmøte 22.februar 2010. Økonomien var også blitt mye
bedre blant annet på grunn av bingoinntektene, og foreningen
gikk da med overskudd. Det største satsningsområdet var som
tidligere varmtvanns treningen, og TRF subsidierte den med
betydelige beløp slik at det ikke ble så dyrt for den enkelte
bader.
På årsmøte ble Bjørn Lenes valgt som leder og Tore Strøm
kom inn som nestleder. Det varte ikke mange dager før styret
ved disse to, forfattet et ganske skarpt brev til styret i NRF
Bjørn Lenes
ved daværende forbundsleder Svein Dåvøy. Brevet var et forslag
til Landsmøtet i NRF som skulle holdes 18.06.2010, og det gikk ut på å endre fordelingene av
innbetalt medlemskontingent. Deres forslag var at lokallagene skulle tildeles 30% av
kontingenten, mot 12% som representantskapet hadde foreslått for 2010.
Forslaget var velbegrunnet og deres hovedmål var å få et aktivt og godt arbeidende lokallag,
der det både var attraktivt å være medlem og å påta seg verv. De mente at alt for mange styrer
i lokallagene måtte bruke mye av sin energi og tid på å få til en akseptabel økonomi. Det
betydde at loppemarked, basarer, bingo, lotteri og lignende tok opp tiden og energien. Mens
det de egentlig skulle drive med, var egentrening i sal, trening i varmtvanns basseng, holde
medlemsmøter med faglig innhold og skape en god sosial atmosfære på møtene slik at
medlemmene ønsket å komme tilbake til neste møte.
De mente også at NRF måtte ta en diskusjon om hva som var organisasjonens kjerneområder.
Det burde ikke være mer enn tre til fire kjerneområder og deres forslag var:
 Interessepolitikk
 Administrasjon og medlemsrettede aktiviteter (info, Revmatikeren osv.)
 Inntektsgivende aktiviteter
 Kompetanseutvikling
Etter deres mening var NRF blitt hengende etter og ikke endret seg i samme takt som
samfunnet for øvrig. Det som hadde vært en fornuftig modell for ti år siden, fungerte ikke like
godt i dagens samfunn.
Forslaget ble imidlertid trukket, fordi styret i NRF i mellomtiden hadde kommet med et nytt
forbedret forslag om fordelingen av kontingenten. Ved å legge fram et motforslag, risikerte
man at ingen av forslagene ville gå igjennom.
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TRF I ENDRING
Styret følte også behov for å gjøre noen endringer i TRF. Blant annet ønsket de å fordele
ansvar og oppgaver, og på styremøte i mars 2011 ble det vedtatt at det skulle utarbeides et
forslag til ansvarsområder for den enkelte styremedlem. Dette ble fulgt opp av kurset: «Styret
i arbeid. Bli bedre sammen». Kurset gikk over to kurskvelder og en dag, og hovedinnholdet
var hvordan vi som lag kunne bli bedre, både ved å jobbe sammen som styre og sammen med
andre foreninger for å få bedre gjennomslag.
Dessverre ble Bjørn Lenes syk og på grunn av det måtte
han foreløpig fratre som leder. Tore Strøm rykket opp fra
nestleder vervet og ble i september 2011 konstituert leder
fram til årsmøtet i 2012. 19. november 2011 mottok styret
det triste budskap at Bjørn Lenes var død. På årsmøte i
2012 ble Tore Strøm valgt som leder og har siden hatt det
vervet.
Men arbeidet som var påbegynt med å omorganisere og
strukturere arbeidsoppgavene, fortsatte under den nye
ledelsen. For å lette saksmengden for styremøtene, bli
Tore Strøm

mindre byråkratisk og få bedre tid til å diskutere de store sakene, ble det vedtatt at TRF skulle
organisere seg med arbeidsutvalg. Det skulle bestå av leder, nestleder og kasserer.
Det ble også vedtatt at det skulle innføres skriftlig taushetsløfte, og det skulle gjelde for styre,
varamedlemmer og andre aktuelle i foreningen. Det hadde hele tiden vært en uskreven lov
som påla styret taushetsplikt, men nå ønsket de å formalisere det.
Siden foreningens økonomi nå var relativt god, med grasrotandelen og Max bingo som de
største inntektskildene, kunne styret nå fokusere mer på det de mente var TRF`s
kjerneområder. For at den enkelte styremedlem skulle bli bedre, deltok flere på forskjellige
kurs, som for eksempel organisasjonskurs, likemannskurs og instruktørkurs. Arbeidet med å
gjennomgå og systematisere foreningens oppgaver fortsatte. Styret ønsket å være mer aktive
overfor nye medlemmer så de sendte velkomstbrev og holdt informasjons møter for alle nye.
De så og på hvordan de best mulig kunne bruke Revma-Nytt og Revmatikeren til å få fram
hva de holdt på med i TRF.
Som vi tidligere har skrevet, er samfunnet i endring og en forening som TRF må også følge
med i utviklingen. Frivillighets arbeidet står nok ikke like sterkt i dag som det gjorde da TRF
ble startet og i de første 40-50 årene. De fleste spør hva får jeg igjen for å være medlem og
betale medlemsavgift til en forening. Og dersom man har personlige utgifter i tillegg til å
bruke av sin fritid, er det naturlig i dag å vurdere om det er verdt prisen. Siden aktivitets
nivået i foreningen hadde økt, var det flere av styremedlemmene som kom i den situasjonen at
de fikk personlige utgifter når de skulle utføre vervet.
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Styret bestemte seg for å sette ned et utvalg som besto av leder, nestleder, kasserer og
aktivitetsansvarlig. Disse fikk som mandat å komme med en helhetlig rettferdig
kompensasjonsordning med økonomisk inndekning av eventuelle merkostnader.
Utvalget skulle legge fram sin innstilling innen utgangen av oktober 2012.
Det skulle vise seg å være vanskelig å finne en rettferdig løsning. Hvor mye er frivillig arbeid
verd i kroner og ører? Resultatet ble at satsene for den enkelte i styret ble økt litt. Men det er
stor sannsynlighet for at man må komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.
I oktober 2012 holdt NRF sitt landsmøte i Trondheim. Det var fylkeslaget som sto som
arrangør, og møtet ble godt gjennomført. Men det var en del som burde vært sett på innen
selve organisasjonen, og styret i TRF ønsket å bidra med konkrete forslag til endringer. Det
ble derfor bestemt at leder i TRF Tore Strøm, skulle ha et møte med NRFs generalsekretær i
løpet av januar 2013. Møtet ble holdt, ikke med generalsekretæren, men med styreleder for
NRF.
En av hovedsakene som ble tatt opp, var at NRF alene ikke hadde råd til å betale for
fylkessekretærene. På møtet ble de enig om å sette ned en gruppe som skulle se på kostnadene
ved å ha fylkessekretærer eller om man eventuelt skulle avvikle ordningen. Tore Strøm ble
medlem av gruppen.
En stor forening som TRF, vil nok kunne klare seg uten hjelp av fylkessekretæren. Verre er
det for de små foreningene som kanskje har færre enn hundre medlemmer. Det ble derfor
tidlig enighet at ordningen måtte fortsette, men man måtte finne en fordeling av utgiftene som
alle kunne enes om. Forslaget som ble lagt fram og som ble vedtatt var, at NRF bidrar med
2/3 og alle lokallagene bidrar med 1/3, noe som utgjør cirka 10 kr per medlem.
60 ÅRS JUBILEET PLANLEGGES
Styret så framover og i november 2011 hadde de vedtatt å sette ned en jubileumskomite som
skulle forberede 60 års jubileet i 2014. Komiteen besto av leder, nestleder og kasserer. For å
ivareta den historiske kontinuiteten, ble Roar Aspen også medlem av komiteen. Økonomien i
foreningen var god og det ble bestemt at de skulle sette av 25 000 kr pr. år i tre år til jubileet.
60-års jubileum høsten 2014 hadde styret tenkt å markere med et større arrangement. For å få
egnede lokaler, foredragsholdere osv. til et slikt arrangement, krevdes det at planleggingen
startet på et tidlig tidspunkt. Allerede i mars 2013 begynte jubileumskomiteen, som nå besto
av Roar Aspen, Turid Brønmo og Tore Strøm, å arbeide. Det ble også planlagt et større
jubileumslotteri som ble ledet av Einar Kjølås, og arbeidet med å få inn gevinster startet.
Diskusjonen i styret gikk også ut på om dette skulle være en konferanse kun for medlemmene
i TRF, eller om de skulle lage en fylkes- eller landskonferanse. Et argument for å lage en
konferanse som omfattet flere enn medlemmene, var at det ville kunne gjøre det mer attraktivt
for foredragsholdere å komme til Trondheim. De hadde også i tankene at dette kunne være
starten på en tradisjon for årlige konferanser i Trondheim. Med en konferanseavgift ville det
og være mulig å få noen kroner i overskudd og på den måten få en ny inntektskilde. Det ble
besluttet å lage en Regional Konferanse med hovedvekt på eget fylke.
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Det styret som ble valgt på årsmøtet 24.02.1014, og som dermed fikk æren av å være TRFs
representanter under Jubileumskonferansen besto av:
Tore Strøm, leder, Roar Aspen, nestleder, Turid Brønmo, kasserer, Marianne Kjølaas,
sekretær, Irma Strøm, aktivitets- og kursansvarlig, Tore Gulliksen, styremedlem, Oline
Gylland, styremedlem, Alf Johnny Nordby varamedlem.
NYE TIDER – NYE MULIGHETER
Tidligere var det ikke mange utenom medlemmene som støttet TRF økonomisk. Vi har lest
om utallige tiggerbrev som ble sendt til bedrifter og organisasjoner uten det helt store utbytte.
Men etter hvert er det blitt flere og flere faste organisasjoner som yter støtte til helsebringende
arbeid. Det betyr at TRF til enhver tid må ha en oversikt over hvem som yter støtte, og når
søknadsfristene er.
En av disse bidragsyterne er, Exstra Stiftelsen. Det er en stiftelse som består av 28 frivillige
organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til
frivillige organisasjoners helseprosjekt. Det krever mye tid å formulere gode søknader om
støtte, og den ansvarlige, som for tiden er Irma Strøm, har fått inn mye penger til gode formål.
Nå sist til prosjektet «Til topps med TRF – Kan andre – kan vi» som sikter seg inn mot 30-50
åringer som skal bestige Snøhetta i 2015.

Foreningens organisasjons nr.: 876 259 192. Ta det med til kommisjonæren og du støtter
foreningen.

TRF fikk også kontakt med Ungt Entreprenørskap ved Melhus videregående skole. Dette er
en bedrift som ungdommer ved en skole starter etter innføringen av de nye læreplanene for
videregående skole. Fra TRF var det Tore Strøm og Roar Aspen som hadde et møte med
ungdommene. Ideen som ungdommene hadde, var å lage en trenings «ball» for hendene som
var tilpasset revmatikere.
De kalte den Foam Fun, og de
samarbeidet med firmaet Capro
på Melhus som produserte dem.
TRF syntes det var en så pass
god ide at de gikk videre og
avtalte nye møter der også
produsenten var med. Dette
resulterte i at det ble kjøpt inn 25 par Foam Fun treningsballer, der flest mulig ble videresolgt
til medlemmene og et eventuelt restlager kunne bli brukt til gevinster.
TRF endrer seg i takt med tiden og går inn for nye måter å kommunisere på. Alle medlemmer
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som har oppgitt mobiltelefon nummer, får nå påminning om infomøter og medlemsmøter på
SMS. Dette har nok resultert i det gode oppmøte som det etter hvert er blitt på møtene.
HVA HAR VI IKKE SKREVET OM
Når man setter seg ned for å skrive historien om en forening som har eksistert i 60 år, og
grunnlaget for historien er medlemsmøte referater, styremøte protokoller, årsmøte beretninger
og avis omtaler, må man nødvendigvis foreta et utvalg.
Vi kunne ha skrevet om alle de flotte turene som foreningen har arrangert oppgjennom tidene.
Vi kunne ha skrevet om Reuma-Sol, hvordan det startet og alle de fine oppholdene mange av
medlemmene har hatt der. Vi kunne ha nevn flere ildsjeler ved navn og især våre
æresmedlemmer. Når vi ikke har skrevet om dette, skyldes det at vi har valgt å skrive om det i
egne artikler.
Vi kunne også ha skrevet om konflikter som har vært innad i foreningen oppgjennom tidene.
En så stor forening som på det meste besto av rundt 1950 medlemmer, kan ikke unngå å ha
personer med forskjellige meninger. Men så lenge man etter en diskusjon, er lojale mot det
som blir vedtatt og alle trekker i samme retning, vil foreningen kunne vokse på det. Uten
meningsutvekslinger, står man på stedet hvil. Og TRF har bevist gjennom 60 år at på stedet
hvil, der står vi i hvert fall ikke.

