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Ryggforeningen i Norge
Stiftet i 1994 som en sammenslutning
for mennesker med ryggproblemer, samt
pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Ryggforeningen i Norge (RiN) er en landsdekkende organisasjon, stiftet i 1994.
RiN skal arbeide for å bedre situasjonen for de som har rygg – nakke og bekken
lidelser. Vår visjon er: «Vi skal få ryggpasientene i Norge til å rette ryggen»

Vi blir glade når dere sier fra!
Postverket videresender ikke Ryggstøtten når dere får ny adresse eller nytt
postnummer. Da kommer bladet i retur til Ryggforeningen. Å finne fram til ny
adresse og omadressere tar mye tid. Derfor er det fint om dere kan
melde adresseforandring til Ryggforeningens Servicekontor:
E-post: ryggforeningen@ryggforeningen.no
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Kjære medlemmer
Jeg håper alle har hatt en god sommer, og at de fleste nå forbereder
seg så godt det lar seg gjøre til den kalde årstiden.
Jeg vil takke for den tilliten som ble gitt meg under ekstraordinært
landsstyremøte den 30. juni, da jeg ble valgt til leder av Ryggforeningen
i Norge.
Jeg vil videreføre det viktige arbeidet
organisasjonen står for, og går til arbeidet
med respekt. Jeg har et ønske om at jeg i
samarbeid med medlemmene og sentral
styret i perioden som kommer, skal ut
arbeide en organisasjonshåndbok for
tillitsvalgte og likepersoner. Det er viktig
at vi utvikler et standardisert opplærings
program, sånn at det blir lettere for både
nye og erfarne tillitsvalgte å arbeide med
meget viktige oppgaver for RiN.
I den nevnte organisasjonshåndboka, så
ser jeg i lys av vinterens Meeto kampanje
som raste i det politiske landskapet, et
behov for å lage etiske regler for RiN
og alle dens underliggende organisa
sjonsledd. De etiske reglene bør inne
holde hvordan vi som medlemmer og
tillitsvalgte oppfører oss, og om hvordan
vi forholder oss til hverandre. De etiske
reglene må også si noe om hvordan vi
forholder oss til varslinger av mellom
menneskelige trakasseringer, bruk av
alkohol og hva vi som tillitsvalgte og
medlemmer må ta hensyn til ved plan

legging av arrangementer. Dersom dere
har meninger om hva de etiske reglene
bør inneholde, send forslag
e ne til
sentralstyret.
Vi må i tiden som kommer legge til
rette for opplæring av brukerrepresen
tanter, både i kommunale råd for men
nesker med nedsatt funksjonsevne, og
for brukerutvalg i kommunale NAV. I
2019 er det kommune- og fylkestings
valg. Jeg ønsker at vi skal få flest mulig
godt kvalifiserte brukermedvirkere inn i
overnevnte råd.
Jeg ønsker i samarbeid med sentralstyret
og vedtektskomitéen, og forberede RiN
på regions- og kommune sammen
slåingene som kommer 1. januar 2020.
RiN må sørge for at vi er organisert på en
slik måte at vi følger den strukturen som
er vedtatt av Stortinget.
I tiden som kommer vil vi i sentralstyret
planlegge og forberede oss på at Rygg
foreningen i Norge feirer 25 år i 2019.

Gode idéer og forslag til aktiviteter vil
bli satt stor pris på, så ta bare kontakt
med sentralstyret.
Jeg ønsker at organisasjonen i året som
kommer setter fokus på medlemsverving
og likepersons-aktiviteter, slik at vi som
organisasjon kan vokse på en god og
balansert måte.
Jeg vil avslutningsvis få lov til å ønske
vår nye kontorleder, Eli Steen, hjertelig
velkommen til RiN.
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig
god, lang og snøfri høst.
Med vennlig hilsen
Jørn Pettersen
leder av Ryggforeningen i Norge

Tilbud til nye medlemmer
Vil du være med å styrke Ryggforeningens arbeid for å fremme rygghelse,
bidra til mer informasjon, kompetanse og forskning innen muskel og skjelett?
Nå kjører Ryggforeningen vervekampanje ut 2018:
Medlemskontingent kun 100 kr ut året.
En interesseorganisasjon som Ryggforeningen er avhengig av medlemmer. Som medlem av
Ryggforeningen mottar du medlemsblader 3 - 4 ganger per år. Ryggforeningen har også flere
lokallag rundt omkring i Norge som tilbyr aktiviteter til sine medlemmer.
Registrer deg på ryggforeningen.no
eller ring 948 02527 for å melde deg inn.
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Idédugnad om Ryggforeningens framtid i forkant av landsmøtet

Enighet om å satse på diagnosegrupper og ønske om mer synlighet

Deltakere på landsmøtet.

Sentralstyret inviterte deltakerne til en idédugnad om Ryggforeningens framtid i forkant
av landsmøtet i vår. Det ble jobbet i mindre grupper, som la fram resultatene i plenum.
Synspunktene som kom fram, tyder på at det er ganske bred enighet blant utsendingene
om hva som er viktig for foreningen. Det gjelder blant annet at man bør satse på diagnose
grupper i tillegg til å styrke lokalforeningen. Å gjøre foreningen mer synlig
utad var også et utbredt ønske.
				
tekst: eirik moe

De tre spørsmålene som gruppene skulle
besvare var presentert i forrige utgave av
Ryggstøtten. To og to grupper jobbet med
ett av spørsmålene hver. Det ble spurt om:
1. Hva vil være de tre viktigste oppgavene til
Ryggforeningen framover?
2. Det har vært diskusjon om diagnose
gruppenes plass i organisasjonen. Mener
du at foreningen bør satse på diagnose
grupper i tillegg til lokalavdelingene?
Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Ryggforeningen er en ganske liten orga
nisasjon og har få ressurser. Bør man der
for søke nærmere samarbeid eller slå seg
sammen med andre pasient- eller interesse
foreninger, eller skal vi fortsette som en
ryggforening?

Offentlig debatt

På spørsmålet om de viktigste oppgavene
framhevet alle gruppene at foreningen må
bli mer synlig i den offentlige debatten –
og ikke minst i den helsepolitiske delen av
den. Det ble lagt fram noen konkrete forslag
om hvordan det kunne oppnås. Blant annet
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ble det framhevet at det er viktig å skrive
kronikker og artikler i aviser hvor foreningen
kan få presentert seg og fortelle hvem vi er
og hva vi jobber for.
Sosiale medier ble trukket fram som en
viktig arena. Man må ha oppdaterte og gode
nettsider og facebooksider.
Så bør Ryggforeningen være aktiv i den
helsepolitiske debatten som er viktig for
medlemmene. En del av det er å samarbeide
med faggrupper, delta i høringer, komme
med konkrete innspill og styrke kontakten
med kommunene. Deltakelse i Arendalsuka
ble også foreslått.
Andre oppgaver som ble trukket fram
som viktige, var blant annet å sørge for at
Ryggstøtten kommer ut til enhver tid, å til
rettelegge for god medlemspleie som å hen
vise til riktig diagnosegrupper, arrangere
kurs og ikke minst å jobbe aktivt for å få
flere likepersoner.

Diagnosegrupper

De to gruppene som diskuterte diagnose
grupper, var begge enige om at slike grupper
var viktige. Som den ene gruppen sa:

«Å opprette diagnosegruppene er viktig.
Viktig å ha likepersoner som er innad i
diagnosegruppene. Hvis vi ikke har kunnskap
får vi ikke påvirket. Viktig for synliggjøring
for foreningene. Egeninteresse – skaper en
gasjement – viktig del for foreningen.»

Samarbeid

Like konkrete svar kom det ikke på
spørsmålet om samarbeid eller sammen
slåing med andre foreninger. At det kan være
nyttig å samarbeide med andre så det ikke
ut til å være uenighet om. Hvorvidt et slikt
samarbeid også bør føre til sammenslåing,
var man ikke sikre på.
To områder for samarbeid ble trukket
fram. Det ene er samarbeid om sekretariat
tjenester og det andre er samarbeid som kan
føre til at medlemmene i ulike foreninger
kan delta på de andres arrangement eller
aktiviteter.
En gruppe tok til orde for at det bør
nedsettes en gruppe som ser på mulige sam
arbeidsområder og mulige foreninger å sam
arbeide med.

Ryggstøtten nr. 2 - 2018

Sentralstyret utarbeider etiske retningslinjer for Ryggforeningen

Skal være åpen og inkluderende og
godtar ikke seksuell trakassering
På møtet i begynnelsen av september diskuterte det nye sentralstyret utkast til et etisk
regelverk for Ryggforeningen i Norge. Som for mange andre organisasjoner er «Metoo»avsløringene et av utgangspunktene for å lage et slikt regelverk. Regler for å unngå
seksuell trakassering er derfor et sentralt punkt i utkastet. Hindrer man ikke det, vil
man heller ikke bli en åpen, tilgjengelig og inkluderende forening, slik målet bør være.
Klargjørende retningslinjer for bruk av alkohol vil også være viktig for å nå målet.
				
tekst: eirik moe

På landsmøtet i vår ble det vedtatt et verdi
grunnlag og etisk plattform for foreningens
virksomhet. I denne etiske plattformen heter
det innledningsvis:
Ryggforeningens verdier skal gi
retning til organisasjonens beslutninger og
handlinger. De skal veilede oss i hvordan
vi skal arbeide internt og eksternt. Verdiene
skal være en viktig rettesnor for den enkelte
tillitsvalgte og ansatte i Ryggforeningen.
Verdiene skal gjenspeile seg i foreningens
kultur, prioriteringer og handlinger og
bygger på fire likeverdige pilarer:
•
Menneskeverd
•
Integritet
•
Respekt og likeverd
•
Personvern
De etiske retningslinjene skal klargjøre
hva dette vil bety i det praktiske arbeidet
i alle ledd i organisasjonen og for de ulike
arrangementene som skjer i foreningens regi
sentralt og lokalt.
Utkastet som ble diskutert på sentral
styremøtet, skal nå bearbeides nærmere
og endelige retningslinjer vil bli vedtatt på
neste sentralstyremøte i slutten av oktober.
Sentralstyret tar gjerne imot innspill fra med
lemmer om retningslinjene.
Seks foreløpige hovedpunkter retnings
linjene kan bygges rundt er:
1. Vi legger vekt på å skape gode
mellommenneskelige relasjoner
2. Vi tilstreber å være en åpen og
tilgjengelig organisasjon
3. Vi skal være en inkluderende
organisasjon
4. Vi skal ha et godt omdømme
5. Vi aksepterer ikke seksuell trakassering
6. Vi skal være ansvarlige i vår forvaltning
av foreningens midler

Det nye sentralstyret samlet til møte 8. september. Foran fra venstre: Julie Osen, Marit Svendsen
og Evy Anne M. Svanemsli. Bak fra venstre: Svein Nårstad, Abdurrehman Kahn, Jørn Pettersen
og Olaug Jørgensen. Jon Llyder var ikke til stede.

Noen av de sentrale punktene i utkastet
under disse overskriftene er:
- God samhandling skapes ved høflig og
respektfull omgangstone.
- I debatter og andre meningsutvekslinger
skal vi unngå å bruke hersketeknikker eller
skape tvil om meddebattantens motiver for
sine utsagn.
- I alle diskusjoner skal vi legge vekt på
saklighet, og unngå direkte eller indirekte
insinuasjoner og personangrep.
- Ingen av dem vi omgås gjennom vårt
arbeid i organisasjonen, som ansatte, tillits
valgte eller medlemmer, skal oppleve at
deres sårbarhet og/eller personlige integritet
krenkes gjennom utilbørlig oppførsel eller
handlinger.
- Personangrep eller annen krenkende adferd
skal ikke forekomme.
- Disse retningslinjene gjelder også i sosiale
medier.
- Ansatte og tillitsvalgte skal på alle organisa
sjonens samlinger tilstrebe å skape trygge og

inkluderende rammer for alle deltagere.
- Vi lever av private pengegaver og o ffentlige
tilskudd, og må fremstå som en tillitvekkende organisasjon.
- Vi skal alltid gi korrekte og sannferdige
opplysninger til dem som spør. All vår kom
munikasjon i alle kanaler og på alle platt
former skal være åpen, ærlig og tydelig.
- Det skal internt i organisasjonen legges
stor vekt på åpenhet rundt administrative og
politiske prosesser og vedtak, såfremt det
ikke skader personvernet eller organisasjon
ens forretninger.
- Sensitiv informasjon skal av den enkelte
behandles med aktsomhet.
- Ryggforeningen i Norge aksepterer ingen
former for diskriminering av sine ansatte,
tillitsvalgte eller medlemmer eller andre som
er involvert i organisasjonens aktiviteter.
- Som alle andre borgere i Norge kan vi delta
i samfunnsdebatten og uttale oss på egne
vegne, men vi har et ansvar for ikke å ytre
oss eller handle på en slik måte at det skader
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Ryggforeningen i Norges omdømme. Dette
gjelder også i sosiale medier.
- Vi skal vise forsiktighet i omgang med
alkohol i sammenhenger hvor vi represen
terer Ryggforeningen. Det skal ikke nytes
alkohol før etter møtets slutt.
Seksuell trakassering
- Seksuell trakassering er ofte knyttet til
maktubalanse. Det påhviler personer i
ledende posisjoner å være seg bevisst dette
forholdet og ikke utnytte det.
- Ingen i Ryggforeningen i Norge skal utsette
andre for uønsket seksuell oppmerksomhet,

trakassering eller overgrep.
- Vi har alle et ansvar for å gripe inn dersom
vi observerer slik uønsket adferd.
- Seksuelt ladet språkbruk kan oppleves
krenkende og skal unngås.
- Ryggforeningen i Norges politiske og
administrative ledelse har et særlig ansvar
for at det kontinuerlig arbeides for å fore
bygge seksuell trakassering.

ment. Dette jobbes det videre med, men
styret har allerede slått fast at eksisterende
praksis med at ingen utgifter til alkohol vil
bli dekket av foreningen, må med i regel
verket.
Styret har i tillegg begynt arbeidet med
retningslinjer for sosiale medier og varslings
saker.

Alkohol
Sentralstyret mener at man må utdype
retningslinjene mer når det gjelder alkohol
bruk, særlig i forbindelse med egne arrange

Jørn Pettersen ny leder etter
«ekstraomgang» i landsstyret
Da landsmøtet i Ryggforeningen
i Norge ble avholdt i april, klarte
man ikke å få valgt ny leder.
Ingen forslag til kandidater forelå.
Det måtte derfor en «ekstra
omgang» til på et landsstyremøte
30. juni for å få en leder på plass.
Da ble Jørn Pettersen valgt.
				
tekst: eirik moe

Arve Fjeld var møteleder under landsmøtet og Julie Osen og Stein Andresen referenter.

Sittende leder i sentralstyret Gro Skudal
Nakken ønsket ikke gjenvalg. Valgkomitéen
hadde bedt om forslag og henvendte seg til
flere kandidater, men hadde ikke klart å
finne noen som var villige til å ta vervet.
De la derfor fram forslag til nytt sentralstyre
uten lederkandidat. På landsmøtet kom det
heller ikke forslag på kandidater, som ønsket
å ta vervet.
Landsmøtet ba da valgkomiteen om å gjøre
et nytt forsøk på å finne kandidater og ga
landsstyret fullmakt til å foreta et endelig
valg. Gro Skudal Nakken sa seg villig til å
fungere i vervet fram til da.
Et ekstraordinært landsstyremøte ble av
holdt 30. juni. Der la valgkomiteen fram
forslag på Jørn Pettersen. Ved avstemningen
hadde han ingen motkandidater, og han ble
valgt.
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Det nye styret i Ryggforeningen i
Norge består av:

Kontrollkomité
Kontrollkomitéen vil kommende periode
bestå av:
Thor Einar Holmgard, leder, Gudmund
Solvang og Arve Fjeld, medlemmer og Eirik
Moe, varamedlem.

Styremedlemmer:
Julie Osen, Drammen, Evy Anne M.
Svanemsli, Nordmøre og Romsdal, Svein
Nårstad, Oslo og Akershus, Marit Svendsen,
Trøndelag og Jon Lyder, Trøndelag

Kontingent og vedtekter
Landsmøtet vedtok at kontingenten skal for
bli uendret. Det vil si at den vil være 375
kroner i året. For husstandsmedlemmer blir
den 200 kroner og for ungdom inntil 24 år
blir den 125.
Etter forslag fra avdelingen i Oslo og
Akershus ble det bestemt å nedsette et ut
valg som skal gå gjennom vedtektene. En
av grunnene til det er å tilpasse dem til en
eventuell ny r egionstruktur. Utvalget skal ha
representanter fra sentralstyret og de ulike
helseregionene.
Framlagte årsregnskap og årsberetninger
ble godkjent.

Leder:
Jørn Pettersen,
		
Oslo og Akershus
Nestleder: Abdurrehman Kahn,
		
Nedre Romerike

Varamedlemmer:
Olaug Jørgensen, MjøsRygg, Tone StormHansen, Østfold, John Strøm, Nordmøre og
Romsdal og Åse Mæle Jacobsen, Rogaland.
Valgkomité
Som ny valgkomité ble valgt:
Lisa Skaret, Stein Yngvar Andresen,
Per Martinsen
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Oppfølging av idedugnad og handlingsprogrammet

Vil styrke likepersonsarbeidet
og søke samarbeidspartnere
Sentralstyret hadde et todagers møte i begynnelsen av september og diskuterte oppfølgingen
av handlingsprogrammet som landsmøtet vedtok, og det som kom fram under idedugnaden
om foreningens framtid i forkant av møtet. En endelig aktivitetsplan blir utarbeidet i for
bindelse med budsjettbehandlingen for neste år, men styret har trukket fram noen punkter
som blir sentrale. Det er å styrke likepersonsarbeidet, utrede mulighetene for t ettere
samarbeid med andre pasientorganisasjoner, etablere flere diagnosegrupper og styrke
samarbeidet med Rådet for muskelskjeletthelse for å få mer politisk fokus på det største
folkehelseproblemet – muskel og skjelett.
				
tekst: eirik moe

Da landsmøtet behandlet strategi og visjon
vedtok de også et handlingsprogram for
kommende landsmøteperiode. I handlings
programmet var det satt opp to hovedmål.
Det ene er å være en seriøs helsepolitisk
aktør og det andre at man skal være en sterk,
tålmodig organisasjonsbygger.
For å få til dette så landsmøtet for seg at
man skal bidra aktivt til at Rådet for Muskel
skjeletthelse fortsatt skal være ledende når
det gjelder informasjon og kompetanse
om forebygging, rehabilitering, mestring,
forskning, opplysning, kvalitetsutvikling

medvirkning og inkludering innen muskelog skjelett.
Videre bør Ryggforeningen jobbe aktivt for å
få flere behandlingsformer inn under frikort
2 ordningen samt å få politisk forpliktelse
til en reell opptrappingsplan for rehabilite
ring innen muskel og skjelett. Styrking av
relevant forskning og et forpliktende sam
arbeid med foreningen for nakkeskadde og
foreningen for kvinner med bekkenløsnings
skader og eventuelt andre organisasjoner.
Videre heter det at man bør prøve å få til
en årlig medlemsvekst i perioden, få etablert
flere lokalavdelinger og flere diagnose
grupper. Styrkes bør også likepersonarbeidet
og det bør bli flere brukermedvirkere.
Mye av dette faller sammen med de
forslagene som kom under idedugnaden før
landsmøtet, og som er referert i en annen
artikkel i denne utgaven.

Viktig samarbeidspartner

Sentralstyret mener Rådet for muskelskjelett
helse som Ryggforeningen var aktivt med
på å danne, vil være en helt sentral samar
beidspartner for Ryggforeningen innen flere
områder – særlig forskning og informasjons

formidling. Dette arbeidet vil også få betyd
ning for det politiske påvirkningsarbeidet.
Sentralstyret ønsker derfor at rådet skal en
gasjere seg enda sterkere i det helsepolitiske
arbeidet.
Rådet har deltatt under Arendalsuka tid
ligere. Sentralstyret ønsker å drøfte med de
andre organisasjonene i Rådet hvordan man
kan bruke denne uka til å få satt enda mer
politisk fokus på muskel- og skjeletthel
sen innen helsepolitikken. Sykdomsbyrde
undersøkelsen til Folkehelseinstituttet
viser at dette området er blitt det største
folkehelseproblemet og koster årlig mer enn
180 milliarder kroner. De politiske prioriter
ingene står ikke i forhold til dette.

Diagnosegrupper og likepersoner

Sentralstyret slutter seg til landsmøtets
mål om å få flere diagnosegrupper og flere
lokallag, og vil legge opp til aktiviteter for å
oppfylle de målene. Det samme gjelder like
personsarbeidet. På møtet i begynnelsen av
september diskuterte man blant annet å få på
plass nye likepersonskurs skreddersydd for
Ryggforeningens medlemmer.
Det vil også bli tatt initiativ til bedre opp
følging av de likepersonene man har i dag.
Styret ser for seg at det skal arrangeres treff
for foreningens likepersoner hvor de kan
utveksle erfaringer og få kunnskapspåfyll.
Et mulig sted for disse treffene kan være
rygghelgene. Kurs blir for øvrig en priori
tert oppgave for sentralstyret i tida som kom
mer. Det gjelder kurs både for tillitsvalgte og
for brukermedvirkere. Man ønsker å få flere
brukermedvirkere.

Samarbeid

Sentralstyret vil konkret utrede mulighetene
til samarbeid med andre pasientorganisa

sjoner. En gruppe vil få det som oppgave.
Den skal se på både mulige samarbeids
partnere og ulike samarbeidsmodeller.
Sekretariatsamarbeid nevnes som en av disse
mulighetene.

Utvalg

Som en del av oppfølgingen av handlings
programmet og for det daglige arbeidet opp
nevnte styret en del utvalg:
Helse- og samfunnspolitisk utvalg:
Abdurrehman Kahn (leder), Lisa Skaret,
Marit Svendsen og Gunnhild Lohn
Studieutvalg:
Svein Nårstad (leder) og Jørn Pettersen
Utvalg sosiale medier og websider:
Julie Osen (leder) og Jon Lyder.
Likepersonansvar: Stein Andresen,
Jørn Pettersen og Olaug Jørgensen
Arbeidsutvalg: Jørn Pettersen, Abdurreh
man Kahn med Eli Steen som sekretær.