Styret i jubileumsåret. Foran: Tore Gulliksen, Marianne Kjølås. Andre rekke: Roar Aspen, Tore
Strøm, Oline Gylland, Turid Brønmo. Bak: Alf Johnny Nordby, Irma Strøm.
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TRFs Jubileumskonferanse 10. – 11. oktober 2014
Scandic Hotell Lerkendal
Styret i TRF vedtok allerede i november 2011 å sette ned en jubileumskomite som skulle
forberede 60-års jubileet i 2014. I mars 2013 begynte jubileumskomiteen som besto av leder
Tore Strøm, nestleder Roar Aspen og kasserer Turid Brønmo, sitt arbeid.
10.oktober 2014 kunne konferansen åpnes med sang av Ida M.C. Karlsen, og pianospill av
Per Olav Green. Leder i TRF, Tore Strøm, ønsket alle hjertelig velkommen og
konferanseleder Roar Aspen gratulerte TRF med de 60 år. Leder i NRF, Jan Grund, sparket

konferansen i gang ved å score et mål som utløste en høylytt salutt med flagrende konfetti og
Rosenborgsangen for «full guffe». Hva var mer naturlig enn det, siden konferansen ble holdt
på Lerkendal.
Etter en kort oppsummering av TRFs historikk av leder Tore Strøm, var det kommunalråd
Sissel Trønsdal som hilste fra Trondheim Kommune. Hun ønsket et tettere samarbeid mellom
TRF og kommunen, velkommen.
Jubileumskomiteen hadde jobbet iherdig med å få tak i gode foredragsholdere og hadde lyktes
over all forventning.
Den første foredragsholderen var professor Monika Østensen.
Hun var initiativtaker da revmatologisk avdeling ble opprettet i
Trondheim i 1993. Hun hadde kalt sitt foredrag «Revmatologi
gjennom 60 år. Fra varme bad til genteknologi».
Men hun tok oss enda lenger tilbake i tid, helt til Grekenland der vi
finner det første kjente tilfelle av urinsyregikt. I det 16.århundre kom
begrepet revmatisme fra gresk ῥεῦμα (rheuma = å flyte), og
sykdommen ble forsøkt leget med plante- og urtemedisiner, samt
pilegrimsferder til hellige steder. Den første medisinen kom fra
piletreet der man tygget barken. Dette var forløperen til vår tids
aspirin.
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Lenge trodde man at det bare var kvinner som ble rammet av leddgikt, mens mennene fikk
bechterew. Men etter hvert økte kunnskapen om bakterier og virus. I løpet av 1950 og -60
tallet kom oppdagelsen av menneskets immunsystem. I 1958 ble HLA Prof. Monika Østensen
systemet, som er en forkortelse for «human leukocytt antigener», oppdaget. Lymfocyttene er
hovedansvarlige for kroppens evne til å reagere mot kroppsfremmede inntrengere som
bakterier og virus, og er derfor en sentral celle i vårt immunsystem. Og i 1985 fikk vi
genteknologien.
Revmatisme er folkesykdom nr. 1 og koster den enkelte revmatiker mye smerter og
samfunnet mer enn noen annen sykdom. Det drives derfor en utstrakt forskning om årsaken til
revmatisme. Gjennom forståelsen av menneskets arv, dvs. genene, er det gjort store
fremskritt. Etter 1980 har det kommet mange gode, virksomme medisiner. Og etter at
genteknologien ble tatt i bruk, har de nye legemidlene gjort livet lettere for mange
revmatikere.
Ser vi tilbake, var det for 60 år siden store revmatismesykehus. I dag tilbys det i stor grad
poliklinisk behandling. Det er veldig viktig med tidlig diagnostisering og behandling for å
hindre varige skader som vevskader og leddskader. Men det er fortsatt store sykdomsgrupper
som det er forsket lite på, bl.a. artrose.
Hvordan kan vi forebygge revmatisme? Tre ting er viktige, man må være fysisk aktiv, spise
sundt og ikke røyke. Men vi er ikke i mål. Det må mye forskning til for å kunne løse gåtene.
Neste foredragsholder var Berit Nordstrand, overlege og forfatter. Tittelen på hennes
foredrag var «(Mat)nyttig for revmatikere». Spis deg bedre med små grep som gir stor
effekt»
Disse ordene utgjør egentlig hele hennes budskap.
Menneskekroppen består av milliarder og milliarder av celler
som skal fornyes. Til dette trenges det riktig næring.
Revmatisme er en betennelsessykdom i kroppen, og riktig
kosthold kan ifølge henne, dempe symptomene betraktelig.
Vi har ulik sårbarhet for betennelser, og livsstil og kosthold kan
være utløsende faktorer. På den andre siden finnes det
betennelsesdempende matvarer for eksempel honning, løk og
hvitløk.
Lege Berit Nordstrand

Omega 3 virker også betennelsesdempende, og for revmatikere anbefales det å ta større doser
enn tidligere. 5 gram omega 3 per dag er nå anbefalt dose. På samme måte er omega 9 viktig,
det finner vi bl.a. i olivenolje og avocado. Omega 6 som finnes i planteolje bør vi imidlertid
holde oss unna. Vi bør også holde oss unna hvetemel da det trigger tarmveggen på grunn av
gluten. Og følgelig blir ferdigpizza som det spises mye av i Norge, også tabu. Vi bør begynne
å bruke gammeldags hvetemel (speltmel) og solsikkefrø. Brød som utgjør en stor del av vårt
kosthold, bør vi begynne å bake selv.
Det skal være en balanse mellom frukt og grønt, kjøtt og egg. Vi spiser alt for mye kjøtt fra
dyr som er foret opp på billig, elendig for. Kjøttforbruket må derfor ned og fiskeforbruket
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opp. Bær, urter, spinat, broccoli og avocado virker som gnistslukkere i tarmen, så det bør vi
spise mye av. Til middag behøver vi bare en potet da ren stivelse ikke er bra. Og den hvite
risen må vi holde oss langt borte fra. Råkost derimot er viktig for bakteriene i magen. Natrium
øker blodtrykket, så istedenfor vanlig salt bør vi bruke rosa salt eller mineralsalt som er
fullgode erstatninger. Vi bør også bytte ut appelsinjuicen med grønn te – minst tre kopper per
dag.
Man skal drikke vann før man blir tørst. Nordmenn er et kaffedrikkende folk, og vi kan tåle 35 kopper kaffe per dag. Men det er viktig at man drikker et glass vann før kaffen. Og til slutt;
husk å krydre hverdagen med basilikum, dill, persille, oregano – og en bitte liten bit mørk
sjokolade.
Berit Nordstrand har skrevet flere bøker om kosthold. Etter foredraget var det mulig å få kjøpt
disse.
Etter en liten pause var det leder for NRF, Jan Grund, som holdt foredraget
«Rehabilitering – til rett tid og på rett sted»
Det finnes ca 200 ulike revmatiske diagnoser som deles inn i to
hovedgrupper; betennelsesaktive og gen relaterte. Rehabilitering er
«tidsavgrensede» prosesser som skal sette revmatikeren i stand til å
fungere best mulig i arbeidsliv, dagligliv og samfunnsliv. Prosessen
omfatter behandling, tiltak og aktiviteter som på tvers av etablerte
fag- og sektorgrenser kan holde folk friske eventuelt å få de raskest
mulig tilbake slik at de bl.a. kan delta i arbeidslivet. Kronisk
sykdom og funksjonshemninger koster samfunnet milliarder hvert
år. Så både samfunnsøkonomisk og på det personlige plan, er det
viktig med gode rehabiliterings opplegg. Det er hele tiden et
spørsmål om prioritering. Men prioriteringen må være åpen for å unngå at svake grupper
rammes. Et best mulig samspill mellom fastlege, fysioterapeut, spesialister, likepersoner,
familie, NAV og arbeidsgiver må være målet. Ved å styrke rehabilitering, vil flere
revmatikere kunne delta i samfunns- og arbeidslivet.
Den neste foredragsholderen var
sykepleier/ pasientadministrativ rådgiver Unni Jane S. Wik.
Hennes foredrag hadde tittelen «Gjensyn – Oppstart
revmatologisk avdeling»
Hun var med på etableringen av revmatologisk avdeling i 1991. I
lånte lokaler i Eirik Jarlsgt. ble det innredet to rom og en
ekspedisjon for å starte en poliklinikk. Entusiasmen var stor blant de
ansatte og nye arbeidsmetoder ble satt ut i livet. Samtidig skulle de
bygge opp kompetansen innen faget revmatologi.
Hun fremhevet også alle ildsjelene i regionen som i lang tid hadde jobbet for å få til en
revmatologisk avdeling. I februar 1993 flyttet revmatologisk avdeling til Kreftbygget og
12.mai 1993 var det offisiell åpning med fylkesordfører Arnt Frøseth. 8 år etter oppstart kom
den første store forandringen da Monika Østensen sommeren 1999 gikk til andre oppgaver.
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Men avdelingen feiret 20 års jubileum i 2013 og selv om den nå er flyttet til andre lokaler, er
den fortsatt i levende vekst og utvikling.
Nest siste foredragsholder på konferansens første dag,
var avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling St.Olav, overlege Erik Rødevand.
Han hadde kalt sitt foredrag «Revmatologisk avdelings tilblivelse, utvikling og status»
Å få til Revmatologisk avdeling var som «å gjøre det umulige mulig» Da han kom til
Trondheim i 1994, var det rett på arbeid med pasienter. I løpet av de 20 årene han har vært
ved St.Olav, har han klart å styre unna nedleggelse.
De første ti årene var preget av stabilitet, med økt aktivitet og
utdanning av spesialister og annet helsepersonell. 2002 var
starten på et paradigmaskifte. Det første spadestikket for nye
St.Olav hospital ble tatt, og Rødevand blir avdelingssjef ved
Revmatologisk avdeling.
Årene 2002 – 2006 blir preget av planlegging av ny avdeling.
Det ble mange møter og nye tanker. Biologiske legemidler
hadde for alvor kommet inn i behandlingen og det resulterte i
færre liggedøgn og færre operasjoner.
Året 2007 ble turbulent. Det kom krav om million innsparinger
og omorganiseringer. Heldøgns sengeplasser ble redusert og
fokus ble satt på dag- og poliklinisk behandling. Under
byggingen av nye St.Olav, ble avdelingen flyttet midlertidig i
Avd.leder Erik Rødevand
2008. Årene 2010 – 2014 har vært preget av omorganisering i
stadig økende tempo. En ny ledelsestenkning med fokus på
økonomi, målbare indikatorer for resultat, effektivitet og samhandling ble innført.
Prioriteringen har til tider vært vanskelig, men nødvendig.
Status for avdelingen i 2014: ca 4000 ny henviste pasienter per uke og ca 11 000 polikliniske
konsultasjoner per år. Under planleggingen i 2002-2006 hadde de stipulert med ca 5 500
konsultasjoner i 2020. Økt økonomisk støtte og endringer fører ofte til noe bedre som igjen
gir inspirasjon til nye endringer. Utviklingen av
flaggskipet, Mødresenteret som i 2012 ble et
nasjonalt kompetansesenter, ble gjort mulig gjennom
langvarig støtte fra Trondheim Revmatikerforening.

Siste foredragsholder på konferansens første dag var
bedriftsterapeut Karl-Petter Knudsen.
Foredragets tittel var kort og fyndig «Hvordan få en
rævva dag til å bli super på 9 sekunder»
Ifølge han er ordtaket; «det er ikke hvordan man har
det, men hvordan man tar det» en god rettesnor. Livet
består stort sett av følelser og man må lære seg å
Bedriftsterapeut Karl-Petter Knudsen
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utvikle alt liv til det positive. Når man ler produseres endorfiner som igjen gir lykkefølelse.
Deretter fikk vi en demonstrasjon på hvordan vi får i gang endorfinene.

TRFs jubileumskonferanse, dag 2, lørdag 11.oktober 2014.
Etter å ha blitt ønsket velkommen av konferanseleder Roar
Aspen, overlot han scenen til TRFs leder Tore Strøm. TRF er så
heldig å ha en leder som også er en dyktig musiker. Han slo an
tonen på gitaren og ledet allsangen «Din tanke er fri».
Etter det kunstneriske innslaget, fikk vi høre litt fra TRFs historie
og litt fra starten på Revmatologisk avdeling. Blant annet kjøpte
TRF inn en serie litografier av Håkon Blekens illustrasjoner av
Haugtussa og de ble utlånt til den nye avdelingen.
Trondheim Revmatikerforenings første protokoll var og utstilt i
en glassmonter sammen med andre effekter. Det viser det nære
forholdet mellom TRF og den nye avdelingen ved sykehuset.
Tore Strøm