Jubileum

Neste år er Ryggforeningen 25 år. I ramme
budsjettet som ble vedtatt på landsmøte ble
det avsatt midler til en markering av det.
Sentralstyret drøftet hvordan en slik marker
ing kan skje. De ønsker primært at det skal
foregå i regi av de ulike lokalavdelingene.
Datoen da den formelle stiftelsen skjedde
for 25 år siden, var 30. april. Sentralstyret
ser for seg at den datoen eller den nærmeste
helgen neste år, kan bli en jubileumsdag
eller aksjonsdag for Ryggforeningen ute i
avdelingene. Det vil bli gitt økonomisk støtte
til de aktivitetene som da gjennomføres.
Sentralstyret vil også være aktive medvirk
ere i planleggingen og gjennomføringen av
aktivitetene.
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Endelig er styret komplett

Ryggforeningens nye leder
har god ballast
På ekstraordinært landsstyremøte
30. juni ble Jørn Pettersen valgt
til ny leder av Ryggforeningen i
Norge. Jørn har hatt mange verv i
kommunale og fylkeskommunale
råd, i pasientbrukerutvalg, som
brukerrepresentant, i FUNKIS og
FFO. Lokalt er det medlemmene i
LHL Drøbak Frogn som har nytt
godt av engasjementet hans. Nå
tar han over roret i RiN, og skal
sørge for at foreningen holder
riktig og stabil kurs de neste par
årene.
				
tekst: eli steen

1. august og 1. arbeidsdag, og administra
sjonen i Ryggforeningen er på ferie. Jeg leser
gamle Ryggstøtten-blader, møteprotokoller,
vedtekter, sjekker ut Ryggforeningens Face
book grupper – og ringer Jørn Pettersen. Hei,
jeg er Eli, den nye kontormedarbeideren…
Kan vi treffes? Og plutselig har jeg date i
Drøbak dag 2.
Jeg sjekker ut Facebook-profilen til Jørn
i forkant, så jeg vet hvem jeg skal se etter.
Med dagens sosiale medier er rose i knapp
hullet helt overflødig.
Spent på å møte min kommende sjef, trasker
jeg gjennom brosteinsbelagte gater i Drøbak.
På Skipperstua blir jeg møtt med et smil og
et fast håndtrykk. Og i løpet av de neste par
timene, blir jeg sikker på at dette samar
beidet vil funke helt fint.
Jørn har vært medlem av Ryggforeningen i
tre år. I Ryggforeningen i Oslo og Akershus
har han vært styremedlem siden 2016. Etter
flere hjerteinfarkter er han i dag ufør, men
med stor arbeidskapasitet. Når jeg senere får
tilsendt CV´n hans, skjønner jeg at det må
være sant!
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Hvorfor sa du ja til vervet som styreleder i
Ryggforeningen?
– Jeg seila i Nordsjøen da jeg fikk hjerte
infarkt første gang i 2000. Jeg ble fratatt
helsesertifikatet. Da jeg kom meg igjen, fikk
jeg jobb som assisterende regionssekretær
i Norsk Sjømannsforbund. Flere infarkter
senere ble jeg ufør, men med stor arbeids
kapasitet.
– Det er ikke noe som er verre enn ikke å ha
noe å gjøre! Å sitte hjemme og kjenne på at
man er dårlig. Jeg har engasjement og inter
esse, og erkjennelsen og tilfredsheten ved å
kunne gjøre en forskjell er drivkraften.
Hva mener du er viktigst å gå i gang med i
Ryggforeningen?
– Jeg er usikker på rekkefølgen av det jeg

vil prioritere, men de områdene jeg vil jobbe
med er:
•
Finansiering
•
Forslag til nye vedtekter for å forberede
oss på kommune- og fylkessammen
slåinger
•
Lokal vekst og aktivitet
•
Likepersonstjenesten
Hva mener du er de viktigste faktorene
som kan bidra til medlemsvekst og opprett
holde engasjementet hos de som allerede er
medlemmer?
– Lokale aktiviteter som oppleves som
attraktive, er viktig. At de arrangeres regel
messig der medlemmene bor, og at de fenger.
Det er ikke noe fasit på hva slags aktiviteter
det skal være. De trenger ikke være faglige,
det viktigste er at folk trives sammen og
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får snakket. Han snakker av erfaring! Som
mangeårig styreleder i LHL Drøbak/Frogn,
har han erfart at de medlemskveldene hvor
foredragsholder uteblir, nesten blir de beste.
Da skravles det så taket løfter seg.
– Gode likepersoner i Ryggforeningen er
også viktig. Dette fordrer at vi har gode like
personer lokalt som kan være gode samtale
partnere. Vi burde ha likepersonssamlinger
regelmessig for å opprettholde engasje
ment og fylle på med kunnskap om rygg og
skjelett samt utveksle erfaringer.

At Jørn trives med å holde kurs, er udisku
tabelt. Han lyser opp når han forteller at han
er på vei til Brumunddal for å holde kurs i
teamarbeid for brukerutvalget ved Syke
huset Innlandet.

– Ellers er økonomien til Ryggforeningen
viktig. Vi som organisasjon må innrette oss
etter det Stortinget vedtar, og det betyr at vi
må forberede oss på nye fylkes- og region
inndelinger. Mange tilskuddsordninger
følger fylke, så vi må organisere oss slik at
vi «følger penga».

Hva er en perfekt dag for Jørn Pettersen?
– Sola skinner, jeg er smertefri, og sammen
med familien i båthavna i Drøbak en som
merdag, eller på fjellet om høsten.

Når det gjelder «arbeidsfordeling» mellom
sentralstyret og lokalavdelinger, sier Jørn at
sentralstyret tar seg av politikken. Fylkes
lagene kan også være politisk aktør, mens
lokallagene kan fokusere på det sosiale.
Når det er sagt, sier han at det er viktig å
ha b rukermedvirkere som kan være med å
påvirke og ha innflytelse i fylkes- og kom
munale råd.
Her har også Jørn erfaring og kompetanse
som kan styrke Ryggforeningen. I tillegg til
tillitsverv så bruker han tid på å være kurs
leder innenfor disse områdene:
•

•
•
•

Brukermedvirkning i spesialist- og
primær helsetjenesten, kommunale råd
og kommunal NAV
Opplæring av likepersoner, nye og
erfarne
Styre- og organisasjonsarbeid
Tale- og presentasjonsteknikk

Hva er ditt forhold til sosiale medier?
– Jeg er på Facebook, Snapchat og Insta
gram. De to sistnevnte bruker jeg egent
lig ikke. Facebook er en arena hvor jeg
formidler ord for dagen, og poster arrange
menter.

Akkurat nå har han ikke båt, men han er på
kikker'n etter en. Med eller uten båt, han
stortrives uansett ved kiosken til Solfrid ute
på moloen i båthavna. Der henger Hobby
gutta og Jaguargjengen og mange andre som
skaper liv og stemning.
Ellers ble ikke sommeren helt som planlagt.
Etter å ha byttet hjertestarter i mai, fikk han
en bakterieinfeksjon med på kjøpet. Dette
har bidratt til hyppige besøk på hjerte
klinikken og dårlig form. Målet var mange
og lange gåturer i sommer. Det måtte vente.
Da er det en ekstra mening i sitatet Jørn har
på Facebook-siden sin:
Et lite skritt hver dag er alt som skal til.
Formen er fin, og nå gleder Jørn seg til å lade
opp høsten med en uke i fjellet. Med bobil
til Smuksjøseter i Rondane går ferden. Der
håper jeg han får mange og lange turer, og får
ladet batteriene til høsten i Ryggforeningen.

Et lite skritt hver dag er
alt som skal til.

Jørn Pettersen
Hjemsted / bosted: Drøbak.
Født: 23.06.1960
Utdannelse: Studerte ved Oslo
Maritime Høyskole – Navigasjon,
1984-kullet
Barn: 1 sønn og 1 datter
Under forhold står det: «Det er
komplisert». Med det antar jeg at
han er single…?
Trosretning: «tro kan du gjøre i
kjerka. i livet må en vite»
Favorittsitater: Du skal ikke tåle
så inderlig vel, den urett som
ikke rammer deg selv
Hobbyer: Samler på pins
og mynter
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I 2018 får ExtraStiftelsen 302 millioner kroner til fordeling

Ryggforeningen har sendt inn
fire søknader til ExtraStiftelsen
ExtraStiftelsen er en av Norges største pengeutdelende stiftelser. Midlene som
blir utdelt bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og
psykisk helse, mestring og livskvalitet. Thor Einar Holmgard er Ryggforeningens
prosjektkoordinator for søknader til ExtraStiftelsen, og da søknadsfristen for
forskningsmidler gikk ut 1. juni, hadde han sendt inn fire søknader med et samlet
søknadsbeløp på vel 10,8 millioner kroner.
				
tekst: eli steen

Til tross for at Thor Einar avtrådte som
leder i Ryggforeningen for over to år siden,
har han fortsatt beholdt mange arbeids
oppgaver. IT-ansvarlig og superbruker, og
prosjektkoordinator for ExtraStiftelsen er
noen av dem. Da søknadsfristen gikk ut
1. juni i år, hadde Thor Einar på vegne av
Ryggforeningen, sendt inn søknad om støtte
til følgende fire forskningsprosjekter:
DET FØRSTE prosjektet er Manuellterapi
for akutte nakkesmerter. Det er Head and
Neck Research Group ved Forsknings
senteret på Akershus Universitetssykehus,
som skal forske. Studien har som målsetning
å undersøke om kiropraktisk manipula
sjonsbehandling for akutte nakkesmerter gir
bedre resultat enn medisiner (ibuprofen).
DET ANDRE forskningsprosjektet er
Nakkebrudd hos eldre. Forskningsinstitu
sjonen her, er Nevroklinikken ved Oslo
Universitetssykehus. Målet med denne stu
dien er å gi eldre mennesker bedre og mer
presis behandling av nakkebrudd. Per i dag
er det hvilken del av nakkevirvelen som er
brukket, som primært har vært avgjørende
for om man behandles kirurgisk, eller med
nakkekrage. I denne studien vil man ta hen
syn til pasientens totale sykdomsbilde og
helse når behandlingsmetode velges.

b ehandlingsteknikker som gir best resultat
for pasientene. I dette delprosjektet er mål
settingen å undersøke om bildeutredningen
av pasientene er nøyaktig og mest mulig lik
mellom radiolog og kirurg, og om den kan
forbedres. Samtidig vil man undersøke om
spesielle billedfunn før operasjon kan forutsi
resultat etter kirurgi.

DET TREDJE prosjektet er Radiologi
ved spinal stenose, og det kjøres på Bilde
diagnostisk avdeling ved Akershus Univer
sitetssykehus. Dette studiet er en delstudie
i forskningsprosjektet NORDSTEN innen
spinal stenose. Hovedformålet med stu
dien er å få kunnskap om hvilke kirurgiske

DET FJERDE forskningsprosjektet heter
Returnere smertepasienter tilbake i jobb.
Institutt for Helsefag ved Høyskolen i
Kristiania er forskningsinstitusjon. Målset
ningen med prosjektet er å utforske om hva
personer som er utenfor arbeidslivet på grunn
av muskel- og skjelett plager krever for å
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Thor Einar Holmgard er Ryggforeningens prosjektkorrdinator for ExtraStiftelsen.

komme tilbake i arbeid, og hva de mener er
betydningsfull retur til arbeid.
Jeg spør Thor Einar om han har noen
favoritter blant årets søknader, men han
klarer ikke å rangere de.
– Alle de fire søknadene er innenfor
de åtte definerte områdene som Rygg
foreningen ønsker mer forskning og kunn
skap om, sier han.
I dag består ExtraStiftelsen av 36 med
lemsorganisasjoner med til sammen over 1,6
millioner medlemmer. Ryggforeningen er
ikke medlem av ExtraStiftelsen, men er en
av de per i dag 177 godkjente organisasjoner
som kan søke Extra-midler.
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– Hvorfor er ikke Ryggforeningen
medlemsorganisasjon?
– Det vil koste Ryggforeningen 400 000
kroner å bli medlemsorganisasjon. En sum
det vil ta mange år å tjene inn igjen.
Fordelen med å være medlemsorganisa
sjon, er at man også kan søke ExtraExpress
midler. Disse midlene skal tildeles små
enkeltstående prosjekter med fokus på lokal
aktivitet og frivillighet. Søknadsskjema
ene er enkle, og beløpene man kan søke på
er inntil 30 000 kroner per aktivitet / pro
sjekt. ExtraExpress kan søkes to ganger i
året. Siden Ryggforeningen er medlem av
FFO, er det en liten mulighet for å sende
inn ExtraExpress søknader gjennom dem,
men det bør man sjekke med sitt lokale FFO
kontor.
Thor Einar har vært kontaktperson og
prosjektkoordinator for søknader til Extra

Stiftelsen i seks år nå. Han har bedt om å bli
avløst fra oppgaven. Fra april til juni er den
mest intense perioden, ifølge Thor Einar.
Han anslår forsiktig at han jobber 300 timer
i gjennomsnitt hvert år med søknadene og
oppfølgingen av Extra-prosjektene.
– Er det verdt innsatsen?
– Når Ryggforeningen får innvilget
støtte til forskningsprosjekter som kan gagne
mennesker med ryggdiagnoser og plager –
JA! Er de i tillegg innenfor de åtte definerte
områdene som Ryggforeningen ønsker mer
forskning og kunnskap om – JA! Rosinen
i pølsa er administrasjonstilskuddet Rygg
foreningen får utbetalt dersom forsknings
prosjektet blir godkjent. Dette utgjør 10 %
av tildelt forskningsbeløp.
I perioden 1998-2015 har Ryggforeningen
fått innvilget støtte til 31 prosjekter med et
samlet tildelingsbeløp på over 27 millioner
kroner. 10% av dette, det vil si 2,7 millioner

kroner, er mottatt i administrasjonstilskudd.
Men det er et tidkrevende arbeid, og kun
15% av søknadene kommer gjennom nål
øyet hos ExtraStiftelsen.
185 MILLIARDER kroner er samfunns
konstnadene årlig for muskel/skjelett ifølge
Helsedirektoratet. Til sammenligning så er
de årlige samfunnskostnadene for psykiske
lidelser også 185 milliarder kroner. Kreft og
hjerte/kar ligger henholdsvis på 128 milliar
der og 126 milliarder kroner årlig.
– Det er forunderlig at så lite midler til
faller forskning innenfor muskel og skjelett,
sier Thor Einar, når det er det helseområdet
som vokser mest og koster mest.
Vi venter spent på om årets arbeid gir
gevinst. Tildeling blir kunngjort rundt 15.
oktober. Oppfølger kommer i neste utgave
av Ryggstøtten.

– Det er forunderlig at så lite midler tilfaller
forskning innenfor muskel og skjelett, når det er
det helseområdet som vokser mest og koster mest.

Helse Politisk Utvalg og sentralstyret i
Ryggforeningen har definert 8 områder som
det ønskes mer forskning og kunnskap om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nakke
Spinal Stenose - tolkning av bilder og behandling
Modic forandringer
Skoliose - årsaker, skoliosetilpasset trening og hva
er situasjonen for de pasientene som ble behandlet
med gamle metoder
Kiropraktikk og manuelle behandlingsmetoder
Sittehemming
Barn og unge - bruk av smarttelefoner, nettbrett og
spill samt konsekvensen av at barn og unge utvikler
overvekt
Hvordan få personer med muskel og skjelett plager
til å stå lenger i arbeid og hvordan få personer med
muskel og skjelettplager tilbake i jobb på en trygg og
god måte

EXTRASTIFTELSEN
1989: Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonal
		
foreningen for folkehelsen starter arbeidet med å
		
utvikle et landsomfattende TV-spill, der overskuddet
		
skal tilfalle frivillige helseorganisasjoner.
1993: ExtraStiftelsen etableres.
1996: ExtraStiftelsen inngår avtale med Norsk Tipping
		
om utvikling, drift og markedsføring av Extra-spillet.
2016: Extra-spillet overdras til Norsk Tipping, og etter
		
dette mottar ExtraStiftelsen en prosentandel
		
(6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.
•
•

•

Siden oppstarten har ExtraStiftelsen fordelt fire milliarder
kroner til frivillige helseprosjekter over hele landet.
Støtten fra ExtraStiftelsen fordeles til Helseprosjekter
som deles inn i Forebygging og Rehabilitering, og til
Forskningsprosjekter. I tillegg har medlemsorganisa
sjonene mulighet for å søke på ExtraExpress, som er en
stønadsordning som skal bidra til aktiviteter lokalt.
Helseprosjekter og ExtraExpress har søknadsfrist to
ganger i året, det vil si 15. mars og 15. september.
Forskningsprosjekter har søknadsfrist 1. juni.
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Engasjert «krylling» har inn
og overtatt ansvaret for Ryg
Listen over interesser og engasje
ment er lang for den nye kontor
medarbeideren og redaktøren
i Ryggforeningen i Norge, Eli
Steen. Russerevy, ski, musikk,
vin, reiser, hund, turgåing, stift
else og ledelse av ulike frivillige
organisasjoner er noe av det hun
har engasjert seg i. 1. august
startet hun i Ryggforening
en og
etter en innkjøringsperiode over
tok hun formelt ansvaret etter
Stein 
A ndresen 1. september.
Redaktøransvaret for Ryggstøtten
er hennes fra og med denne
utgaven. Hun jobber fra hjemme
kontor i Austadveien i Drammen.

				
tekst og foto: eirik moe

DRAMMEN ER også fødebyen hennes.
Men bare ett år gammel flyttet familien til
Krødsherad. Der tilbrakte hun barne- og
ungdomstida. Hun føler seg derfor fortsatt
som «krylling» - som de fra Krødsherad
kaller seg.
GLØDEN I stemmen når hun forteller om
den, bekrefter at det var en fin ungdomstid. Ikke minst ga naturen rundt mange
muligheter til lek, turer og skigåing. Flere
foreninger å delta i var det også. Eli var
med i skolekorpset, speideren, og Røde
Kors.
Nærheten til Norefjell ga muligheter
til inntekter under skolegangen. I helger
og ferier hadde hun jobb på skistua, og
i Norefjell Ski og Friluftssenter som heismannskap og i skipatruljen. Mange helger
ble også tilbrakt på Røde Kors hytta på
Norefjell, som vaktmannskap i hjelpe
korpset. Hun fikk anledning til å gjennomføre flere ulike kurs innenfor Røde Kors,
og fikk praktisere ved å være instruktør
og veileder på førstehjelpskurs, vinter
redningskurs og lederkurs i foreningen.
«KRYLLINGEN MÅTTE» imidlertid dra til
Hønefoss da hun begynte på gymnaset.
Samfunnsfaglinjen valgte hun der.
– Vi hadde en relativt lang busstur til og
fra Hønefoss hver dag, og bussturen ble
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Fra terrassen hjemme i Austadveien har Eli Steen flott utsikt over Drammen.
ikke brukt til lekselesing, sier Eli. De andre
elevene, mange morgentrøtte, var nok til
tider dritlei skravlinga og latteren til bestevenninnen min og meg.
– Jeg tror ikke de var så lei seg da vi
begge bestemte oss for å dra til USA som
utvekslingsstudenter etter 1. klasse. Jeg
havnet i Raleigh, North Carolina, og gikk
siste året på Needham Broughton Highschool.
På mange måter opplevde hun der kontraster til det hun var vant med fra trygge
Krødsherad og Hønefoss. Skolen var stor.
2.300 elever. Det var like mange som det
var innbyggere i hjembygda hennes.
Før vi reiste til hver vår stat i USA, hadde
venninnen min og jeg en plan om å engasjere oss i russetida når vi kom hjem igjen.
Vi drev valgkamp i småskala amerikansk
stil, og resultatet ble at venninnen min
ble russepresident, og jeg ble revysjef for
russerevyen.
- Noen mente nok at det ikke var et lurt
valg og ville gå ut over skolen. Men faktisk
var det revysjefjobben som skaffet meg
den første stillingen i legemiddelbransjen.

Hun som ansatte meg hadde nemlig også
vært aktiv i russerevy, forteller Eli.
ETTER USA-OPPHOLDET fullførte hun
gymnaset, og det var på tide å tenke på
en yrkeskarriere.
– Mamma ville at jeg skulle bli sykepleier. Det har hendt at jeg har angret litt
på at jeg ikke tok den utdannelsen. Men
en hendelse mens jeg gikk på gymnaset,
førte til at jeg ikke gjorde det, forteller Eli.
Hun var ferievikar ved Kryllingheimen
alders- og sykehjem. Da skulle hun løfte
på en pasient som var litt for tung, og det
smalt til i ryggen.
– Jeg ble etter hvert bra, men tenkte at
sykepleier neppe var det rette for en som
tilsynelatende hadde dårlig rygg.
LITT UTEN mål og mening ble det markedsføring og økonomi. Det begynte
med ettårig bedriftsøkonomistudium ved
Statens lærerskole for handel og kontor
på Hønefoss, deretter to år på Norges
Markedshøyskole i Oslo. Det er innen

salg og markedsføring hun har jobbet
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ntatt ryggkontoret
ggstøtten
rud, jobbet hun i den bransjen helt fram til
2017. Da ble hun nødt til å slutte etter at
hun et par år hadde hatt store ryggsmerter
og fikk diagnosen modic forandringer.
I de ulike legemiddelfirmaene hun har
vært ansatt, har salg og markedsføring
vært hovedoppgavene. I det siste firmaet
var hun distriktsansvarlig for Akershus
vest, Buskerud, Vestfold, Telemark og
Agderfylkene. Det medførte mye reising
og bilkjøring. Med modic ble det vanskelig
å gjennomføre en slik jobb, og hun måtte
slutte.
SOM MANGE andre søkte Eli seg til klinikken til Hanne Albert i Odense for å få
hjelp. En 100 dagers sterk antibiotikakur
er hovedingrediensen i den kuren. Det har
hjulpet en del.
– Smertene har blitt til å leve med, sier
Eli. Men når jeg nå er klar til å komme
tilbake til yrkeslivet skyldes det at
behandlingen er fulgt opp med systematisk trening. Slik trening og oppfølging har
jeg fått hos «Trimmen» i Drammen.