Ordet gikk så tilbake til konferanseleder Roar Aspen som fortalte om Revmafondet. Det er
et forskingsfond som han sto i spissen for å få etablert. Det ble
opprettet sammen med flere lokalforeninger i fylket, og i løpet
av årene som er gått, har det blitt utdelt 2,5 millioner til
forskning på revmatisme.
I forbindelse med NRFs 40 års jubileum, foreslo TRF at det
skulle utgis en musikkassett med datidens kjente artister. TRF
hadde gitt ut to kassetter tidligere med stor suksess. TRF påtok
seg arbeidet med å pakke og sende ut kassettene. En gjeng
entusiastiske damer sto for pakkingen av 30 000 pakker som ble
sendt til medlemmene over hele landet. Det ble solgt 100.000
eksemplarer av kassetten som resulterte i platinakassett, og det
ga et overskudd på 3,5 millioner. Nå er de tre kassettene blitt
Roar Aspen
overført til en CD-plate som selges for 150 kroner.
Overskuddet av salget vil gå til Revmafondet.
Første foredragsholder var
avdelingssjef ved Revmatologisk avdeling, Erik Rødevand.
Tittelen på foredraget var «Fra syke til friske ledd – hva er oppnådd»
Hans fire hovedpunkter var, nytenking, mer effektiv og presis diagnostikk, nye og svært
effektive legemidler «den skarpe kniven» og nye arbeidsmetoder. Nytenking innebærer tidlig
diagnostisering og tidlig og rask start av behandling for å forhindre sykdommen i å utvikle
seg. Revmakirurgens kniv er nå i stor grad byttet ut med nye og svært effektive legemidler.
Isteden for å forsøke seg fram med lave doser, starter man nå med høye doser for hurtigst
mulig å stoppe inflammasjonen. Behandlingen er målstyrt, der det endelige målet er å
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forhindre deformasjon og invaliditet. Nye og fremtidige diagnosemetoder kan være MR,
ultralyd og spektralmålinger.
Undersøkelser som er gjort, tyder på at legene har tatt i bruk moderne og mer effektive
behandlingsstrategier for RA. Dette ser ut til å føre til høyere responsrater, som
forhåpentligvis vil føre til bedre langtidsresultater for pasientene, dvs. friskere ledd.
Å gjøre det umulige mulig….. betyr å bryte noen grenser.
Neste kvinne ut var lege i spesialisering i revmatologi Agnete Malm Gulati.
Hun hadde kalt foredraget «Risiko for hjerte- og karsykdommer ved leddgikt»
Undersøkelser har vist at pasienter med revmatoid artritt (RA),
og trolig også andre inflammatoriske leddsykdommer som for
eksempel psoriasis artritt (PsA), har økt risiko for hjerte- og
karsykdommer. Det er funnet to til tre ganger økt risiko for
hjerteinfarkt hos RA pasienter sammenlignet med friske
personer og ca 50 % økt risiko for hjerneslag. Funn tyder på at
det er en sammenheng mellom aktiv leddbetennelse og økt
risiko for hjerte- og karsykdommer. Målet er derfor å få
pasienten i såkalt remisjon, dvs. at leddgikten er i en rolig fase
uten aktive betennelser.
Årsaken til den økte risikoen er trolig sammensatt. Det foregår
mye forskning på området, men det er fortsatt en lang vei å gå
Agnete Malm Gulati
før man har knekt gåten. Hvis man lykkes i å behandle den
revmatiske leddsykdommen og dermed begrense betennelsen i kroppen, vil det være bidrag
til å senke risikoen. Det er vist at Methotrexate senker risikoen for hjerte- og karsykdom ved
RA med ca 20 %. Flere studier tyder på at dette også stemmer for biologisk behandling. Man
mener og at røyking, overvekt og inaktivitet er negative risikofaktorer og det kan pasienten
selv gjøre noe med.
Etter en pause i programmet fikk brukerrepresentanten Inga Margrethe Wennberg ordet.
Hennes foredrag «Mitt liv som revmatiker» er det nok en del som vil kjenne seg igjen i.
Etter to barnefødsler først på 1970 tallet, kom plagene sakte
men sikkert smygende. Men hun ble møtt med liten forståelse
av diverse leger som hun oppsøkte. Det gikk over fem år før
hun fikk diagnosen revmatoid artritt, og da var hun hardt
angrepet. Gullbehandling var det beste og eneste de kunne
tilby henne, og hun ble raskt bedre. Dessverre var mange ledd
angrepet og det ble flere operasjoner i årene som kom.
Erfaringene hennes, både fra revma avdelingen ved Orkdal
sykehus og fra Revmatikersykehuset i Oslo, var gode.
Behandlingen de fikk der var god og det føltes trygt og godt å
komme dit.
På 1980 tallet fikk hun det første oppholdet ved
Revmatismehuset i Trondheim, og i flere år skulle det bli
Inga Margrethe Wennberg
hennes oppholdssted en til to ganger hvert år, stort sett etter
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operasjoner. Stor var derfor frustrasjonen da ryktene om nedleggelse begynte å svirre. Men til
tross for høylytte protester, var det til ingen nytte. De måtte fortsette uten dette unike tilbudet.
Tidlig forsto hun hvor viktig det var å engasjere seg i Norsk Revmatikerforbund. Hun har
både startet lokallag og vært med i styret i Sør-Trøndelag fylkeslag der hun jobba sammen
med Roar Aspen. Best husker hun arbeidet de la ned for å få en egen revmatologisk avdeling
ved RiT. Stor var derfor gleden da de etter mye arbeid og strev, fikk oppleve åpningen av
revmatologisk avdeling i 1993. Til tross for den flotte avdelingen som professor Monika
Østensen bygde opp, følte de at trusselen om nedskjæringer kom altfor ofte, og at de møtte
liten forståelse fra de som fordelte pengene.
På det personlige planet måtte hun slutte i arbeidslivet, men har engasjert seg i Rennebu
Frivillighetssentral der hun får mange oppdrag. Følelsen av å være til nytte er viktig.
Den nye avdelingen ved Bevegelsessenteret ved St. Olav Hospital mangler en del av sjarmen
som fantes ved den gamle avdelingen. Heldigvis er det flere kjente fjes blant de ansatte og
gleden over at revmatikerne har et bedre tilbud i dag, spesielt når det gjelder nye medisiner, er
stor.
Det er strevsomt å leve med leddgikt, men med årene lærer man seg å snu vonde tanker til noe
fint og lyst. Det går faktisk an – bare prøv. Det er og veldig viktig, både fysisk og psykisk, å
drive med trening av forskjellig slag. Leddgikta går i bølger, noen dager er gode mens andre
er dårlige. Og selv om det er kommet mange gode medisiner, er de ikke uten bivirkninger.
Men den beste medisinen er musikk og konserter sammen med gode venner. Det skaper godt
humør og man glemmer alt som er vondt og vanskelig.

Den neste på programmet var ergoterapeut Randi Nossum,
med foredraget «Håndartrose – til å leve med»
Artrose, tidligere kjent som slitasjegikt, er en hyppig
forekommende leddsykdom i den vestlige verden. Årsaken
til artrose er ukjent, og det har vært drevet lite forskning på
området. Artrose er vanligst i hofter, knær og fingeledd.
Håndartrose rammer flest kvinner og det er økende
forekomst ved økende alder.
Det finnes i dag ingen medikamentell behandling som
kurerer artrose. De fleste som henvender seg til lege på
grunn av håndplagene, får råd om å benytte smertestillende
medikamenter og ellers lære seg å leve med sykdommen.
Kirurgi anbefales kun til de med betydelige smerte- og
funksjonsproblemer.
Anbefalt
ikke-medikamentell
behandling består blant annet av informasjon om
Ergoterapeut Randi Nossum
sykdommen, ergonomisk rådgiving, håndtrening, utprøving
og anskaffelse av hjelpemidler og tilpassing av ortoser.
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Manuellterapeut Tor Inge Andersen holdt foredraget
«Revmatologi og smerter. Hvorfor mestrer revmatikere smerter bedre enn folk flest»
Så var det tid for en deilig lunsj på en time. Et nydelig buffetbord var dekket og alle fant noe
de likte. Gode og mette var alle rustet for konferansens siste del.
Den første ut etter lunsjpausen var
Førsteamanuensis Kjersti Grønning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og St. Olav,
med foredraget «Læring og mestring – i dag og i fremtiden»
Historisk sett, har pasientrollen endret seg fra den passive
på 1960 og -70 tallet der det ikke var forventet noen
spørsmål eller medvirkning fra pasienten, til den aktive
rollen i dag pasienten og pårørende skal få mest mulig
kunnskap om sykdommen og der brukermedvirkning står
sentralt. Det er i dag økt fokus på pasientrettigheter og
opplæring og informasjon til pasienter og pårørende, er blitt
en lovpålagt oppgave. I løpet av 1990 tallet, ble det etablert
egne lærings- og mestringsavdelinger (LMS) der målet med
opplæringen er å finne svar på hvordan man kan leve et
godt liv selv om man har en kronisk sykdom. I dag er denne
opplæringen innarbeidet som en integrert del av et
pasientforløp for å sikre at alle som trenger det, får
opplæring. Men vi er ikke kommet helt i mål.
Undersøkelser viser at effekten av opplæringen varierer og
at virkningen er kortvarig. Pasienten selv rapporterer en
høyere score på velvære, mens det ikke har noen effekt på
helsestatus, tretthet, sykdomsaktivitet eller mestring. Det
viser seg at vedlikehold av kunnskap er viktig og en student
Kjersti Grønning

ved høgskolen har utviklet en «app» som kan vise seg å være veien å gå.
Hun avsluttet foredraget med følgende oppsummering:
-LMS er fremdeles viktig – vi trenger kunnskap, og deretter «påfyll» for å leve godt på tross
av sykdom og behandling.
-Ulike LMS-tiltak må tilbys – «ansikt til ansikt», gruppe og individuell, kurs via nettet og
«apper» av ulike slag.
-Videreutvikling bør skje kontinuerlig og i nært samarbeid mellom: fagfolk innen helse,
pasienter/brukere og IT/teknologer/fagfolk innen produktdesign og produktutvikling.
Den neste foredragsholderen var sykepleier/rådgiver Bente Jakobsen fra St.Olavs
Hospital.
Hennes foredrag hadde tittelen «Fra Mødresenter til nasjonal kompetansesenter for
svangerskap og revmatiske sykdommer»
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Monika Østensen hadde gjennom mange år drevet forskning
på svangerskap og revmatiske lidelser, og i 1992 ble
Mødresenteret opprettet med midler fra NRF. Det ble drevet
videre med midler fra NRF og RiT.
I perioden 2005 til 2009 fikk senteret midler til utvikling og
etablering av RevNatus fra Revmafondet. RevNatus er en
database der data om gravide revmatikere blir samlet. Målet
er å generere ulike forskningsprosjekter og å få en
kvalitetskontroll for overvåking, behandling og oppfølging.
Hensikten er å optimalisere oppfølging og behandling av
svangerskapet og mors sykdom. Flere sykehus samarbeider
nå, og per oktober 2014 er det registrert 946 pasienter med
forskjellige diagnoser i RevNatus.
Mødresenteret ønsket å bli en Nasjonal kompetansetjeneste
og i 2008 startet de arbeidet med å komme dit. Etter fire år
Bente Jakobsen

lyktes det, og de fikk status som Nasjonalt Kompetansesenter for svangerskap og revmatiske
sykdommer. I september 2014 ble den 8. internasjonale konferansen for svangerskap og
revmatiske sykdommer arrangert i Trondheim med deltakere fra hele verden.
Direktør ved ReumaSol, Harald Johan Halvorsen var neste mann ut.
Hans foredrag hadde tittelen «Fritt behandlingsvalg – en
døråpner…..?»
Han startet sitt foredrag med å fortelle litt om NRFs
viktigste eiendom, ReumaSol. De holder på med ombygging
og har store investeringsplaner i årene fremover. Men det er
en utfordring på grunn av de økonomiske forholdene.
Den nye Helsereformen som også omfatter fritt
behandlingssted, blir støttet av administrasjonen ved
ReumaSol. Men de er i tvil om det vil bli et reelt valg
pasientene får. De ønsker konkurranse og de ønsker at
landegrensene «fjernes» slik at det blir en reell konkurranse.
Det vil føre til at institusjonene blir tvunget til å maksimere
behandlingen slik at pasienten velger dem og ikke nabo
institusjonen.
Helsereformen vil bli gradvis innfaset med start i 2015. Fritt
Harald Johan Halvorsen
behandlings valg, vil bety at pasienten blir en kunde som
Direktør Reuma-Sol
velger det vedkommende vil ha, og som vi vet har kunden
(nesten) alltid rett. Utfordringen vil være flere, blant annet om hvem som har ansvar for
pasienten i overgangen mellom to institusjoner. Fastlegen blir veldig avgjørende. Legen har
også i dag stor innflytelse på hva pasienten velger, men vi må komme bort fra den
skjønnsmessige vurderingen til den enkelte lege. Det bør utarbeides standardvurderinger med
hensyn til videresending av pasienten.
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De første gruppene som omfattes av den nye reformen er, rus og psykiatrien. Dette er sårbare
grupper og Halvorsen mener det er feil å satse på disse gruppene først dersom målsetningen er
å bli frisk. Uten å si noe spesielt om pasientene i disse gruppene, viser undersøkelser at de
som benytter seg av fritt sykehusvalg er oftest høyt utdannede, ressurssterke personer.
Halvorsen mener at revmatikere ville vært ideelle «prøvekaniner» for denne reformen. Det er
få pasientgrupper som vet så mye om egen sykdom, som har prøvd forskjellige
behandlingstyper og som har vært på forskjellige behandlingssteder. Det ville blitt ekte
konkurranse fra dag en.
Fritt behandlingsvalg omfatter alle offentlige og private institusjoner i Norge. ReumaSol faller
derfor utenfor og de ønsker at NRF skal jobbe med dette. De får ingen statlige midler, og
pasientene får kun refundert fysikalsk behandling. Siden de er utenfor helsevesenet, har de
ikke økonomi til å bygge opp et faglig miljø med sykepleiere og ergoterapeuter for eksempel.
Det ble også et tilbakeslag i 2011 da pasientene måtte dekke utgiftene til fysioterapi, og
behandlingstiden for å få tilbake pengene, økte til rundt fire måneder.
Kravet til fritt behandlingssted må være: Kvalitet, kvalitet, kvalitet og pris, ikke geografi. Som
det ser ut i dag, er det de private behandlingsstedene som må ta seg av den økte behandlingen.
I Høringsnotatet er det kun helt spesifikke sykdommer, der vi har liten eller ingen kompetanse
i Norge, som kan få behandling i utlandet.
Men ReumaSol er klar til å ta imot pasienter, da de har ledig kapasitet nesten hele året.
Siste kvinne ut var Generalsekretæren i NRF, Tone Granaas som hadde kalt sitt foredrag
«NRF – en viktig samfunnsaktør også i fremtiden»
Helt fra starten av, har en av hovedoppgavene for NRF vært
opplysningsarbeid og behandling. Behandlingsbussene som
kjørte land og strand rundt på 1960-tallet, var et kjent og
kjært innslag for de som trengte fysikalsk behandling. Men
tiden forandrer seg og fokus er nå mer over på rehabilitering
og forskning.
Revmatisme er et stigende helseproblem i Norge.
Regjeringen skriver i den politiske plattformen for 2013:
«helsetjenesten har også et ansvar for å gi folk muligheten til
å mestre livet og være i aktivitet etter endt behandling.
Styrking av habilitering- og rehabiliteringstilbudet vil gi flere
mulighet til å delta i samfunnet og arbeidslivet»
Generalsekretær Tone Granaas NRF ønsker å sette rehabilitering på dagsorden.
Som interessepolitisk organisasjon ønsker NRF å ha et nært samarbeid med Storting og
Regjering, og de vil ikke la politikerne «hvile på sine laurbær».
Tone Granaas kom deretter inn på ReumaSol som behandlings- og rehabiliteringssted. Med
alle muligheten som finnes der både til trening, behandling og sosialt liv, bør alle revmatikere
benytte seg av tilbudet. Til slutt kom hun inn på hvor viktig et riktig kosthold, god trening, et
aktivt liv og mestring av egen sykdom er, for å lære seg å leve med smerter og likevel ha et
godt liv. Tone Granaas har stor tro på at NRF fortsatt vil være en viktig samfunnsaktør også i
framtiden.
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Konferansens avslutning
Som en liten takk for de fine foredragene, fikk hver
foredragsholder en liten tinnvase med inngravering
«TRF 60 år». Tore Strøm, leder i TRF, takket alle som
hadde bidratt til å gjøre konferansen så vellykket.
Foredragsholdere, medlemmer og alle deltakerne fra
lokallagene rundt om i fylket, pluss styremedlemmene i
TRF. Styremedlemmene fikk også hver sin tinnvase
som takk for vel utført arbeid. Han «røpet» også et
ønske som NRF, Revmatologisk avdeling ved St. Olav
og TRF har. De vil i samarbeid forsøke å få i stand en
Trondheimskonferanse annet hvert år. De jobber mot å
få det til i 2016.

Gresk Kor ønsker gjestene velkommen.