det meste av tida, selv om hun også etter
markedsførerutdanningen tok grunnfag i
sosiologi ved Universitetet i Oslo.
I LØPET av universitetstida fikk hun tid
til et fire måneders studieopphold i Dijon
i Frankrike. Hovedhensikten var å lære
fransk, men det var også andre og litt
mer spesielle fag ved den franske skolen.
Dijon ligger i Burgund – et kjent vindistrikt.
Første time en dag i uka, sto vinsmaking
på timeplanen.
Vinekspert bedyrer Eli at hun ikke har
blitt. Men smaken på vin er der fortsatt.
Hun og noen venninner har startet en vinklubb. De kaller seg «Promillepikene». Eli
antyder at vi kanskje ikke bør skrive hva
klubbnavnet er, for det kan gi inntrykk
av at de konsumerer mer alkohol enn de
faktisk gjør.
I 1993 fikk Eli sin første jobb i
legemiddel
bransjen. Som nevnt blant
annet takket være at hun i sin tid hadde
vært russerevysjef. Avbrutt av et år hvor
hun var miljø
arbeider ved lærings- og
mestringssenteret ved Sykehuset Buske-

– PÅ FLERE måter er jobben i Rygg
foreningen midt i blinken for meg. Jeg
kan ha hjemmekontor og jobbe fleksibelt.
Jeg har en sønn på 20 som er utviklingshemmet. Han trenger i noen situasjoner
bistand. Det kan jeg nå gi ham og samtidig
være i full jobb. Men viktigst er at det er en
spennende jobb, mener Eli. Det er en jobb
som føles riktig i hode og hjerte!
NOEN TANKER om hva som blir viktig
framover har hun, selv om hun under
streker at hun har mye å lære. Hun har
erfart fra organisasjoner hun selv har
vært engasjert i, at noe av det medlemmene opplever som viktig, er å ha sosiale
møteplasser. De får treffe noen som er i
samme situasjon som dem og dermed
noen å snakke med. I en pasientorganisasjon mener hun likepersonarbeid derfor er
sentralt.
ERFARINGENE SINE de siste årene
har hun fra Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) og Norsk Forbund for
Utviklingshemmede (NFU). Hun tok initiativet til å danne HBF Buskerud i 2003. I
dag er hun nestleder i HBF Buskerud og

Vestfold, og leder i NFU Nedre Buskerud
lokallag.
– ØKONOMISK HANDLEFRIHET er avgjørende for at enhver organisasjon skal
oppfylle målene sine, mener hun. Det
gjelder selvsagt også for Ryggforeningen.
Å sikre en god økonomi framstår derfor
som en hovedoppgave. Det betyr å bruke
de mulighetene som finnes til å øke inntektene. Da kan vi gi tilbud som forhåpentligvis betyr at flere kan ønske å bli
medlemmer i Ryggforeningen, mener Eli.
Samtidig er det ikke så slitsomt å få medlemmene til å engasjere seg i styrearbeid,
dersom økonomien gir rom for aktiviteter.
– JEG GLEDER meg til å jobbe i Ryggforeningen! Interesseorganisasjoner og
frivillig engasjement har vært viktig for
meg i hele mitt voksne liv. Det har bidratt
til mestringsfølelse og har gjort at jeg har
taklet egen livssituasjon bedre. Takknemlighet fra mennesker som føler at jeg har
vært med på å gjøre en forskjell, har vært
belønningen. Så har det bidratt til at jeg
har møtt mange fantastiske mennesker!
Eli avslutter med å si at hun er oppmerksom på at hun skal overta omfattende
arbeidsoppgaver etter personer som har
lagt ned en stor innsats. Hun håper medlemmene har litt tålmodighet med henne
om servicen på Ryggforeningens kontor
oppleves dårligere i en periode.

CV
Navn: Eli Steen
Alder: 50 år
Sivilstand: Gift med Per Kristian,
to sønner, Mikkel på 21 og
Mathias på 20, og hunden Milo
Yrke: Kontormedarbeider Ryggforeningen i Norge og redaktør
for Ryggstøtten
Utdanning: Diplommarkedsfører,
Norges Markedshøyskole
Bor: Drammen
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Thor Einar Holmgard fikk en operasjon som endret livet hans

Fra rullestol til et aktivt liv
i bevegelse uten smerter
Tidligere leder i Ryggforeningen Thor Einar Holmgard har både skoliose og spinal
stenose. De siste ti årene har situasjonen hans forverret seg gradvis. Smertene ble
så store at han bare kunne bevege seg svært korte strekninger. I 2016 anskaffet
han seg rullestol og så for seg at det skulle bli «framkomstmiddelet» hans resten av
livet. En operasjon ved Rikshospitalet i vår har imdlertid endret situasjonen og gitt
ham et nytt liv. Rullestolen er satt bort og han kan gå lange turer uten smerter.
I denne artikkelen forteller han historien sin.

Jeg er født i Skudeneshavn på Karmøy
i 1954. Da jeg begynte på skolen fikk jeg
beskjeden om at jeg hadde skoliose. Jeg ble
fulgt opp av lege i de første årene av bar
neskolen, men skoliosen utviklet seg kraftig
og jeg ble sendt til Sophies Minde i Oslo for
utredning og oppfølging. Det ble 1 år med
gipskorsett og så ble jeg operert for en adult
idiopatisk skoliose ved Sophies Minde i
1968 med HIBBs prosedyre med påfølgende
behandling i gipskorsett. I årene som fulgte
klarte jeg meg ganske godt og hadde et godt
og aktivt liv. Noen mindre problemer og
smerter har jeg hatt i disse årene, men jeg
lærte meg å leve med dem. Jeg pleier å si
at de plagene har blitt som en litt brysom
og plagsom leieboer som flyttet inn og slo
seg til ro.

uutholdelige. Når de var på det verste,
var det som om beinet ble amputert uten
bedøvelse. Fikk jeg satt meg ned og bøyd
meg fremover, gikk smertene over etter 2 - 3
minutter, og jeg kunne legge ut på de neste
100 - 150 meterne.
Alle ruter ble planlagt utfra hvor det gikk
an å hvile eller sette seg ned. Dette var sterkt
begrensende. Ikke bare for meg, men også
for Torill, min kone, mine barn og barne
barn. Jeg deltok ikke i familiens og venners
aktiviteter. Jeg var en tilskuer til mitt eget og
familiens liv. Jeg satt ofte med tårer i øynene
og så på andre mennesker som gikk normalt
og uanstrengt og var rett og slett misunnelig.
De hadde noe som jeg hadde mistet, og som
jeg ikke trodde jeg skulle få tilbake.

Strålende smerter

I 2016 fikk jeg spesialtilpasset rullestol fra
Hjelpemiddelsentralen som jeg brukte der
som jeg skulle bevege meg lengre enn 150
meter.
Det å sette seg i rullestol var ikke enkelt
- mentalt. Det gjorde noe med selvbildet
mitt. Jeg følte jeg ble mer avhengig av hjelp
fra andre. Fremkommeligheten ble ytter
ligere redusert og begrenset. Jeg begynte å
forberede meg på at livet gradvis skulle bli
enda trangere og begrense meg ytterligere i
hva jeg kunne gjøre og være med på.
I denne perioden forsøkte jeg flere
ganger via fastlegen å få vurdert om det var
noe som kunne gjøres med smertene for å
hjelpe meg til et bedre liv. Det ble tatt flere
MR bilder som ble sendt til spesialist. Etter
at de hadde vurdert bildene var tilbake
meldingen at bildene ikke kunne gi svar på
hvorfor jeg hadde de problemene jeg hadde

I 2002 - 2003 fikk jeg problemer med strål
ende smerter samt nummenhet i høyre bein
når jeg sto oppreist og beveget meg. Jeg ble
operert for spinal stenose i 2004. Jeg hadde
god effekt av denne operasjonen i tre til fire
år. Men så begynte smertene å komme til
bake når jeg gikk og stod oppreist. De første
årene var smertene til å leve med, men etter
hvert som tiden gikk ble hverdagen vanske
ligere og livskvaliteten ble gradvis dårligere.
Aksjonsradiusen ble stadig kortere. Jeg
begynte å gå med stokk og det fungerte
bra en god periode, men etterhvert fikk jeg
smerter også når jeg gikk med stokk. 2 - 300
meter gikk greit. Skulle jeg gå lenger, brukte
jeg krykker.
Utviklingen fortsatte feil vei. De siste
fem årene hadde jeg en aksjonsradius på
100 - 150 meter før smertene ble nesten
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Spesialtilpasset rullestol

og at det ikke var noen grunn til å foreta
operativt inngrep.

MR og røntgenbilder

Jeg hadde vanskelig for å forstå og aksept
ere at det ikke var noe som kunne gjøres
for å hjelpe meg til et bedre liv med mindre
smerter. Jeg hadde vært leder av Ryggfore
ningen siden 2010 og hadde gjennom årene
fått et ganske stort kontaktnett.
Jeg bestemte meg for å bruke dette
kontakt
nettet, gå utenom ordinær hen
visningsvei. Om ettermiddagen den 27.
november 2015 sendte jeg en privat mail til
overlege Raphael Adobor ved seksjon for
ryggkirurgi ved Rikshospitalet.
Jeg ba om en konsultasjon eller en poli
klinisk time hvor han kunne se på MR bilder
og røntgen samt at jeg fikk snakket ut om
min situasjon. Jeg hadde møtt Raphael i
mange sammenhenger og visste at han var
overlege og opererte skoliosepasienter samt
at han var opptatt av hvordan det gikk med
oss som var skolioseoperert for mange år
siden. Han responderte samme dag og satte
meg opp for en poliklinisk time våren 2016.
Jeg møtte opp på Rikshospitalet i mai
med ferske MR-bilder og det ble tatt nye
røntgenbilder.
Da jeg kom inn til Raphael sa han gan
ske tidlig i samtalen at basert på røntgen
bilder og MR kunne han ikke se eller gi
svar på hvorfor jeg hadde de problemene
jeg hadde. Han trodde ikke at et operativt
inngrep ville hjelpe meg. Med andre ord det
samme svaret jeg hadde fått tidligere.

Hørte på meg
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Illustrasjon av den avstivningen som er foretatt i Thor Einars rygg og
som har gitt ham et nytt liv.

Han tok seg imidlertid tid til å høre på meg.
Jeg forklarte da nøye hvordan jeg hadde det,
hva som trigget smertene, hva som gjorde
smertene mindre og hvordan hverdagen min
var. Han stilte spørsmål og jeg svarte etter
beste evne. Etter kort tid endret han opp
fatning og konkluderte med at dette kunne
han gjøre noe med. Han mente at en avstiv
ing av L3 - L5 ville gi ønsket resultat og jeg
ble satt opp for operasjon våren 2017.
Jeg hadde kun en betenkelighet. Da
jeg ble operert i 1968 ble 11 nivåer avsti
vet, nå skulle det avstives ytterligere 3 - 4
nivåer. Vi tok en runde på det. Jeg mente
at det viktigste var å bli smertefri. Dersom
avstivingen ville hemme meg på noen måte
så skulle jeg lære å leve med det.

Endelig operasjon

Så skjer det som ikke skal skje. 3. juledag
2016 fikk jeg hjerteinfarkt, fikk innsatt stent
og ble satt på hjertemedisin og blodfor
tynnende. På grunn av en bestemt medisin
kunne ikke den operasjon som var planlagt
våren 2017 gjennomføres som planlagt.
Operasjonen måtte utsettes ett år.
Endelig - 8. mars 2018 gjennomførte
Raphael den planlagte avstivningsopera
sjonen. Av operasjonsbeskrivelsen framgår
det at følgende ble gjort:
«Pasient på Jackson bord under motor

Etter operasjonen kan Thor Einar gå ganske lange turer ute å merke
smerter.

isk nevromonitorering. Man går i det gamle
arret som utvides kranielt og kaudalt med
subkutan disseksjon til bein. Det er massive
beinpåleiringer med hypertrofiske fasett
ledd og kort avstand mellom fasettledd og
spinosi. Man får etterhvert frilagt lamina
på begge sider. Instrumenterer med trans
pedikulære skruer fra L3 til S1 på begge
sider. Gjennomlyser og finner fin stilling
av skruene. Vi gjør en laminektomi i L4 til
S1, mest påhøyre side, men også mot ven
stre side. Får dekomprimert alle utgående
nerverøtter. L5 pedikkelskruen på høyre
side har medial bridge, og denne skif
tes under direkte syn. L4 skruene er også
sjekket og alle contained. Deretter fiksering
in situ med 5,5 titanstaver på begge sider.
Transplanterer beinuttaket lateralt på begge
sider.»

Nytt liv

Da startet mitt nye liv. Smertene i beinet
var borte. Aksjonsradiusen var ikke lenger
begrenset på grunn av smerter. Nå var den
begrenset på grunn av 10 - 15 år med inn
aktivitet. Det var muskler som ikke hadde
vært brukt som plutselig fikk kjørt seg, og
jeg var kronisk lemster i lang, lang tid.
Rehabiliteringen har vært tøff og vil
fortsatt være tøff en lang periode. Jeg er
utålmodig av natur og trodde resultatene

skulle komme mye raskere, men jeg har
erfart at det tar tid å få liv i en «råtten» og
ubrukt kropp. Jeg trener to til tre ganger
pr uke på tredemølle og ergometersykkel
i tillegg til at jeg går turer sammen med
familien. Før operasjonen gikk jeg ca 2 km
pr uke. Nå seks måneder etter operasjonen
er jeg oppe i 1,5 mil pr uke og distansen er
økende.

Den viktige samtalen

Det er nesten vanskelig å beskrive hvor mye
den samtalen med Raphael betydde og hvor
viktig det er å få snakke med en lege, få
anledning til å fortelle hvordan en har det,
hva som fungerer og hva som ikke fungere,
og at viktige beslutninger ikke bare blir
tatt på grunnlag av MR bilder og røntgen.
Pasienten er mer enn bilder og det er ikke
alt en ser på disse bildene.
Dette har ikke bare endret min hverdag og
mitt liv. Det har endret hverdagen og livet
til hele min familie.
Nå er jeg med igjen! Jeg lever et aktivt liv i
bevegelse uten smerter.
Thor Einar Holmgard
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Presentasjon av
Sentralstyret 2018 – 2020
Det er både nye og gamle koster i Sentralstyret. Flere medlemmer i Ryggforeningen er målet.
Det er bred enighet om at attraktive tilbud lokalt, dyktige likepersoner og synlighet i sosiale
medier, er viktige tiltak for å nå målet om medlemsvekst.
				
tekst: eli steen

Abdurrehman Khan, nestleder
Bosted: Rælingen
Alder: 46

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Det er et spennende og viktig verv. Min
interesse og tidligere engasjement for fri
villigheten gjør at jeg meldte min inter
esse for sentralstyreverv. Har tidligere
organisasjonserfaring fra FFO, Mental

Helse, Brukermedvirkning, Politikk og leder
på arbeidsplassen i tillegg til to mislykkede
ryggoperasjoner bak meg.
Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Jeg mener at disse tre arbeidsområdene er
viktigst:

Julie Osen
styremedlem – gjenvalg
Bosted: Kongsberg
Alder: 32 år
Yrke: Barnehagelærer

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Jeg takket ja fordi jeg brenner for å gjøre
noe for ungdommene i Ryggforeningen. Å
få skoliosediagnosen som ung, og ikke vite
noe om lidelsen, det å føle seg annerledes,
og i tillegg ha smerter, har vært med å bidra
til at jeg vil engasjere meg.
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1. Brukermedvirkning:
Kvalifisere flere brukemedvirkere for
aktivt å bidra med erfaringer og synliggjøre
foreningen i helsevesenet.
2. Organisasjonskurs til tillitsvalgte:
Kvalifisere tillitsvalgte. Målet må være å gi
praktiske råd og veiledning, og hvordan man
enkelt kan drive et lag. Kurs i styrearbeid.
3. Helsepolitisk arbeid:
Synliggjøre foreningen i organisatoriske og
politiske miljøer. Bidra aktivt med å for
bedre situasjonen for personer med rygg
lidelser/diagnoser.
Hvilke oppgaver har du mest lyst til
å jobbe med?
Jeg er nestleder i Sentralstyre og leder i
Helsepolitisk utvalg.

Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Medlemsvekst, men da må vi ha et tilbud
til medlemmene, noe som oppleves som
attraktivt. Nå har jeg inntrykk av at folk
melder seg inn i Ryggforeningen når de
har vondt, og forsvinner ut igjen når de blir
bedre.
Å jobbe helsepolitisk, påvirke myndigheter
og behandlingsapparat og forskningsmiljø
er også noe jeg ønsker Ryggforeningen vil
prioritere.
Hvilke oppgaver vil du jobbe med?
Jeg skal ha IT ansvar sammen med Jon Lyder,
og være administrator for Ryggforeningens
hjemmeside, og Facebook-sidene.
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Evy Anne Mortensen Svanemsli
styremedlem – gjenvalg
Bosted: Kristiansund
Alder: 60 år

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Jeg har takket ja fordi jeg ønsker å få mere
innsyn i hva som skjer sentralt i Rygg
foreningen. Jeg vil være med og bestemme
hva Ryggforeningen skal prioritere, og bidra
til at lokalavdelingene får mer informasjon
om hva som skjer sentralt.

Jon Lyder
styremedlem – ny

Bosted: Trondheim		
Alder: 51 år
Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Jeg takket ja fordi jeg vil at Ryggforeningen
skal bli mer synlige i sosiale medier.
Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Jeg syns at Ryggforeningen må arbeide for

Marit Svendsen
styremedlem – ny

Bosted: Trondheim
Alder: 56		
Yrke: Seniorrådgiver Avdeling for
utdanningskvalitet NTNU

Hvorfor har du takket ja til å bli med
i sentralstyret?
Har selv modicforandringer og venter på
skiveproteseoperasjon, og har gjennom
kontakt med andre i samme situasjon for
stått at det er svært ulikt hvordan tilbudet
til personer med disse plagene håndteres i
det offentlige helsevesen. Det er ikke riktig
at så mange skal være nødt til å betale for
behandling i utlandet/på private klinikker,
når tilbudet finnes i det offentlige. Denne
urettferdigheten gjorde at jeg valgte å en
gasjere meg i Ryggforeningen. Først gjen
nom å bli med å danne modic-gruppen og
bli med i modic-gruppeledelsen, deretter inn
i s entralstyret på vegne av modic-gruppele
delsen fra april i 2018.
Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Hvilke oppgaver har du mest lyst til å
jobbe med?
Jeg har sagt ja til å være med i helsepolitisk
komite, og der er det flere saker vi ønsker

Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Jeg mener at Ryggforeningen bør priori
tere mere, og aktivt samarbeid med lokal
avdelingene. Det er medlemmene våre som
er viktigst.
Hvilke oppgaver har du mest lyst til
å jobbe med?
Jeg ønsker å jobbe aktivt med å prøve å få
etablert flere lokalavdelinger, og også få de
inaktive avdelingene opp og gå igjen.
Evy er også leder i Ryggforeningen avdeling
Nordmøre og Romsdal.

å bli mer synlig på internett, og i større grad
bruke sosiale medier til å synliggjøre hvem
Ryggforeningen er, og hva vi gjør. For å til
trekke oss nye medlemmer er det viktig å
være tilstede i de foraene hvor de yngre er.
Hvilke oppgaver vil du jobbe med?
Jeg skal ha IT ansvar sammen med
Julie Osen, og være administrator for
Ryggforeningens hjemmeside og Facebook
gruppene.
Jon er også aktiv i Trøndelagsavdelingen av
RiN.

å følge opp på vegne av Ryggforeningens
medlemmer.
Mitt engasjement for å gå inn i Ryggfor
eningen for å bidra til at det skal være lik rett
til behandling i det offentlige helsevesen,
uavhengig hvor i Norge du bor – det er en
svært viktig sak for meg, og høyst relevant.
Nå kan jeg selv få operasjon ved privat kli
nikk til en pris av kr 140.000,- denne høsten.
For meg er utfordringen at mitt nærsykehus
St. Olavs i Trondheim ikke prioriterer denne
type operasjoner. Så om jeg ønsker opera
sjon må jeg selv betale, fordi jeg ikke får
dekket operasjonen ved denne private kli
nikken.
Helsepolitisk komite har bare rukket å ha
ett møte, og denne høsten skal vi kartlegge
akkurat disse spørsmålene. Hva skal vi
prioritere, hvordan posisjonere oss og hvilke
arenaer skal RiN være representert på til
beste for RiNs medlemmer osv.
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Olaug Jørgensen
1. varamedlem – ny

med aktivitet/styre. Rygg
foreningen må
synliggjøre seg enda mer, her er nettsiden
og sosiale medier et viktig sted. Det vil for
håpentligvis gi flere medlemmer og beholde
medlemmer. Ryggforeningen må bli mer
attraktiv.

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret? Ønsker å være med på og
utvikle Ryggforeningen videre.

Hvilke oppgaver har du mest lyst til
å jobbe med?
Ønsker å være med på og utvikle Rygg
foreningen videre og ikke minst synliggjøre
den mye mer. Der er nettsiden en viktig
arena.

Bosted: Jevnaker
Alder: 63 år
Yrke: AFP-pensjonist fra 2018, fra jobb i
administrasjon i attføringsbedrift.

Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Ryggforeningen bør jobbe aktivt videre for å
være en seriøs helsepolitisk aktør i samfun
net når det gjelder nakke- rygg og bekken
plager. Påvirke til mer forskning, best mulig
behandlingstilbud, brukermedvirkning, like
personaktivitet og medlemspleie. Få på plass
flere diagnosegrupper, støtte opp om lokale
avdelinger, spesielt der de har problemer

Diagnosegrupper og arbeid med å få på
plass flere diagnosegrupper som setter fokus
på flere ryggdiagnoser, både når det gjelder
behandling, forskning, rehabilitering m.m.
er et interessant område. Likepersonarbeid.
Olaug er også med i gruppeledelsen i
Skoliosegruppa.