Om kvelden var det tid for jubileumsfest. Deltakerne ble ønsket velkommen med nydelig sang
av Gresk Kor, før alle tok heisen opp til sky-baren i øverste etasje. Der ble det servert en
velkomstdrink som vi kunne nyte sammen med en nydelig utsikt over en vakker by. Etterpå
ble det servert en tre retters middag med drikke i restauranten. Det ble holdt taler som seg hør
og bør når det er jubileum, og til å lede det hele hadde TRF leid inn Marvin Wiseth som
toastmaster. Underholdningen ellers kunne man heller ikke klage på. Terje Stamnes fra
Skatvalrevyen og Karsten Skarphol fra Sjetnerevyen fikk latterkulene til å runge og
magemusklene til å verke. Jubileumsfesten ble rundet av med dans til bandet
«Trønderkallan».
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Jubileumsfesten lørdag 12.oktober 2014.
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Sosiale turer og behandlingsturer.
En viktig aktivitet i Trondheim Revmatikerforening. Dette har vært et populært tiltak som har
blitt møtt med forventning og nysgjerrighet. Tidligere var det innenlands turer som sto på
kartet, men de senere år har det blitt utlandet og det har vært kombinasjoner av buss og fly.
Det skal ikke stikkes under en stol at vi mangler dokumentasjon på flere av turene, så vi
ønsker å utfordre vårer medlemmer til å hjelpe oss å få alle turene på plass. La oss starte der
vi vet sikkert om turene. Der det er mangelfulle opplysninger, var enten dagens
styremedlemmer ikke med fordi det var før vår tid, eller dokumentasjonen mangler.
TRF har også arrangert turer til Reuma-Sol. Foreningen har vært en flittig bruker av vårt eget
behandlingssenter i Spania. Fra 2003-2012 var Roar og Anne Lise Aspen reiseledere. I 2013
var Bård Gangsaas og i 2015 var Liv Iversen reiseleder. De to siste årene har det vært færre
påmeldte, noe som trolig skyldes at fylkeslaget la seg helt opp mot TRF’s reisedager på
høsten, og enkelte har valgt å følge fylkets sitt opplegg. Turenes lengde har variert fra 2 til 4

Appelsin plukking på Reuma-Sol

Lystig vinkurs på Bodegaen i Fincaen

uker og antall deltagere fra 25 til 42 medlemmer.
Det sosiale samværet har også vært sentralt på disse turene. Det har vært arrangert utflukter til
forskjellige nærområder og til storbyer som Benidorm, Alicante og Valencia. Under
oppholdet har vi hatt hyggekvelder med underholdning samt at vi har gjennomført kurs i
vinkultur og valg av riktige oster.
Flere av våre medlemmer har også vært på Rikshospitalets behandlingsreiser til utlandet. De
fleste har gått til Balcova ved Izmir i Tyrkia eller til Igalo i Monte Negro i gamle Jugoslavia.
Medlemmer i foreningen har også deltatt på lignende behandlingsreiser i Spania og Bulgaria.
Den sosiale biten av vår turvirksomhet forsvinner kanskje litt i opplevelsen av å komme til
nye steder. Men det er kjensgjerning at våre turarrangementer er populære blant våre
medlemmer fordi det er trygt å reise sammen med andre i foreningen, turene er sosialt godt
opplagt og det er moro med historier, vitser, konkurranser og guiding på selve reisen enten
den foregår med buss, fly eller ferge.
Det har, under turene, også vært kulturelle innslag, besøk på historiske steder, kirker og
museer, og vi har vært på musikaler og konserter. Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært
111

Revmatikerforeningens 60-årige historie
gjennomgående gode. Reiseledere de siste årene har vært Roar Aspen og Tore Strøm med
hjelp av Irma Strøm som har ledet trim under lange bussturer.
1973: I juni var det en dagstur til Lian, og prisen ble satt til 17 kroner per person.
Sommerturen var en to dagers busstur til Aarevidden hotell i Sverige. Trondheim
trafikkselskap krevde 1600 kroner for turen, men da kunne bussen også benyttes under
oppholdet i Åre.
1974: Sommertur til Narbuvoll Fjellstue Os i Østerdalen med start 14.juni. Under hele turen,
som varte fra fredag til søndag, var det strålende vær. Alle benyttet sjansen til å sole seg og
mange tok en fjelltur i de skjønne omgivelsene. Om kvelden var det forskjellig underholdning
og latteren sto høyt i taket.
Forbundets ferieopphold ble arrangert på Fredly Ungdomsskole i Børsa for 36 medlemmer fra
hele landet, i tidsrommet 10/8 – 22/8. Det var underholdning med sang, musikk, sketsjer,
historier, trønderskrøner, tryllekunstner med mer.
Under oppholdet ble det arrangert to turer. Den ene gikk om Byneset langs
Trondheimsfjorden med svipptur om utsikten på Sverresborg. Det var musikkandakt og
omvisning i Nidarosdomen og på musikkhistorisk Museum på Ringve. Lunsjen ble inntatt på
Fjellstua på Melhus og middag på Fredly etter endt tur.
Den andre turen gikk til Nord-Trøndelag med omvisning på Stiklestad og lunsj i vakre
omgivelser på Jæktvollen pensjonat på Inderøya.
1975: Sommerturen gikk dette året til Rondablikk Høyfjellshotell. Tidlig om morgenen lørdag
7.juni startet to fullsatte busser med 80 forventningsfulle deltakere. Og som vanlig når TRF
drar på tur, var det strålende vær. Hotellet lå i naturskjønne omgivelser med vann og høye
fjell. Etter turer i omegnen, kunne man benytte hotellets svømmebasseng.
På denne turen ble det enstemmig vedtatt å bevilge 15 000 kr til Trondhjem Sanitetsforening
til innkjøp av nødvendig utstyr til legekontoret på Revmatismehuset.
Senere på høsten var det søndagstur til Kyrksæterøra. Også denne gangen måtte man ha to
busser for de 61 deltakerne. De ble tatt vel imot av Hemne Revmatikerforening på hotell
Prinsen. Hemne Revmatikerforening var relativ nystartet og telte ca 100 medlemmer. Etter en
flott orientering og en god middag, gikk turen til Hemne Helsesenter der de fikk omvisning
før turen gikk hjem via den nyanlagte Snillfjordveien, som referenten tror vil bli en
turistattraksjon, når den er helt utbedret og ferdig.
1976: 22. til 23 mai gikk turen til Røros Turisthotell med 55 humørfylte medlemmer.
Formannen hadde lovt godt vær og det holdt stikk. Det måtte to busser til denne gangen også
og viseformann Esther Leistad var guide på den ene, og formann Lilly Rannov på den andre
bussen. De var godt forberedt og fortalte om de forskjellige kjente stedene de passerte. På
søndag var det omvisningstur og en flink guide fortalte om Røros historie. De besøkte
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Slagghaugene, Kobberverkets museum og Røros kirke, også kalt Bergstadens Ziir fra 1784,
som overgikk alle forventninger.
I september gikk turen til hotell Alexandra i Molde med 43 medlemmer. Alt var som vanlig
lagt godt til rette, og værgudene var på TRFs side ved å vise de snøkledte Sunnmørsalpene i
klart solskinn. Selve turen var en stor opplevelse der de kjørte gjennom vakker natur over
Oppdal og ned Sunndalen på turen til Molde, og hjem via Surnadalen.
1977: Denne gangen gikk turen med hurtigruteskipet «Erling Jarl» en lørdags formiddag i
mai, til Kristiansund. 44 medlemmer var påmeldt, og vel framme i Kristiansund ble de ønsket
velkommen av formannen i byens revmatikerforening. Om kvelden var det middag på
«Handelsstanden» og mange av byens revmatikere var også tilstede. Etterpå ble det en
hyggelig aften der nye bekjentskaper ble stiftet. Neste dag var formannen i Kristiansund guide
på en busstur rundt i byen, før turen gikk via Aure og Hemne i skiftende landskap og
strålende sol, til Trondheim.
En regnfulle ettermiddag i juni gikk turen til Melhus. Ca 70 personer var fordelt på to busser.
Først var det omvisning i den vakre Melhus kirke av sogneprest Bondahl. Han fortalte om
kirkens historie og holdt også en liten andakt før turen gikk videre til Fjellstua. Der ble det
servert rømmegrøt, spekemat, kaffe og kaker.
1978: Årets weekend tur gikk til Raphamn Feriehjem i Otta, 26-28. mai. Som vanlig var det
så mange påmeldte at de måtte ha to busser. 78 forventningsfulle medlemmer startet fra
Tinghuset i litt grått vær. Etter hvert som avstanden til Trondheim økte, lettet skydekke og
tilslutt kom sola fram.
Det ble en fantastisk utsikt da bussene tok av fra Otta og begynte oppstigningen til Raphamn
som ligger 1000 meter over havet. Det var vel noen som kjente kribling i magen og alle var
glad for at de hadde flinke sjåfører. Stedet var flott med alle sine fasiliteter og som en ekstra
gest til revmatikerne, var vannet i bassenget blitt ekstra oppvarmet. Det ble derfor flittig
benyttet under oppholdet.
Høstturen 3.september var en dagstur til Jæktvollen Pensjonat på Inderøya. Påmeldingen til
denne turen var enorm. Styret hadde regnet med ca 80 deltakere, men da 15 stykker sto på
venteliste, leide de større busser. Da fem stykker meldte forfall, ble det tilslutt 90 stykker som
satte kursen nordover. Dessverre var ikke værgudene nådig mot dem, grått og regn, men
humøret var likevel på topp. Etter en bedre middag, var det som vanlig utlodning av en masse
gevinster, og loddsalget innbrakte hele 1108,45 kroner.
1979: Årets weekendtur gikk 25.-27. mai til Østersund. Det var rekord mange som deltok,
hele 125 stykker som ble fordelt på tre busser. De hadde et stopp blant annet på Åre, og
stedets kolonialforretning hadde vel aldri opplevd en slik invasjon før. De bodde på hotell
Winn midt i byen. På lørdags formiddag var det shopping og størstedelen av byens
beholdning av flesk ble lagret på hotellet.
Høstturen gikk 2.september til Fosen og Agdenes. Værvarslet for søndagen var svært dårlig,
med regn og sterk vind. Men dagen kom med strålende sol og det gode været holdt hele
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dagen. 91 deltakere ble fordelt på to busser som kjørte til ferga på Flakk. Vel framme på
Fosen ble det et par raster før de nådde Austrått. Fra Brekstad tok de ferge til Valset i
Agdenes der de spiste en deilig middag på Selva kro.
1980: Turen gikk til Raphamn Feriehjem. Den forrige turen til Raphamn i 1978 hadde vært så
vellykket at det var ingen som hadde noe imot å ta den om igjen. Denne helga fra 6.-8. juni,
ble like vellykket for de 95 påmeldte. Lørdag formiddag kjørte noen til Otta sentrum for å se
stedet og handle litt, andre dro til en innsjø som lå i nærheten og atter andre tok en fjelltur.
Noe for enhver smak altså. Om kvelden var det dans til langt på natt, og humøret var på topp.
Søndagsturen gikk 7.september til Væktarstua i Tydal. Til tross for dårlige værvarsler, ble det
en fin tur i deilig høstvær. 2 busser med 94 deltakere kjørte innover til Hell og via Selbu til
Tydal. Der ble det tid til både kaffe og en spasertur før middagen ble inntatt. Hjemturen gikk
over Riasten og turen over fjellet, som var i høstfarger, var en opplevelse. I tillegg fikk de
også oppleve en reinsdyr flokk på ganske nært hold.
De kjørte ned ved Reitan stasjon og tok en bygdavei høyt oppe i Ålen slik at de fikk se hele
dalen ovenfra, før de kom seg ned på fylkesveien og kunne sette nesa nordover igjen.

1981: Årets weekendtur gikk 22-24.mai til Villa Hotell i Vågå. Denne turen vet vi lite om da
det ikke er skrevet noe referat.
Søndagsturen var en rundtur 6.september, med formiddagskaffe på Surnadal hotell og middag
på Saga kafe på Kyrksæterøra. Etter kaffepausen kjørte de mot Bæverfjorden med sin fine
øygard og langs Valsøyfjorden til Kyrksæterøra. Hjemturen gikk over Hemnekjølen og
Orkanger. Til tross for at det hadde regnet og blåst hele turen, var turen vellykket. For inne i
bussen var det varmt og trivelig og høy stemning som vanlig.
1982: Årets helgetur gikk 4-6. juni til Snåsa Turiststasjon. Turen kostet 500 kroner per
person. Det er det eneste vi vet, da det ikke er skrevet noe referat fra denne turen.
Høstturen gikk 5.september til Røros. På turen opp så de at det hadde snødd i fjellet, men på
Røros var det vakkert høstvær med litt vind. Hjemturen gikk etter forslag fra sjåføren, over
Tynset, med sjåføren som guide. På Os fikk de se Egil Storbekkens svært spesielle hus med
kunstnerisk utsmykking, og på Tynset fikk de høre om stedets historie og om Tronds fjellet.
På vei mot Ulsberg og E6, så de Bjørgan prestegård høyt oppe i lia på Kvikne. Her ble
Bjørnstjerne Bjørnson født i 1832.

1983: Tur til Østersund i mai.
1984: Dagstur Fosen rundt.
1988: Øygaardsæter
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1990: Til Briksdalsbreen med 88 medlemmer fredag den 8.juni. Kjørte til Grotli
høyfjellshotell hvor vi lå i to dager. Lørdag kjørte vi til Briksdalsbreen i nydelig vårvær. Fra
parkeringsplassen til bussene benyttet mange hesteskyss inn til selve breen mens andre tok
turen til fots. Søndagen kjørte vi til Kristiansund via Geirangerfjorden og Atlanterhavsveien.
Etter en natt på Kristiansund hotell kjørte vi på mandag til Surnadal hvor middagen ble
inntatt. Deretter gikk turen hjem til Trondheim.
1991: Årets tur gikk til Trysil fredag 14.juni. Lørdagen ble en stor opplevelse for de fleste
med flåtetur på Trysilelva. Med ca 10 stykker på hver flåte staket vi oss nedover elva og
mange både utfordrende og artige
situasjoner oppsto. Vi gikk i land etter ca
3-4 kilometer og her hadde hotellet ordnet
med store utegriller hvor vi fikk servert
variert grillmat. Dagen etter var det besøk
hjemme hos skikongen Halgeir Brenden.
Han ble jo ekstra omtalt da han vant 18
km langrenn under olympiske leker i
Cortina i 1956 og fikk selveste filmdiva
Sophia Loren på fanget. På kvelden var
det utflukt til en seter hvor vi fikk servert
rømmegrøt og spekemat. På mandagen
Flåtetur på Trysilelva
gikk turen hjem via Østerdalen.
1992: Turen gikk til Fefor høyfjellshotell fredag 12.juni. På grunn av sen vår var
snøsmeltingen ikke ferdig så flere veien var dessverre ennå stengt. Vi måtte derfor gjøre om
på opprinnelig opplegg. Det ble arrangert forskjellige utflukter og en gikk til Jentejuvet hvor
vi fikk oppleve en vannrik elv med ville fossefall i trange juv.
1993: Busstur til Valdres
1994: Beitostølen ble årets reisemål. Vi reiste fredag 17.juni og turen gikk via Otta, hvor vi
spiste lunch, videre via Valdresflya og Bygdin. Vi ble innlosjert på Beito Hotell hvor vi om
kvelden spiste middag. Lørdag var dagen for turaktivitet og spa for den som ønsket det.
Kvelden var avsatt til TV-titting på Storskjerm da det var åpningskamp i VM i fotball i
Mexico mellom Norge og hjemlandet. Det var tippekonkurranse om resultatet og stemningen
var stor da Norge vant kampen. Turen hjemover gikk via Sjoa og Dombås.