Tone Storm – Hansen
2. varamedlem – ny

John Strøm
3. varamedlem – ny

Åse Mæle Jacobsen
4. varamedlem – gjenvalg

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Jeg har vært medlem i Ryggforeningen i
ca. 10 år, og i Skoliosegruppa, og har hatt
mye glede av det. Jeg har ikke fått noen
arbeidsoppgaver i styret ennå.

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Jeg har takket ja fordi det er en utfordring.

Hvorfor har du takket ja til å bli med i
Sentralstyret?
Som siste vara er jeg med for å følge litt
med i hva som skjer i sentralstyret

Bosted: Sarpsborg
Alder: 70 år

Tone er også med i styret i Ryggforeningen
avdeling Østfold.

Bosted: Kristiansund
Alder: 68

Hvilke oppgaver har du mest lyst til å
jobbe med?
I styret har jeg lyst til å jobbe med studie
arbeid.

Bosted: Hafrsfjord
Alder: 57

Hvilke oppgaver bør Ryggforeningen
prioritere denne perioden og hvorfor?
Prioritere å få flere likepersoner opplært.
Viktig å få flere likepersoner for at med
lemmene skal ha noen å snakke med som
de føler seg trygge på, særlig i lokallag og
diagnosegrupper.   
Åse er også leder i Ryggforeningen
avdeling Rogaland
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Lokalavdelingenes side

Medlemskvelder, turer og treninger
Ryggforeningens avdelinger arrangerer mange og ulike aktiviteter
som bidrar til å holde på gamle medlemmer og tiltrekke seg nye.
Her er et tilbakeblikk på hva som skjedde i noen av Ryggforeningens
avdelinger i vårhalvåret, og hva som er planlagt denne høsten.
				
tekst: eli steen

Ryggforeningen avdeling Nedre Romerike
Gunnhild Lohn som er sekretær i Nedre Romerike har sendt en lang mail med over
sikt over hva som har skjedd, og hva som er planlagt resten av 2018.
I februar/mars arrangerte Nedre Romerike datakurs for medlemmene sine.
Medlemstur med Colorline til Kiel gikk av stabelen i mars.
– Ellers så har vi medlemssammenkomster en gang per måned. Den 12. juni hadde
vi med oss to foredragsholdere. Pia Rosenberg-Ringstad fortalte om 50 års erfaring
med skoliose, og fysioterapeut Mona Øversveen fra Aurskog-Høland fysioterapi og
trening holdt foredrag om ryggens anatomi, smertefysiologi og prinsipper for ulike
aktuelle treningsformer.
1. september var Ryggforeningen i Nedre Romerike med på å markere Frivillighets
dagen 2018. Da hadde de stand på Lillestrøm Torv.
– Vi vil synliggjøre oss, og vise at vi er her for nåværende og potensielle medlem
mer, sier Gunnhild.

Fysioterapeut Mona Øversveen og Pia Rosen
berg-Ringstad holdt foredrag på medlemskveld
i Nedre Romerike

Treningsmuligheter høsten 2018
•
Mandager: Ryggtrening på Vollaklinikken, Lillestrøm kl 18.00 med fysio
terapeut E
 milie S. Sjølie. Ta kontakt med Fysioterapeut Emilie S. Sjølie på
Vollaklinikken d ersom du ønsker denne flotte muligheten.
•
Torsdager: Samtrening med LHL Skedsmo og Fet på Slorahallen
fra kl 11 til kl 12. Dette tilbudet er gratis og alle er velkommen.
•
Fredager: Varmtvannstrening på Lillestrøm Bo-og servicesenter (LiBOS)
fra kl 10.30-11:30.
Sporadiske treninger / trimturer:
•
Gågrupper med og uten staver. Disse turene arrangeres sporadisk.
•
Ti på topp-turer. Kontakt Per Martinsen permartinsen2@gmail.com for mer info.
•
Stolpejakt. Vi går i rolig tempo og medlemmene har med matpakke og drikke selv.
Vi avtaler tidspunkt for dette på facebook og i medlemsskriv.
Foruten treninger, så vil Nedre Romerike fortsette med medlemskvelder månedlig
denne høsten. Den 16. oktober skal foreningen markere Verdens Ryggdag med fore
dragskveld. Kiropraktor Trym fra NEMUS Lørenskog kommer. I tillegg vil dagen
markeres med stand på AHUS. Det vil også arrangeres nytt datakurs for medlemmene
i oktober.
Fredag 30. november blir det julebord på Solheimshagen på Lillestrøm.
Ryggforeningen i Nedre Romerike informerer sine medlemmer om arrangementer
ved å sende ut nyhetsbrev, og poste det på facebook siden. Lurer dere på noe, eller vil
melde dere på arrangementer, ta kontakt med Gunnhild, gulling73@yahoo.no Hun
har oversikten over alt som skjer og tar imot påmeldinger.

Gunnhild Lohn i Ryggforeningen Nedre Rome
rike markerer Frivillighetens dag med stand på
Lillestrøm Torv

Ryggforeningen
avdeling Elverum
Feikje Veltman Bjørkholen melder om at
de har bassengtrening på Hernes Institutt
hver mandag fra kl.17.30 til 18.30. Dette
er en aktivitet de har holdt på med helt siden
2003. Gruppa består av ca 25 deltakere.
En gang i måneden, etter badingen, har de
sammenkomst /pizzakveld hvor medlem
mene tar opp forskjellige saker.
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Ryggforeningen avdeling Nordmøre og Romsdal
Leder Evy Svanemsli forteller at Ryggforeningens avdeling i Nordmøre og Romsdal
arrangerer medlemsmøte hver måned med unntak av juli og desember. På en av
kveldene har de gjerne fagkveld. Ellers så har de både cafétreff og stavgang. Sommer
avslutning hadde de på Romsdal museum i år.
Alle medlemmene får tilsendt nyhetsbrev med informasjon om møter og aktiviteter.
I høsthalvåret er det planlagt cafétreff, som regel med gåturer først.
8., 25. og 31. oktober, samt 12., 22. og 28. november foregår dette. Mætt og go´ i
Kristiansund er stamstedet, og dette skjer på dagtid.
Medlemsmøte avholdes 3. oktober på Musikkhuset i Kristiansund, og den 29. oktober
på Folkets Hus i Molde.
7. november har lokallaget planlagt en aktivitetskveld hvor medlemmene inviteres til
juleverksted. Dette arrangeres på Musikkhuset i Kristiansund.
5. desember er det duket for julebord i RiN Nordmøre og Romsdal.
Turer høsten 2018:
•
27. september: Hurtigrutetur til Molde
•
26.-27. oktober: Tur til Ålesund med byvandring
•
29. november: Førjulstur til Molde
•
12.-13. desember: Julemarkedstur til Trondheim
Ta kontakt med Evy på telefon 99 62 21 17 for mer informasjon om arrangementene.

Ryggforeningen avdeling
Oslo og Akershus
Benedicte Hasli i RiOA forteller at de
sender ut Ryggbrev til sine medlemmer hvor
de informerer om faste aktiviteter og kom
mende arrangementer.
RiOA har i første halvår hatt Varmtvanns
trening på Kantarellen, Nordstrand, tors
dager fra 15.30 og 16.15. Dette tilbudet
fortsetter også i høsthalvåret.
Ellers har de i vårhalvåret hatt pizzatreff
i Oslo, sommeravslutning i Drøbak, og
«Fangene på fortet» i Nydalen, Oslo.
25. august arrangerte RiOA guidet gratis tur
i Ekebergparken.
30. september til 2. oktober arrangeres det
organisasjonskurs på Kielfergen. Dette er
for medlemmer som nå eller senere ønsker
å delta i styrearbeid.
20.-21. oktober er det planlagt kurs i bruker
medvirkning på Hurdalsjøen Hotell.
Pizzatreff på Peppes, Oslo, inviteres det til
30. oktober og 14. november.
Hvis du er interessert i noen av
arrangementene, kontakt Benedicte på
mail: bhasli@hotmail.com

Ryggforeningen avdeling
Øvre Romerike

Ryggforeningen avdeling Nordmøre og Romsdal hadde sin sommeravslutning på Roms
dals museum 6. juni.Fra venstre: John Strøm, Heidi Karin Bolgvåg, Hilde Reiten, Eva
Karin Sæterbø, Astrid Marie Myrvågnes, Ingunn Bach og Evy Svanemsli, bak står Liv
Røkkum

Ryggforeningen
avdeling Østfold
26. september til 1. oktober
arrangerer Ryggforeningen i Østfold
tur til r ehabiliteringssenteret UPA i
Druskininkai i Litauen.
I tillegg til oppholdet i kurbadbyen,
er det lagt inn et døgn i Vilnius hvor
turdeltakerne får omvisning i byen,
lunsj og middag.
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– Det er fysiske aktiviteter RiN Øvre Rome
rike fokuserer på, sier Berit Risto.
Hun har vært leder i Øvre Romerike siden
2003. De vel 50 medlemmene har hatt til
bud om vanngym og yoga i første halvdel
av 2018. At vanngym og basseng er noe
medlemmene setter pris på, er helt sikkert!
Det er 20-30 medlemmer som benytter seg
av tilbudet. Yoga og stavgangskurs har også
vært på timeplanen. Berit håper å få til også
dette utover høsten. I tillegg til de regelmes
sige og ukentlige aktivitetene, så har de jule
bord og sommeravslutning hvert år.
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Ryggforeningen avdeling Rogaland

Ryggforeningen avdeling Trøndelag

Åse Mæle Jacobsen, leder i RiN Rogaland sier at de hadde en
hyggelig medlemskveld på Egon i Haugesund i mars.
Den planlagte Geocachingen i mars, ble avlyst på grunn av regn
vær. I April hadde vi Yogakurs som gikk over fire ganger og var
veldig bra. I mai hadde vi turgåing på Solatranden med kaffi og
kaker ute på restauranten etterpå.

Jon Lyder i Trondheim kan fortelle om mange fine turer i
Trondheimsområdet. Av de mange flotte bildene som er lagt ut
på Facebook, tenker en fort at naturen er den flotteste katedralen
av alle. Turene annonseres via Facebook siden, og sted og dato
for neste tur avtales før de skiller lag. En gjeng på 11-12 har holdt
koken.

Høsthalvåret startet vi med temamøte 29. august i Haugesund med
fysioterapeut Karoline Aspaas Kvinnesland. Tema var «Hvorfor
forebygging og trening av ryggen er viktig». Det var en engasjert
dame som var flink til å snakke om dette.

Utfordringen nå er å planlegge turer for alle, ikke bare «de
spreke». En fagkveld er også under planlegging.

Ellers blir det mange gåturer utover høsten. Når Ryggstøtten går i
trykken, har vi vært på Solastranden 4. september, og Åkrasanden
6. september.
3. oktober blir det tur på Melsheia kl. 18:30, og 6. november
går vi rundt Mosvatnet. Verdens Ryggdag 16. oktober skal RiN
Rogaland markere med stand på Madla Amfi fra kl 14-17.
21. november inviterer vi medlemmene våre ut på Egon i
Stavanger. Invitasjon og påmeldingsinfo vil bli sendt ut.
Ryggforeningen i Trøndelag på tur. Fra venstre Øydis Økland,
Tone Søbstad, Roar Solem, Torill Østhus-Loktu, Vibeke Barstad.