2005: Fredag 27.mai var avreise for årets tur som gikk til Tallin med TT-turbuss. Turen gikk
via Røros til Falun hvor vi overnattet. Lørdag kjørte vi inn til Stockholm hvor vi fikk en fin
by-sightseeing. På ettermiddagen kjørte vi om bord i ferja Tallinc som skulle ta oss med over
Østersjøen. Det ble omvisning i Gamlebyen og i nærområdet til byen. På egen hånd ble det
vandret om i byen med besøk på forskjellige markeder hvor man fikk kjøpt rimelig krystall og
klær. Hjemturen gikk fra Stockholm til Østersund før vi rullet inn i Norge over Storlien.
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2009: Turen gikk til Lubeck i Tyskland. Avreise med buss til Oslo lørdag 13,juni hvor vi lå på
Oslo Plaza hotell. Søndag var det en liten sightseeing rundt i Oslo før vi kjørte til Kielferja
for avreise til Tyskland. Etter en begivenhetsrik dag på Color Lines ferje ankom vi Kiel
mandag morgen. Vi kjørte da via Hamburg og så til Lubeck hvor vi skulle bo i 2 dager. Her
fikk vi en utfluktstur i nærområdet og senere besøkte vi gamlebyen i Lubeck som var en stor
opplevelse. Turen hjem gikk med Color Lines ferje til Oslo og deretter nydelige
Gudbrandsdalen med buss og middag ble inntatt på Dombås.
2010: Turen skulle gå til Molde og Ålesund, men ble avlyst på grunn av liten påmelding.
2011: Tallin i Estland. Ca. 50 deltakere dro med Brustad buss. Vi overnattet på Hotellet i
Falun og idrettsanlegget der ble beskuet. Dro så til Stockholm med besøk i Gamlebyen. Vi
sov oss over til Tallin på fergen. I Tallin fikk vi oppleve Gamlebyen, vi fikk også masse
egentid og kunne beskue byen på egenhånd. Vi fikk også på denne turen stifte bekjentskap
med Ole Johan Brustad som sjåfør. Det skulle ikke bli siste gang. Vi sov oss tilbake til
Stockholm på ferga og det ble en lang tur tilbake til Trondheim. 80 mil er langt for en
revmatiker.

Deltagere på turen til Tallinn.

2012: Turen gikk til Berlin med avreise søndag 3.juni. Turen var lagt opp av Smartreiser med
fly Trondheim – Berlin tur/retur. De stilte med profesjonell reiseleder som var «lommekjent»
i Berlin og tok oss med på alle de kjente severdighetene. Et annet høydepunkt var elvecriuset
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på elven Spree og noen av Berlins kanaler. Båtturen tok 3,5 timer og vi ble servert en flott
lunch ombord. Vi landet trygt på Værnes 6.juni kl. 15.05 etter en meget vellykket tur.

Deltagerne på turen til Berlin.

2013: Østerrike med Wien, Salzburg og Tyrol var målet for dette års busstur. På grunn av
flom i Gudbrandsdalen startet vi grytidlig søndag 26.mai for å være sikker på å rekke ferga i
Oslo. Vår eminente sjåfør og guide var nok en gang Ole Johan. Vi hadde en overnatting i
Dresden i Tyskland før vi via Tsjekkia ankom Østerrike og Wien der vi bodde i to netter.
Selvsagt måtte vi besøke slottet Schønbrunn som siden 1860-tallet har vært den viktigste
turistattraksjonen i Wien. Turen gikk videre til Salzburg, Mozarts fødeby. Vi hadde tenkt oss
opp til Ørneredet, et «tehus» som Hitler fikk i 50 års gave i 1939. Dessverre satte snøvær oppe
i 800 - 1000 meters høyde en stopper for det besøket.
Turen hjem gikk via den pittoreske byen Celle der vi
bodde helt ved siden av gamlebyen. Det spesielle ved
denne turen var at vi fikk et fryktelig regnvær, og da
bussen snudde nord for Mûnchen, ble veiene stengt etter
oss på grunn av oversvømmelser. En lang busstur ble
gjort kortere med konkurranser, skrøner og guideing og
om kvelden 3. juni var vi vel hjemme igjen.

Mozarts fødested

Schønbrunn i Wien
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2014: I Jubileumsåret gikk turen til Italia med Roma, Firenze og Venezia som
hovedattraksjoner. Vi fløy til Roma fra Værnes 27.mai. Der møtte vi vår sjåfør Ole Johan og
guide Ingegjerd Smeby som ble med oss på hele turen og øste av sin visdom. Vi hadde lokale
guider i Roma og Firenze og inntrykkene sto i kø. Hjem kjørte vi gjennom Dolomittene til
Cortina, OL-byen fra 1956. Vi tok også en avstikker til innsjøen Misuria der all skøyter
relatert idrett ble utført i 1956. Vi hadde kjørt gjennom et utrolig vakkert landskap, men vel
framme i Innsbruck mistet vi nesten pusten. Byen ligger vakkert til, omkranset av høye,
majestetiske fjell og vi bodde helt ved gamlebyen. Siste overnatting før ferga til Norge, var i
Hamburg. Der var det sikkert noen som lasta om, for vi skulle jo kjøre E6 den strakaste vei`n
senere. Men før vi kom så langt, var vi om kvelden i parken Blumen Und Planten og opplevde
en fantastisk vannorgel konsert. Vi var hjemme igjen utpå kvelden den 5.juni.
Det er ikke tvil om at dette er en av våre mest populære aktiviteter og som vi også må satse på
i fremtiden.

Tørst i sommervarmen i Firenze

En av Venezias kanaler

Peters Kirken i Roma

Gruppebilde av deltagerne på Jubileumsturen til Italia
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Revmafondet i Trondheim.
Revmafondet i Trondheim yter bidrag til revmatologisk forskning i Trøndelagsfylkene og
Møre & Romsdal fylke. Fondet ble offisielt stiftet 3.september 1991, og første utdeling av
midler ble gjort i januar 1993. Det ble da gitt 135 000,00 til professor Monika Østensens
«hjertebarn» Senter for revmatiske mødre med barn. Totalt har fondet pr i dag gitt 2,3
millioner til forskjellige forskningsprosjekter i Midt-Norge.
Konstituerende møte ble holdt 3.september 1991og Trondheim Revmatikerforenings
forskningsfond var opprettet. Her møtte Arne Holanger, Fredrik Holst, Roar Aspen, Dr. Jon
Lamvik samt Trondheim revmatikerforenings sekretær Anne Lise Holst og kasserer Liv
Bolme. Statens representant var ikke til stede. Vedtekter var vedtatt på foreningens årsmøte i
februar.
Fondets første styre ble:
Fredrik Holst, leder (jurist), Trondheim revmatikerforenin
Arne Holanger, representant Trondheim revmatikerforening
Roar Aspen, representant Trondheim revmatikerforening
Jon Lamvik,overlege St.Olavs Hospital
Anne Wyller Shetelig, fylkeslege (statens representant)

Fredrik Holst

Opp gjennom årene har vedtektene blitt justert og det har ført til
at Trondheim revmatikerforening har gitt fra seg ett av sine
styremedlemmer og gitt dette til fylkeslagene i Midt-Norge.
Videre er fondet i dag underlagt Stiftelsestilsynet slik at statens
representant i styret er erstattet med en representant fra det
offentlige helsevesen.

På årsmøtet til Trondheim revmatikerforening i 1994 ble det, etter ønske fra Sør-Trøndelag
fylkeslag, vedtatt å forandre fondets navn fra «Trondheim revmatikerforenings
forskningsfond» til «Revmafondet i Trondheim». Det ble også foreslått at fylkeslagenes
representant i fondsstyret skulle gå på rundgang mellom de tre fylkeslagene i Midt-Norge. I
praksis skulle det gjennomføres ved at hvert av fylkeslagene dekket reise- og oppholdsutgifter
i forbindelse med styremøtene, eller ved at styrerepresentantene skriftlig, før møtet, meddelte
sine meninger og standpunkter av de utsendte styresakene.
Men, hvorfor forskningsfond?
Ideen ble født mens revmatikerne i Trøndelag kjempet for å få etablert en revmatologisk
avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim. (Dagens St. Olavs Hospital.) Gjennom flere år
hadde revmatikerne arbeidet for å få en revmatologisk avdeling på plass uten å lykkes. Men
de ga ikke opp!
Da Trondheim revmatikerforening (TRF) i 1989 mottok en gave på 10 000,00 kroner fra
banksjef Malvik i Fokus Bank besluttet styret i TRF å opprette et revmatologisk forsknings –
fond og disse pengene skulle være første bidrag til kapitalen. Forskningsfondet skulle også
vise politikerne i fylket at revmatikerne ikke bare stilte krav om revmatologisk avdeling, som
var fullt berettiget, men også selv bidro.
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Professor Monika Østensen var oppfordret til å søke til Regionsykehuset for å lede arbeidet
med å få etablert en revmatologisk avdeling og å lede denne. Hun var positiv til å søke seg til
Trondheim, men et politisk vedtak om opprettelse av en avdeling måtte først vedtas og hun
uttrykte at et forskningsfond knyttet til Midt-Norge ville være meget positivt.
Foreningen iverksatte bøsseinnsamling, kassettutgivelser, auksjoner på lokalradio og lokal
TV til inntekt for fondet. Det ble utgitt musikkassetter lokalt i Sør-Trøndelag i 1989 og 1990
under navnet Trønderkræmmen. Trondheim revmatikerforening sto for utgivelse og
finansiering og alle lokalforeningene i fylket hjalp til med salget. Artistene som deltok på
kassettene stilte opp uten godtgjørelse.
I 1991 fylte Norsk Revmatikerforbund 40 år og vår forening sendte forslag om å gi ut en
musikk kassett på landsbasis. Representantskapet i NRF sluttet seg til forslaget og Trondheim
revmatikerforening fikk i oppdrag å kontakte artister for produksjon av kassetter og stå for
selve arbeidet med utsendelsen til alle medlemmene i Norge. NRF sentralt skulle stå for
finansieringen.
Artister stilte igjen opp for revmatikerne og kassetten «La oss gi» så dagens lys.
Tittelmelodien ble laget spesielt for anledningen av Ørnulf Holthe i Gluntan og William
Kristoffersen i Ole Ivars. Det ble produsert 120 tusen kassetter som ble pakket i konvolutter a
4 stk og sendt ut til samtlige medlemmer i landet. Arbeidet ble utført av foreningens
medlemmer. De arbeidet i to skift a 4 timer i 3 måneder uten noen form for godtgjørelse. Det
var en innsats for revmatikersaken det står stor respekt av.
Dessverre ble ikke kassettene positivt mottatt av alle og det kom nesten 20 tusen kassetter i
retur. Men det ble solgt over 100 tusen kassetter så sluttresultatet ble meget bra. Det ga et
overskudd på ca. 3,5 millioner kroner til Norsk Revmatikerforbund og Sør-Trøndelag
fylkeslag ble tilgodesett med 500 000,00 kroner. Beløpet ble fordelt mellom fylkeslag,
forening og Revmafondet. I løpet av 3 år greide foreningen å samle inn 2 millioner til
forskningsfondet og bidrag til forskning har blitt gitt årlig siden 1993.
Fondet gir ut midler fra avkastningen av kapitalen samt gaver som blir gitt til fondet av lokalforeninger og privatpersoner. Fondet mottar også pengegaver som blir gitt i samband med
begravelser i stedet for blomster.
Rentenivået har gått kraftig ned de senere årene og det har gitt styret i fondet store
utfordringer for å få størst mulig avkastning på kapitalen. Fondet er derfor avhengig av gaver
fra lokalforeningene og håper de fortsatt stiller opp for fondet.
Fondsstyret vil få takke alle grupper, lag, foreninger og privat personer for alle gaver som er
blitt gitt opp gjennom årene, og vi kan forsikre at styret vil forvalte fondets midler på en
forsvarlig måte.
Jeg minner om at forskning er til nytte for alle revmatikere. Ny kunnskap kommer alle til
gode og øker sjansen for at den revmatiske gåten en dag løses.

Fondets konto nummer er: 8601 14 39731.
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Disse ble tildelt midler fra overskuddet i 2014:
Kjersti Grønning, Førsteamanuensis/Phd., St. Olavs Hospital ……………. Kr. 50 000,00
«PORS, evaluering av pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom.»
Randi Nossum, Ergoterapeut, St. Olavs Hospital …………………………….. Kr. 10 000,00
«Intensiv ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose.»
Ellen Dalen Arnstad, Phd-barnelege, Levanger Sykehus ……………………... Kr. 30 000,00
«Søvnkvalitet, Fatigue og smerte ved barneleddgikt.»
Ingrid Rekaa Nilsen, Sykepleier / mastergradstudent, NKSR ………………… Kr. 30 000,00
«Individtilpassede behandlingsreiser for unge voksne med inflammatorisk
artrittsykdom. En randomisert kontrollert pilotstudie.»
Ruth Stoklund Thomsen, Overlege / revmatolog St. Olavs Hospital ………….. Kr. 30 000,00
«Fertilitet hos kvinner med juvenil og spondylartritt sammenlignet med
kvinner med revmatoid artritt.»

Revmafondets styre i Trondheim revmatikerforenings jubileumsår er:
Roar Aspen, leder, Trondheim revmatikerforening
Per Erik Krogstad, Trondheim revmatikerforening
Oddvin Heggestad, Bekhterev foreningen, fylkets representant
Siri Darre, Ergoterapeut revmatologisk avd. St. Olavs Hospital
Vilhjalmur Finsen, Prof.Dr.Med, St. Olavs Hospital

Fornøyde mottakere av midler fra fondet de seneste årene, fra venstre: Dr. Agnete Malm
Gulati, sykepleier Bente Jakobsen, ergoterapeut Randi Nossum og Sissel Alsaker NTNU.

121

Revmatikerforeningens 60-årige historie

Jubileum.
10-års jubileum

Festen ble feiret på Trønderheimen 31.januar 1964. Foruten innbudte gjester var 80 av
foreningens 200 medlemmer tilstede.

Styret ved 10-års jubileet. Foran: Jenny Berg, Emilie Estenstad og Inger M. Skillerås.
Bak: Esther Leistad, T. Hay, Gunhild Høyem og Edel Dworsky.
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20-års jubileum
Foreningen markerte sitt 20-års jubileum med et åpent møte på Hotell Prinsen den
6.november 1974.
Det var en stor forsamling som kunne kose seg med deilige snitter og mye fin underholdning.
25-års jubileum
Jubileet ble feiret torsdag 25.januar 1979 med en fest tilstelning i Hotell Prinsens
selskapslokaler. Det var en stor og feststemt forsamling som leder Lilly Rannov kunne ønske
velkommen.
Nestleder Ester Leistad kunne fortelle at medlemstallet var økt fra 43 i stiftelsesåret til om lag
1200 i jubileumsåret. Det var taffelmusikk under middagen og senere på kvelden ble det
underholdning og dans til levende musikk.
30-års jubileum
Foreningens 30-års jubileum fant sted på Hotell Prinsen. Det var innbudte gjester fra
Trondheim Kommune, foreninger og representant fra forbundet.
35-års jubileum
Den 18.februar 1989 ble foreningens 35-års jubileum feiret. Festen ble holdt på Hotell
Prinsen.
Under festen ble Olaug Jervan, Sigurd Klæt, Gunhild Høyem og Ester Leistad utnevnt til
æresmedlemmer av Trondheim Revmatikerforening.
Til stede var innbudte gjester og forbundets generalsekretær.
40-års jubileum

NRFs representant Bjørg Bjørkum holder takketale til foreningen.
Ved bordet ser vi også kommunens varaordfører, foreningens leder og professor Monika Østensen
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Lørdag 29.januar 1994 feiret foreningen sitt 40-års
jubileum på Scandic Hotell, Moholt.
Festen ble åpnet med noen velvalgte ord av Jacob
Margido Esp alias Flettfrid Andresen.
Litt over 100 av foreningens medlemmer var til
stede, samt innbudte gjester fra Trondheim
Kommune. Det ble opplyst at foreningens
medlemstall nå var kommet opp i vel 1900.
Det var underholdning av elever fra Trondheim
Musikkskole og kvelden ble avsluttet med dans til
levende musikk.
Flettfrid Andresen
50-års jubileum
Jubileet ble feiret 16.oktober 2004 på
Rica Nidelven Hotell. På dagtid ble det
arrangert temadag med søkelyset på
artrose. Flere gode foredragsholdere fra
revmatologisk avdeling ved St. Olavs
Hospital bidro til et meget vellykket
arrangement.

NRFs nestleder Mildrid Pedersen, TRFs leder Elsa A. Sandvik, Arne
og Marit Holanger.

Sivert Kvaksvik

Om kvelden ble det jubileumsfest med underholdning av Jacob Margido Esp alias Sivert
Kvaksvik. Etter gratulasjonstaler var det dans til levende musikk. 90 medlemmer hygget seg
sammen med innbudte gjester fra Revmatologisk avdeling og forbundet.
Arne Holanger, Anne Lise Holst og Roar Aspen ble tildelt «Utmerkelse for Verdifull Innsats»
av Norsk Revmatikerforbunds nestleder Mildrid Pedersen.
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Reuma-Sol
Reuma-Sol Senter er revmatikernes eget ferie- og behandlingssenter som byr på solrike dager
og et godt utvalg av helse- og velværebehandlinger i et trygt og tilrettelagt miljø.
Senteret ligger i urbanisasjonen Foya Blanca, som ligger kun 3 km fra byene Alfaz, Altea,
Albir og ca 7 km fra Benidorm. Fysioterapeutene som arbeider på Reuma-Sol Senter har
offentlig godkjenning og er spesialister på muskel- og skjelettsykdommer.
Senteret tilbyr et bredt behandlingsopplegg og spesialtilpasset program for den enkelte. Det
tilbys egentrening eller gruppetrening i basseng og gymsal.

Men hvordan startet dette eventyret?
Et eget sted for revmatikerne i varmere strøk hadde vært diskutert og ønsket av mange
medlemmer gjennom årenes løp, men aldri blitt noen realitet. På invitasjon fra eieren av Finca
Foya Blanca reiste forbundsleder, Maurid Hagen Brandser, og generalsekretæren for å ta
eiendommen i nærmere øyensyn i januar 1992. En intensjonsavtale ble inngått og et
strategidokument ble lagt frem for representantskapet samme vår. Dette la et nødvendig
grunnlag for å be landsmøtet om en prinsipiell tilslutning om opprettelse av et senter i Spania.
Reaksjonen fra delegatene på landsmøtet var avmålt, men de ga grønt lys for at det kunne
arbeides videre med saken.
Vedtaket ga forbundsstyret det handlingsrommet det hadde behov for.
Mange forskjellige alternativer ble vurdert, så som partnerskap med eksisterende senter, Casa
Heddy på Lanzarote, Det Norska Helsesenter på Gran Canaria, kjøp av Hotell MASA i
Torrevieja, men alle disse ble forkastet. Flere visningsturer ble gjennomført og forbundsleder
hadde trålet strekningene Costa del Sol og Costa Blanca slik at styret hadde god oversikt over
mulige steder for opprettelse av et senter. Man hadde nådd et punkt hvor en avgjørelse måtte
treffes.
Da opplysningen kom om at Finca Foya Blanca var til salgs på tvangsauksjon for tredje gang
var styret klar til å reagere. Den 26.oktober 1993 la forbundet inn bud på eiendommen og
18.november fikk de tilslaget og betalte ca. 4,3 millioner kroner.
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I styremøte 25.-26.november 1993 ble senteret gitt
navnet Finca Reuma Sol.

Finansiering
Forbundsstyret fikk arkitekt Karel Stork til å utarbeide
et prosjekt basert på planer styret hadde arbeidet med
tidligere.
Utkast
til
utbyggingsprosjekt
ble
kostnadsberegnet til 50 millioner kroner. Forbundet
disponerte allerede vel 10 millioner til formålet, men ytterligere 40 millioner trengtes.
Flere
tiltak
ble
iverksatt. Ett av dem var å opprette en ordning med Reuma-Sol kontakter. Denne tjenesten ble
lagt til fylkeslagene og utgangspunktet var at kontaktpersonene skulle stå for intern
markedsføring. Etter hvert ble det opprettet Reuma-Sol kontakter også i mange
lokalforeninger.
Hele organisasjonen ble mobilisert for å skaffe midler til bygging av Reuma-Sol.
Lokalforeninger og fylkeslag bevilget penger til prosjektet og en bøsseaksjon ga 3 millioner.
Fire kjente kunstnere ga hvert sitt kunstverk til aksjonen og trykk av disse akvarellene ble
solgt sammen med «andelsbevis» og ga som resultat 1,2 millioner kroner. Informasjon gikk ut
til alle kommuner og fylkeskommuner om at Reuma-Sol kunne gi tilbud om
opptreningsplasser for innbyggere i kommunene og aksjonen ga litt i underkant av 400 000,kroner. I 1996 ga Lion Club Røde Fjær aksjonen til revmatikerne og her gikk 5 millioner til
Reuma-Sol. Det største bidraget utenfra kom fra FLAX-stiftelsen Helse og Rehabilitering.
Stiftelsen gir ikke støtte til prosjekter uten nøye vurdering av dets faglige betydning og
mulighet for å lykkes. Det ble derfor sett på som et kvalitetsstempel da stiftelsen bevilget hele
17,5 millioner kroner over tre år. Uten disse bidragene ville nok ikke byggingen av ReumaSol kommet i gang så fort som det gjorde.
Det ble bestemt at eksisterende bygninger, Fincaen og stallen, skulle rehabiliteres og pusses
opp slik at de kunne
brukes av
lokalforeninger og
fylkeslag. Det ble
foreslått nybygg av i
alt 44 leiligheter og
flere av disse skulle
tilrettelegges for
rullestolbrukere.
Videre skulle det
bygges et helse- og
aktivitetshus med
varmtvannsbasseng
både inne og ute, en
treningssal og en
restaurant. Videre
Nestleder i 1993 Per Aage Bjørke tar første spadetak. Fincaen i bakgrunn.
skulle aktivitetshuset
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gi plass til legetjeneste, sykepleietjeneste, fysioterapi samt lokaler for utleie til frisør,
fotterapi, aromaterapi etc. Det skulle også være lokaler til kurs, møter og andre sosiale tiltak.
Ekstraordinært representantskapsmøte ble holdt 16.januar 1998 og følgende enstemmige
vedtak ble fattet:
1. NRF iverksetter utbygging av Reuma-Sol. Representantskapet gir styret i forbundet
fullmakt til å lånefinansiere manglende kapital. Styret nedsetter en byggekomite og
treffer de tiltak som er nødvendig for utbygging.
2. Hvis mulig, sørger styret for at det blir opprettet et driftsselskap.
3. Hvis punkt 2 gjennomføres, leier eiendomsselskapet ut driften til et driftsselskap.
4. Driften av Reuma-Sol skal ikke belaste forbundets drift.
Utbygging
Planene og byggebudsjett ble lagt frem for styret og juni 1999 godkjente styret planene for
utbygging som viste en pris på 56,5 millioner kroner. Regnet man inn grunn investeringene,
minibuss og oppstartskostnader ble de totale
kostnadene justert opp til 65,3 millioner
kroner. Selv om de inntektsbringende
tiltakene hadde vært
vellykket manglet det fortsatt 17,5 millioner
på full finansiering.
Representantskapet hadde i januar 1998 gitt
styret fullmakt til å ta opp lån på inntil 19
millioner slik at full finansiering var på
plass. Det ble inngått kontrakt med
entreprenørselskapet Aldesa i Spania og kort
tid etter var gravmaskinene på plass og de
første gravetakene ble tatt.
Aktivitetshuset reiser seg.

Offisiell åpningEtter en hektisk byggeperiode ble Reuma-Sol offisielt
åpnet 31.juli 2000. Senteret sto nå ferdig utbygd med 11 hus med i alt 44
leiligheter. Hvert hus i 2 etasjer og med 4 leiligheter. Leilighetene i
første etasje var spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere. Leilighetene var
stilig møblert med innbydende farger på tekstilene og alle leilighetene
hadde TV med norske kanaler. Det store aktivitetshuset og restauranten
var plassert meget skånsomt i terrenget og harmonerte godt med resten
av bebyggelsen. Huset ga plass til en rekke tilbud: Varmtvannsbasseng,
fysikalsk behandling, elektroterapi, gytjebad, hydroterapi,
voksbehandling og sykepleietjeneste. Det var lagt til rette for sosiale
aktiviteter og velvære i form av hudpleie, fotpleie, aromaterapi, massasje
Sosialminister Guri Ingebrigtsen
klipper åpningssnoren
og frisør. Utenom hus var det basseng og et parkanlegg tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Senteret som møtte gjestene til åpningen bar preg av komfort og trivsel. Vi som hadde vært
på Reuma-Sol før utbyggingen ble slått av hvor vellykket det hadde blitt. Planleggerne hadde
lyktes med å lage et senter som var et helse- og opptreningssenter samt et feriesenter for hele
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familien.Til åpningen var det mange prominente gjester, foruten forbundsledelsen var den
norske sosialministeren, Guri Ingebrigtsen, og leder av helse- og sosialkomiteen i Norge, Jon
Alvheim, tilstede samt den politiske ledelsen i Alfaz del Pi.
Totale investering ble:
23 mill. fra Helse & Rehabilitering, Lions og private gaver
19,3 mill. skaffet gjennom NRF
26 mill. i låneopptak
Fra Regjeringen v/Sosialministeren fikk vi et Gjøkur
Hotell tilbygg
Det kom tidlig opp at man burde bygge en hotellfløy. Behovet viste seg tidlig da mange
syntes det var problematisk å måtte dele leilighet med ukjente. Leilighetene var dimensjonert
for fire i to dobbeltrom og deling av bad og dette viste seg tidlig å bli et problem for mange.
En hotellfløy med dobbeltrom, som også kunne brukes som singelrom, var derfor sterkt
ønsket.
Prosjektet ble utarbeidet og finansiering skjedde ved låneopptak og i begynnelsen av 2005 var
alt klart for realisering av planene. Planene omfattet fire hus med åtte rom hver og det ble lagt
opp til fire familieromløsninger, hvor man kunne åpne en dør mellom to av rommene. Som i
anlegget for øvrig ble det lagt vekt på tilgjengelighet. Husene ble bygget på et område av
tomta som hadde utsikt mot Albir og Middelhavet og alle rommene utstyret med romslig
terrasse.

Rommene er lyse og trivelige, har eget bad , er utstyrt med bord og stoler, kjøleskap,
kaffetrakter og vannkoker. Alle rom har direkte utgang til balkong hvor det gode klimaet og
den fine utsikten kan nytes. Alle rom har klimaanlegg for varme dager og gulvvarme for
kjølige dager.
I sokkelen ble det innredet en stor salong og godt utstyrt kjøkken til benyttelse for grupper og
foreninger. I tillegg ble sokkelen utstyrt med flere behandlingsrom til bruk for
fysioterapeutene. Dermed var utbyggingen av Reuma-Sol Senter ferdig.
Konklusjon
Reuma-Sol befinner seg midt i alt det mest spennende på Costa Blanca kysten, med sjø fjell
og mange vakre byer i umiddelbar nærhet. Fra Reuma-Sol kan du reise og «oppdage»
Benidorm, den autentiske spanske byen Villajoysa, den idylliske byen Calpe med den store
klippen ute i havet, som det er mulig å bestige.
Vakre Altea og Albir befinner seg i gangavstand til Reuma-Sol. Det er så mange opplevelses
muligheter på Reuma-Sol og et hav av opplevelses muligheter i nær omkrets.
Derfor kan man trygt hevde; Reuma-Sol befinner seg i midten av alt spennende på Costa
Blanca kysten.
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Utflukter
Reuma-Sol arrangerer mange forskjellige utflukter og som gjest er følgende noe du blir
tilbudt:
-

Den pittoreske byen Altea
Aqualandia – badeland
Den botaniske hagen Cactus DÀlgar
Byen Calpe med mulig bestigning av Calpe-klippen
Grottetur til Cuevas de Canelobre
Guadalest, den gamle maurerbyen
Fornøyelses- og temaparken Terra Mitica
Moraira, den lille idylliske fiskelandsbyen
Dyreparken Mundomar
Strandturer og markedsturer til Albir, Benidorm, Villajoyosa og Calpe
Vinturer

HJERTELIG VELKOMMEN TIL REUMA-SOL SENTER.

Oversiktsbilde av Reuma-Sol anlegget
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NORSERVICE AS.
Dagens Norservice AS har en
omsetning på ca. 160 millioner og en
egenkapital på ca. 38 millioner, og
Trondheim revmatikerforening har en
aksjepost i Norservice AS på 8 %.
Med Trondheim og omegn Hørselvern,
Nordenfjeldske Blindeforbund,
Trondhjems lag av Tuberkuløses
Hjelpeorganisasjon, Trondheim og
omegn Revmatikerforening og
samarbeidsnemda for de delvis
arbeidsføres organisasjoner som stiftere
og aksjonærer, ble konstituerende generalforsamling avholdt i mai 1960. En spennende bedrift
var i ferd med å bli født.
Revmatikerforeningens engasjement i denne sammenheng startet imidlertid allerede i 1956
ifølge protokollene. Her kan vi lese at Trondheimsnemda av de yrkesvalghemmede
organisasjoner hadde vedtatt å innby foreningen medlemskap i Samarbeidsnemda. Et
enstemmig styre i Revmatikerforeningen fattet vedtak om å tiltre Samarbeidsnemda i
Trondheim den 20.januar 1956. Foreningens første representanter her ble Edel Dworsky og
Sigurd Klæt, som da var henholdsvis leder og kasserer i Revmatikerforeningen.
I 1961 ble dagens Norservice registrert som aksjeselskap under navnet Yrkesvalgshemmedes
Industri (YVI A/S). Bedriften reiste sitt eget bygg i Jarleveien 12 i 1966. Her ble det plass til
mekanisk verksted, snekkerverksted, møbeltapetsering, monteringsavdeling og kontorservice.
Senere kom flere avdelinger til og i 1975 ble møbelfabrikken på Støren etablert.
På midten av 80-tallet ble det navneskift til Norservice og bedriften utviklet seg til å bli en
bedrift som klarte å kombinere økonomisk lønnsomhet og attføringsvirksomhet.
Etter den tid har bedriften blitt bygd ut flere ganger og senest i 2013. Siste 10 år har blitt
preget av samlokalisering av avdelingene og oppbygging av en sterk konsernbase på Lade.
Samtidig som bedriften ble samlet fikk hver avdeling sitt eget merkenavn og profil, for best
mulig å kunne bygge sin merkevare i sin bransje.
Dagens Norservice består av:
Norservice Karriere:
Karriere betyr veivalg. Norservice Karriere hjelper mennesker med å ta veivalg som er riktige
for den enkelte. En stor del av jobben som gjøres for bedriftens hovedkunde, NAV, går ut på å
avklare om forutsetningene for attføring er til stede. Målet er å hjelpe flest mulig tilbake til
arbeidslivet, som gjøres gjennom kartlegging og veiledning.
Norsevice Interiør:
Hvis du har hatt barn i barnehage eller besøkt en i løpet av de
siste 40 årene, kjenner du sikkert til produktene fra
Norservice. Fra møbelfabrikken har det vært levert møbler til
barnehager, skoler og institusjoner over hele landet, via
salgsapparatet til Kinnarps. Norservice Interiør arbeider med
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materialer som er i tiden og driver ordrestyrt produksjon, som er tilpasset kundenes ønsker og
behov.
Kabelpartner:
Som navnet indikerer så handler det her om
kabler. Kabelpartner leverer totalløsninger, men
er mer enn bare en leverandør, de er en partner for
sine kunder. Kabelpartner bidrar til å utvikle og
levere de beste løsningene, enten det er snakk om
små kabler i avansert medisinsk utstyr eller
kraftige kabler som skal tåle ekstreme
belastninger i skip og offshore. Avdelingen er
også løsningsleverandør innen elektromekanikk,
fra små brytere til store skap.
Pluss Auto:
Med slagordet «God service for deg og din bil» tar Pluss Auto imot sine kunder og tilbyr å
hjelpe til med bilhold fra A til Å. De har et merkeuavhengig verksted, bilpleie og dekkhotell.
De jobber både mot privatkunder og bedriftsmarkedet. Med «Plussen» i navnet ønsker de å
fortelle at Pluss Auto tilbyr det lille ekstra.
Norservice Support:

Mange kjenner sikkert til Norservice Hjelpemidler. I
2011 skiftet de navn og ble Norservice Support.
Avdelingen håndterer tekniske hjelpemidler og løser
en rekke andre tekniske oppdrag. Har du kjøpt deg ny
sykkel er det mest sannsynlig de som har montert den.
Leverer du sykkelen din til reparasjon eller
vinterlagring i butikk, kan den havne hos Norservice
Support. Og når noen bosatt i Trondheim kommune
trenger medisintekniske hjelpemidler brakt hjem til
seg, er det Support som bringer eller kommer og
reparerer hvis det er behov for det.

Netprint, Orega og Duas:
Netprint, Orega og Duas er et trekløver som til sammen
kan gjøre det meste innen visuell formidling. Avdelingen
arbeider med design, produksjon og montering av alt fra
store fasade- bannere til bøker og hefter, små brosjyrer
eller websider. I tillegg driver de kontorservice for
Direktoratet for Naturforvaltning / Norsk Institutt for
Naturforskning.

Norigo:
Kjernevirksomheten er produksjon av trevareprodukter som ikke finnes ferdig i
byggevarebutikk. De har sine største kunder i bygge bransjen og leverer for eksempel
rekkverk, skillevegger, fasadeelement, boder og transportkasser. På Orkanger lager
snekkeravdelingen møbler og verkstedene leverer kundespesifiserte løsninger.
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Asveco:
Hvis du noen gang har reist med skip i norsk farvann, har du ganske sikkert hatt glede av
Asvecos produksjon. Hele 80 – 90 % av all rørklammer for det norske markedet lages nemlig
i denne mekaniske bedriften, som er et datterselskap i Norservicegruppen. Asveco skiller seg
tydelig fra de øvrige virksomhetene ved at de driver vernet industri for arbeidstakere som
trenger en varig tilrettelagt arbeidsplass.

I denne tyskerbrakka på Rosenborg startet verkstedet som skulle bli begynnelsen på Norservice AS.
Det startet med at en håndfull tuberkuløse rekonvalesenter fra Trondheimsområdet like etter
freden i 1945 tok initiativ for å bedre sin egen situasjon. De ville danne et lag, til støtte i
kampen mot sykdommen og samfunnets fordommer. Med varig svekket helse og omgitt av
folkefrykt var framtidsutsiktene dårlige selv om man overlevde tuberkulosen. Dette var før
velferdsstaten kom på banen med uføretrygd eller organisert attføring. Løsningen de syke selv
så var å få tilpasset arbeid, omskolering og opplæring.
Et rekonvalesentverksted så dagens lys på Rosenborg i 1947 og et verksted i en tyskerbrakke
ble et treningssenter for tuberkuløse rekonvalesenter. Målet var at de skulle arbeide og få
opplæring eller omskolering, slik at de kunne komme tilbake til yrkeslivet.
Trondheim kommune drev verkstedet frem til 1950 da de oppfordret THO (senere
Landsforeningen for Hjerte – og Lungesyke, LHL) til å ta over driften av verkstedet, hvilket
de gjorde i 1951. På dette tidspunktet besto Rekonvalesentverkstedet av en snekkeriavdeling,
møbeltapetserverksted, malerverksted og mekanisk avdeling. I løpet av 1951 var 46
attføringstrengende innom verkstedet, som hadde rundt 20 plasser. Her var det at Trondheim
revmatikerforening ble innbudt til å delta i 1956, hvilket de gjorde.
Bedriften ble registrert som A/S Yrkesvalghemmedes Industri i Brønnøysundregisteret 17.
mars 1961. Samme år trådte lover om statlig uføretrygd og attføringshjelp i kraft. Dette var en
seier for de delvis arbeidsføres organisasjoner. Via en mellomløsning med kommunal
uføretrygd hadde de arbeidet målbevisst for at alle, uavhengig av bosted, skulle ha rett til
trygd og hjelp til attføring.
YVI var forut for sin tid, og hadde allerede ytt attføringshjelp i mange år. Det var også
grunnen til at bedriften senere, som en av svært få, fikk unntak fra regelen om kommunalt
eierskap av vernet industri.
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Det unge aksjeselskapet startet sin tilværelse i leide lokaler på Lade. Med ny firmalogo, plass
til 50 arbeidstakere på hele fem avdelinger og 10 000 kroner i aksjekapital, så fremtiden lys
ut. Stiftelsesoverenskomsten ble videreført i bedriftens vedtekter, som gjorde rede for hva
bedriftens formål var:
§1
Yrkesvalghemmedes Industri A/S (YVI A/S) har til formål å virke for vernet ervervsmessig
sysselsetting av yrkesvalghemmede, som på grunn av naturen og graden av sin sykdom eller
skade ikke kan finne plassering på det åpne arbeidsmarked, og i denne forbindelsen å drive
fabrikasjon og omsetning av egne produkter. Selskapets virksomhet skal ledes etter sunne
forretningsmessige prinsipper og skal legges opp og drives på en slik måte at den kan tjene
som grunnlag og by de best mulige vilkår for arbeiderne til å kvalifisere seg for sysselsetting i
det vanlige ervervsliv.
Selv om «sunne forretningsmessige prinsipper» var målet, var driften langt fra lønnsom de
første årene. Selskapet måtte motta tilskudd både fra kommune, fylke og stat og overgangen
til et privat aksjeselskap med resultatkrav bød på utfordringer. Regnskapet de første årene
viser store underskudd. Men sakte og sikkert blir bedriften bygd opp og ut, med flere
stillinger, større aksjekapital, flere aksjonærer og med egne byggeplaner.
I følge
leiekontrakten skal Jarleveien 8, hvor YVI A/S leier lokaler, overtas av Andreas Riis i 1965,
og bedriften må planlegge flytting. Styret vedtar å kjøpe tomten Ladebekken 12, som senere
får gate adressen Jarleveien 12, og planlegger

Industribygget i Jarleveien 12 ble offisielt åpnet 20.juni 1966, med hornmusikk og ministerbesøk.

her å bygge eget industribygg. I 1966 står bygget ferdig og med besøk fra regjeringen ved
kommunalminister
Helge
Seip,
åpnes
YVI-bygget
offisielt
20.juni.
Det kommende tiåret gjennomgår bedriften store forandringer både innen regnskapsføringen,
nedleggelser og oppstart av ny virksomhet samt store diskusjoner om navneskifte. Fra sentralt
hold er det ønsket at landets vernede bedrifter skal ha mer nøytrale navn enn
Yrkesvalghemmedes Industri.
Flere forslag blir lansert, men styret velger å holde på YVI Trondheim. Heller ikke når
søsterbedriften i Oslo skifter navn i 1979, tar man skrittet i Trondheim. Styreprotokollen viser
en serie utsettelser, før saken til slutt renner ut i sanden. Purring og påtrykk fra
Arbeidsdirektoratet i 1981 endrer ikke på beslutningsvegringen i styret. I 1984 er
myndighetene modne for å ta grep. Begrepet vernet industri blir erstattet med
attføringsbedrifter, for tydelig å markere at det ikke dreier seg om varig vern, men om
tilbakeføring til ordinært arbeidsmarked. På samme tid ble tilskuddsordningen forandret til
rammetilskudd, der en fast sum ble tildelt for å fordeles etter bedriftens beste skjønn.
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Kravet til mer lønnsom drift var blitt virkelighet. Dette sammenfalt med et stort skifte i YVI
da disponent Thorleif Hoff faller for aldersgrensen. Som daglig leder tilsettes bedriftens
regnskapssjef Ingebrigt Kulset. Det første han vil gjøre er å kvitte seg med navnet
Yrkesvalghemmedes Industri. Bedriftens navn skal gjenspeile virksomheten, ikke de ansattes
begrensninger. Med en ny mann i lederstolen var en ny tid på vei.
Årsberetningene forteller oss at YVI A/S var en bedrift som gjennom alle år holdt hodet over
vannet – så vidt det var. De økonomiske resultatene kom av og til med negativt fortegn, av og
til med positivt. Men de lå alltid i nærheten av null.
Navnet hørtes ut som en institusjon, nærmest et tilfluktsted for de «yrkesvalghemmede». Når
bedriften nå skulle kommersialiseres, var navnet viktig.
I en intern navnekonkurranse dukket Norservice AS opp som et forslag. Navneskiftet ble
vedtatt i 1985 og gjennomført i 1986.
Samling på Lade 1996 – 2011
Byggingen av et nytt administrasjonsbygg i Jarleveien 12 markerer en viktig milepæl i
Norsevices historie. Bygget skaffet en tiltrengt arealutvidelse, men det var ikke det viktigste.
Et nytt, treetasjes bygg ut mot trafikkert gate ga verdifull profilering. Nybygget sørget for
effektiv markedsføring, og viste med all mulig tydelighet at det ikke lenger var YVI A/S som
lå her.
To år senere gjorde selskapet et logoskifte. Norservice var blitt en bedrift som kunne skyte
frem brystkassa og forvente at omverden trodde godt om den. Det var ti år siden selskapet
kvittet seg med navnet som fokuserte på de ansattes begrensninger. Gjennom bedriftens nye
logo ble det ytterligere understreket hva som er viktig i Norservice: Det er mennesket som
står i sentrum.
Perioden før og etter det nye administrasjonsbygget ble reist er preget av geografisk samling.
Utbyggingen i 1990 markerer starten på en omfattende prosess som på sikt skulle lette
administra – sjonen og forsterke bedriftskulturen. I 1996 hadde moderbygget reist seg i tre
etasjer, og bedriften er klar for ytterligere samling. Det betydde mer utbygging, mer
eiendomsmasse. I 1998 ble all eiendom utskilt i et eget selskap; Norservice Eiendom AS.
Utbyggingene fortsetter i denne perioden og bedriften har noen gode år. Et jubelår var 1997
da omsetningen ble 147,6 millioner og bunnlinja viste et overskudd på 14,5 millioner. Men
resultatene svinger og i år 2000 får man røde tall, 2,5 millioner i underskudd, men det er ingen
panikk i en bedrift med solid egenkapital og penger på bok. Men årsberetningen viser at det
var ingen ønskesituasjon da årsberetningen innledes med: År 2000 er året vi ikke ønsker om
igjen med det aller første.
Til tross for sviktende salg av attføringstjenester til NAV er det duket for et nytt rekordår i
2007. Konsernet omsetter varer og tjenester for over 200 millioner og har et overskudd på 16
millioner.
Norservice hviler ikke på lauvbærene, men er stadig på jakt etter nye virksomheter som kan gi
gode opplæringsplasser og bidra til lønnsom drift. I 2008 blir bedriftene Orega og Duas
oppkjøpt og lagt inn under Norservices grafiske virksomhet. Samme år velter finanskrisen inn
over næringslivet og man går inn i noen turbulente år med lavkonjunktur og
attføringstjenester legges ut på anbud. Velferdsstaten som i sin tid bygde opp vernet industri
har siden 2006 valgt å gå i helt motsatt retning. Nå kan alle bedrifter legge inn anbud på å
gjøre jobben med å bringe folk tilbake i arbeid. Norservice tilpasser seg denne situasjonen og
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deltar i anbudsrunder. Bedriften ser at salg av attføringstjenester i fremtiden vil utgjøre en
mindre del av selskapets inntekter. Dette krever at bedriften lykkes enda bedre enn før med
sine kommersielle forretningsområder. Ett av grepene som er tatt for å legge til rette for dette,
er at Norservices avdelinger har skiftet navn. Med egne, bransjerelaterte navn, kan de bedre
bygge seg selv som merkevare. Grafisk var først ute i 2001, og endret navn til NetPrint.
Når bedriften i 2011 skiftet logo sto de fleste avdelingene på egne bein med tanke på visuell
profil. I noen bransjer er Norservice navnet et kvalitetsstempel, men i andre bransjer henger
noe negativt fortsatt igjen, noe «gammel-YVIsk». Nå får hver avdeling anledning til å tilpasse
seg sitt marked, og uansett navn, er de en del av Norservicekonsernet, med de verdier og mål
det innebærer.
Norservice er blitt radikalt forandret siden sin spede barndom, men selskapets hjerte har i alle
årene siden oppstarten banket for samme sak: Å hjelpe flest mulig til å delta i et meningsfylt
arbeidsliv.
I 2011 feiret Norservice 50års jubileum og da er det selvsagt naturlig at man tar en grundig
kikk i bakspeilet, for deretter å vende blikket forover for å møte de mange utfordringene som
ligger foran bedriften. Nyhetsbildet forteller oss at det norske samfunn mangler arbeidskraft.
Samtidig er det en urovekkende stor andel av befolkningen som mottar trygd, ikke lønn.
Norservice står i dag foran nye store utfordringer med utbygninger og omorganiseringer. Vi
håper de vil lykkes i sitt videre arbeide, men at også Trondheim Revmatikerforening, som
betydelig aksjeeier, vil engasjere seg og vise seg som en seriøs og god samarbeidspartner.
I jubileumsåret er revmatikerforeningen representert i Norservices styre ved foreningens
sekretær Marianne Kjølås og personlig vara er Roar Aspen.
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EN AV FORENINGENS ILDSJELER
Da jeg begynte å skrive Trondheim Revmatikerforenings
historie, begynte jeg med 1980-tallet. Det varte ikke lenge før
et kjent navn dukket opp, og navnet gikk igjen i mange
forskjellige sammenhenger i ti-år etter ti-år.
Noen er så heldige at de får en brennende ildsjel midt i blant
seg, slik TRF fikk først på 1980-tallet. Når noen blir syk, og av
den grunn melder seg inn i en interesseforening, er det vanligvis
ikke forbundet med glede. Men for foreningen var det udelt
positivt.
Jeg har ikke fullstendig oversikt over alle oppgavene denne
ildsjelen har tatt på seg opp gjennom årene. Derfor kan det
hende at noe blir uteglemt, og det håper jeg for forståelse for.
Etter at bechterwgruppen offisielt ble dannet i 1982, varte det ikke lenge før støttegruppen ble
dannet. Medlemmene i støttegruppen hadde ikke selv bechterew, men besto av foreldre,
ektefelle og andre interesserte. Deres hovedoppgave var å skaffe penger gjennom blant annet
bingo og lotterier. Videre hadde de planer om et medlemsblad som skulle komme ut fire
ganger i året.
Dette var første gangen jeg støtte på navnet Roar Aspen. Hans kone, Anne-Lise, hadde fått
bechterew i ung alder og hun var blitt valgt til foreningens sekretær. Selv ble han i første
omgang styremedlem i støttegruppen og redaktør for medlemsbladet «Bechterew`s»
Allerede i november 1982 ble det første store symposiet med over 150 deltakere og
foredragsholdere fra inn og utland, holdt i Trondheim. Jeg er ikke helt sikker, men trolig var
det å lede dette, en av Roars første store oppgaver i TRF.
Symposiet hadde vært så vellykket at allerede i 1984 ble det holdt et nytt. Også denne gangen
med foredragsholdere fra inn og utland. På dette symposiet ble de første ideene om en
paraplyorganisasjon for verdens bechterew foreninger (ASIF), diskutert. Da vi sommeren
2015 tok turen til Bath i England, var en av grunnene at ASIF ble grunnlagt i Bath i 1988.
Men det hele startet i Trondheim, og vår mann var,…. du gjetter det sikkert… Roar Aspen.

Under ser man utdrag av ASIFs historie;
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16–18 November
1984
in
Trondheim
(Norway)

Discussions on the idea of an umbrella organisation for the ankylosing
spondylitis societies in different countries among Fergus Rogers (UK), Dr.
Heinz Baumberger (Switzerland), Anita and Christer Berg (Sweden), and
Roar Aspen (Norway) on the occasion of a patient symposium organised by
Dr. Øistein Romberg
19 March 1986 in Ernst Feldtkeller visited Fergus Rogers in London. Discussion on the reason
London
and possibility of an international umbrella organisation
July 1987
Fergus Rogers discussed the question with lawiers in the UK and distributed a
draft constitution.
19 March 1988 in On the occasion of the General Meeting of the Austrian AS society , ÖVMB
Vienna (Austria) chairman Franz Kaltenbrunner invited Fergus Rogers, Dr. Heinz Baumberger
(Switzerland), Herbert Hümmer and Prof. Ernst Feldtkeller (Germany) and
Alois Poglitsch (Austria) to discuss some questions concerning the intended
organisation.
10 April 1988 in Inaugural Meeting in connection with a symposium of the National
Bath (England)
Ankylosing Spondylitis Society. See details and photo.

Hvis man går gjennom avis artiklene som omhandler TRF, fra 1980- og -90-tallet, finner man
en mann som gløder for forskning og for en revmatologisk avdeling på RiT. Han er full av
nye ideer for hvordan man skal få dette til. Og det er ikke langt fra ide til handling.
En av Roar`s store hjertesaker, har vært og er, Revmafondet. Han var med fra den spede
begynnelsen da de i 1989 bestemte seg for å opprette Trondheim Revmatikerforenings
Forskingsfond. Under ledelse av Roar, ble det satt i gang innsamlingsaksjoner av et omfang
som aldri før. Når målet var å skaffe tilveie 3 millioner i løpet av 4-5 år, måtte man nesten slå
på stortromma.
Det gikk fire måneder fra hans ide om å lage en kassett med kjente trønderske musikere
oppsto, til kassetten var en realitet. En stor bøsseinnsamling med underholdning og auksjoner
i lokalradioen, var en annen ide som raskt ble en virkelighet. Og når man først var i gang,
hvorfor bare holde seg til radio, vi har da tv også.
Så neste store aksjon var i 1990 og det ble satt rekord i antall sendetimer for en lokal tvstasjon. Innsamlingsgeneral Roar hadde sammen med sine medarbeidere klart å skaffe 800
bøssebærere og mange gjenstander som ble auksjonert bort i løpet av sendingen. Totalt fikk
de inn netto 612 000 kroner.
TRF har gjennom mange år nytt godt av Roar sitt store nettverk, og hans store
arbeidskapasitet og iderikdom. Så da forbundet feiret 40-års jubileum i 1991, foreslo Roar at
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det skulle gis ut en tredje kassett. NRF skulle påta seg det økonomiske, TRF med Roar i
spissen skulle gjøre alt arbeidet. Salget av kassetten innbrakt 3,5 millioner kroner, og av dette
fikk Forskingsfondet 450 000.
Det store salget førte til platinaplate. Noen trodde nok at Roar hadde gapt over for mye da han
slo på stortromma igjen og leide Olavshallens store sal til Platina konsert. Men 13.oktober
1991 ble det holdt en meget vellykket konsert, og «generalen» kunne puste lettet ut og bare
nyte stunden. Han slapp nemlig å lede det hele da de hadde fått Andreas Lunnan som
programvert.
Revmafondet hadde sitt konstituerende møte, 3.september 1991, og Roar var TRFs
representant. Første forskningsstipend ble utdelt i januar 1993. Roar har hele tiden vært aktivt
med i styret, de første årene som medlem og etter hvert som leder. Hvert år får de inn flere
søknader om støtte til forskjellige forskningsprosjekter som må gjennomgås og vurderes.
Siden starten har fondet delt ut ca 2,5 millioner koner til forskning på revmatiske sykdommer.
Men det er ikke bare de avis-omtalte tingen han har vært med på. I flere perioder har han vært
leder for lokallaget. Han startet som nestleder under Arne Holanger, før han overtok
ledervervet. Han har også vært medlem av Fylkesstyret og NRF sentralt. En periode var han
sågar leder av både fylkeslaget og lokallaget samtidig. Det ble etter hvert en umulig oppgave,
så han trakk seg fra fylkeslaget.
Hvor enn han har hatt verv, så har han satt spor etter seg. I 1992 var det varmtvannsbasseng
som sto på agendaen. Det ble opprettet et bassengfond i den hensikt at TRF skulle få sitt eget
basseng. Da kommunen vedtok å bygge Pirbadet med to helsebad, ble det dannet et
Stiftelsesstyre. TRF gikk inn med 50 000 kr og Roar var vår «vaktbikkje» i dette styret i fire
år. Etter det satt han i Trondheim Pirbads styre i ytterligere fire år.
Da han var styremedlem i NRF sentralt, var han med i «Forsikringsgruppen». En av
oppgavene hans der, var å forhandle frem gode forsikringsordninger for medlemmene i NRF.
Som styremedlem i NRF, var også ReumaSol en sak han jobbet iherdig for. Da senteret skulle
åpnes offisielt 31.juli 2000, var Roar og Anne-Lise kommet dit noen dager før. Det gjensto
mye før selve åpningsdagen, blant annet var beplantningen ikke gjort ferdig. Så da var det
bare å brette opp ermene for disse to og gi seg i kast med hagearbeid.
Ekteparet Aspen var flittige brukere av ReumaSol og de ble etter hvert spurt om å være
reiseledere på TRFs turer dit. Dette vervet hadde de i flere år. Og Roar har ikke sluttet som
reiseleder. Fortsatt den dag i dag er han, sammen med Tore Strøm, den som planlegger og
leder TRFs årlige ferieturer til forskjellige land i Europa.
I en periode tenkte han på å trappe ned aktiviteten i TRF, han gikk fra leder til styremedlem
og fra styremedlem til varamedlem. Men ofte ledet han likevel møtene, og etter en tid kom
lysten på lederverv tilbake. Han har også hatt og har fortsatt andre styreverv knyttet til foretak
som TRF er medeier i, for eksempel Norservice AS.
Hans redaksjonelle evner er en annen side av han, som TRF har nytt godt av. Han har vært
stifter og redaktør av flere medlemsblad. Da «Bechterew`s» ble lagt ned etter noen år, ble
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«Revma Nytt» startet i 1991. Etter hvert overtok fylket dette bladet og i 2008 ble
«Bruskforum» en realitet, og Roar har vært redaktør for samtlige utgivelser. Og selvsagt har
han vært redaktør for denne utgivelsen du nå holder i handa.
Han er en selvskreven konferanseleder og har hatt den oppgaven på utallige konferanser og
symposier. Siste gang opplevde vi han under Jubileumskonferansen som ble holdt 10.11.oktober 2014.
I dag er Roar nestleder i TRF med ansvar for blant annet økonomien. Han er den som for
eksempel beregner lønn til basseng instruktørene, som beregner skatten deres og som legger
det inn på Altinn, og som foretar utbetalingene. Når du tenker på hvor lang tid du selv bruker,
når du betaler regninger på nettbanken, kan du vel levende forestille deg hva som kreves både
av tid og nøyaktighet i dette arbeidet. Da er det ikke så rart at om du spør Anne Lise hvor
Roar er, får du ofte til svar: «På rommet sitt»
Hun sier også at i enkelte perioder på 1980- og -90-tallet, kunne det «gå flere år» uten at hun
så han. Men hans engasjement har også ført til mange hyggelige opplevelser for dem begge.
De har også knyttet mange livslange vennskap rundt om i Norge og verden for øvrig, og
ekteparet er flink til å pleie disse vennskapene.
Hva får en mann til å arbeide for en sak ti-år etter ti-år? Selvsagt må han ha en genuin
interesse for saken. Men for meg står dette også som en kjærlighets erklæring til en kone som
fikk en uhelbredelig sykdom. Han måtte arbeide for å bedre forholdene for henne og andre
revmatikere. Og han har lagt ned et formidabelt arbeid på så mange områder og i så mange år,
at ingen vil kunne overgå det.
Den dagen Roar trekker seg fra verv i TRF, vil en vegg falle ut. Vi vil aldri få en med så mye
kunnskaper om TRF som han har. Heldigvis for oss, har han sagt seg villig til gjenvalg, selv
etter 33 aktive år i foreningen.
TAKK ROAR FOR EN FANTASTISK INNSATS GJENNOM UTALLIGE ÅR.

Trondheim 3.november 2015
Bjørghild Almåsbro

139