Gåtur med RiN Rogaland på Solastranda

Ryggforeningen i Trøndelag på tur til Elgsethytta
Fra venstre Roar Solem, Øydis Økland, Torill Østhus-Loktu,
Roar Østhus-Loktu, Vibeke Barstad og Jon Lyder.

Fysioterapeut Karoline Aspaas Kvinnesland på temakveld i
Ryggforeningen Rogaland.

Heidi Økland på tur med Ryggforeningen i Trøndelag. Heidi er også
med i Modicgruppen.
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Snart braker det løs for
Rygghelgen 2018
Skoliosetreff, Modictreff og treffet for alle andre diagnoser i Ryggforeningen arrangeres
20. og 21. oktober på Quality Hotel Strand Gjøvik. For første gang i Ryggforeningens
historie, inviteres alle medlemmene til Rygghelg, og ikke bare de som er tilknyttet en
diagnosegruppe. 150 medlemmer er satt som tak. Blir vi så mange?
				
tekst: eli steen

Sentralstyret bestemte på styremøte i
oktober 2017, at man i stedet for å arrangere
treff for diagnosegruppene, skulle arrangere
en Rygghelg for alle medlemmer uavhengig
av diagnose.
Som sagt, så gjort. Det ble nedsatt en arrange
mentskomite bestående av Heidi Ø
 kland,
Julie Osen og Stein Andresen. Program for
helgen var ikke klart da invitasjonene ble
sendt ut, men det forhindret ikke medlem
mer i å melde seg på. Det er lagt opp til både
diagnosespesifikke og generelle tema.
Hanne Albert fra Modicklinikken i Odense
kommer. Hun er kjent som «The Queen of
Modic», og har i en årrekke behandlet modic
forandringer med antibiotika og laser.
I tillegg får vi inn solide forelesere som
Lars Christian Bråten, tilknyttet Forsknings-

Bilde fra Skoliosetreffet 2017.

22

og formidlingsenheten for muskelskjelett
helse (FORMI) og Håvard Furunes fra
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
(NKR).
Minni Bains, Scroth fysioterapeut, vil lede
øvelser og trening. Det vil også bli mulighet
til yoga.
På Quality Hotel Strand Gjøvik har man
mulighet for både SPA og trening i basseng.
Men Rygghelgens aller viktigste element
er at man treffer andre medlemmer i Rygg
foreningen som man kan utveksle erfaringer
med.
Vi er spente på oppslutning og innhold, og
ikke minst evaluering av helgen. Særlig med
tanke på at Ryggforeningen fyller 25 år i
2019.

«Modicdronninga» Hanne Albert kommer til
Rygghelga i oktober.

Sentralstyret i Ryggforeningen
Styreleder

Styremedlemmer:

Jørn Pettersen
Tlf.: 900 94 469
E-post: leder@ryggforeningen.no

Julie Osen
Tlf. 977 54 355
E-post: julie.osen@protonmail.com

Nestleder

Evy Anne M. Svanemsli
Tlf.: 996 22 117
E-post: oyvind.svanemsli@nktv.no

Abdurrehman Khan
Tlf.: 468 82 919
E-post: khan@123.no

Jon Lyder
Tlf.: 977 27 273
E-post: jon.lyder@gmail.com
Svein Nårstad
Tlf.: 954 12 008
E-post: sen12@online.no

Varamedlemmer:

1. varamedlem:
Olaug Jørgensen
Tlf.: 952 41 749
E-post: oh.jorg@online.no

Marit Svendsen
Tlf.: 467 98 861
E-post: marit.svendsen@ntnu.no

Ryggforeningens avdelinger
Ryggforeningen avd. Aust Agder

Ryggforeningen avd. Hordaland

Kontaktperson: Kirsti Holden
Tlf: 900 23 109
E-post: kirsti.holden@sshf.no

Leder: Thale Skogstad
Tlf.: 926 61 371
E-post: thale.skogstad@gmail.com

DrammensRygg avd. Buskerud og Vestfold

Ryggforeningen avd. MjøsRygg,
Hedmark og Oppland

Ryggforeningen avd. Oslo og Akershus

Kontaktperson: Tor Hellem-Hansen
Tlf.: 414 53 080
E-post: torhh40@hotmail.com

Leder: Benedicte Sofie Hasli
Tlf: 977 76 243
E-post: bhasli@hotmail.com

Ryggforeningen avd. Nedre Romerike

Ryggforeningen avd. Nordland

Leder: Per Martinsen
Tlf: 472 62 373
E-post: pmar1@live.no

Kontaktperson: Vidar Rønning
Tlf.: 997 64 396
E-post: vidarronning@yahoo.no

Leder: Rune Hansen Gunnerød
Tlf.: 472 94 545
E-post: runehansen65@gmail.com

Ryggforeningen avd. Elverum
Leder: Feikje Veltman Bjørkholen
Tlf: 959 08 102
E-post: feikje@online.no

Ryggforeningen avd. Nordmøre
og Romsdal 		
Leder: Evy Svanemsli
Tlf: 996 22 117
E-post: oyvind.svanemsli@nktv.no

Ryggforeningen avd. Rogaland
Leder: Åse Mæle Jacobsen
Tlf: 414 53 203
E-post: aa.jacobsen@lyse.net

Ryggforeningen avd. Sunnmøre
Kontaktperson: Randi Alnes
Tlf.: 926 43 698
E-post: randi.alnes@mimer.no

Ryggforeningen avd. Trøndelag
Kontaktperson: Jon Lyder
Tlf.: 977 27 273
E-post: jon.lyder@gmail.com

Ryggforeningen avd. Østfold
Leder: Lisa Skaret
Tlf.: 907 68 824
E-post: lska@online.no

Ryggforeningen avd. Øvre Romerike
Leder: Berit Risto
Tlf: 957 31 163
E-post: b.risto@online.no

Ryggforeningens likepersoner
Sentral likepersonstelefon
Tlf.: 911 74 174
DrammensRygg avd. Buskerud og Vestfold
Jorun H. Scherf - Tlf: 951 70 543
E-post: scherf@online.no
Toril Krogsund - Tlf: 906 26 019
E-post: torkro@vestreviken.no

Ryggforeningen avd. Harstad

Ryggforeningen avd. Østfold

Mona B. Markussen - Tlf: 997 90 732
E-post: monabritt.markussen@gmail.com

Jane E. Thon Kristiansen - Tlf: 91 78 75 99
E-post: janeelna58@gmail.com

Ryggforeningen avd. MjøsRygg,
Hedmark og Oppland

Stein Andresen - Tlf.: 482 00 991
E-post: stein.andresen@gmail.com

Olaug Jørgensen - Tlf: 952 41 749
E-post: oh.jorg@online.no

Jonny Krogsund - Tlf: 957 30 844
E-post: jonnkrog@online.no

Likeperson skoliose pårørende:
Karin Løvsletten - Tlf: 416 07 746
E-post: lovsletten@yahoo.no

Unni Andresen - Tlf: 901 31 178
E-post: unni.andresen48@gmail.com

Ryggforeningen avd. Hordaland

Åge Johansen - Tlf: 480 67 340
E-post: aage-j4@online.no
Vigdis Enger Myrvang - Tlf: 992 32 954
E-post: vigdis.enger65@gmail.com
Margareth Wrålid - Tlf: 917 48 444
E-post: margaret.wralid@hotmail.com

Berit Håven Larsen - Tlf: 991 63 278

Ryggforeningen avd.
Nordmøre og Romsdal
Liv Røkkum - Tlf: 478 99 840
Evy Svanemsli - Tlf: 996 22 117

Ryggforeningen avd. Oslo og Akershus
Tore Bjørklund - Tlf: 47 66 46 93
E-post: bjoeto56@gmail.com

Tordis Rustand - Tlf: 473 75 547
E-post: tordisrustand@hotmail.com

Ryggforeningen avd. Sunnmøre

Arve Fjeld - Tlf: 995 74 374
E-post: arve.fjeld1@ebnett.no

Gro Skudal Nakken - Tlf: 402 31 633
E-post: tjnakken@online.no

Olav Langvandsbråten - Tlf: 988 00 518
E-post: olavlang@icloud.com

Ryggforeningen avd. Rogaland

Rune Hansen Gunnerød - Tlf: 472 94 545
E-post: runehansen65@gmail.com

Åse Mæle Jacobsen - Tlf: 414 53 203
E-post: aa.jacobsen@lyse.net

Modic-gruppa

E-post: modic@ryggforeningen.no

Nakkekontakt

Rita Westre
Tlf.: 926 32 372
E-post: rita.westre@broadpark.no

Skoliosegruppa

Gruppeleder:
Karin Tobiassen Hoel
Tlf.: 922 44 804
E-post: hoel.karin@gmail.com
Ellen Therese Nilsen - Tlf.: 452 15 009
E-post: elteni3@hotmail.com
Julie Osen - Tlf.: 977 54 355
E-post: julie.osen@protonmail.com
Olaug Jørgensen - Tlf.: 952 41 749
E-post: oh.jorg@online.no

Ungdomskontakt
skoliose:

Emilie Stang
Tlf.: 932 30 191
E-post: emilie.stang@hotmail.com

Returadresse: Ryggforeningen i Norge, Postboks 9612, 3035 Drammen

Meld deg inn i
Ryggforeningen!

Grasrotandelen
til lokallaget!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for
mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende,
fagfolk og andre interesserte.
Foreningen ble startet 30.04.1994. Ryggforeningen arbeider bl.a. for at
mennesker med nakke-, rygg- og bekkenplager skal få bedre helsehjelp
og livskvalitet. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og
driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer.
Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere
i vårt arbeid til fremme av rygghelse.

Du ønskes velkommen som medlem!
Du kan melde deg inn
• på vår nettside www.ryggforeningen.no
• ved å sende mail til ryggforeningen@ryggforeningen.no
• ved å ringe 69 26 87 00
• ved å sende nedenstående kupong per post

Ryggforeningen avd. Nordmøre
og Romsdal: 999 111 947
DrammensRygg avd. Buskerud og
Vestfold: 991 97 3346
Ryggforeningen avd. Harstad
og omegn: 993 78 7426

✂
Jeg ønsker kontakt med likemann
Jeg ønsker kontakt med skoliosegruppa
Jeg ønsker kontakt med nakkekontakt

Jeg ønsker kontakt med kontaktperson
for spinal stenose
Jeg ønsker kontakt med Modic gruppa
Ta kontakt med meg, jeg ønsker
å engasjere meg aktivt i foreningen

Navn .....................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Postnr ....................................................

Sted...................................................................

Fylke ......................................................................................................................................
Fødselsdato (dd.mnd.år): ..................................... .Telefon/mobil: .............................................
Epost: ....................................................................................................................................
Slippen sendes til: Ryggforeningen i Norge, Postboks 9612, 3035 Drammen

Du må oppgi organisasjonsnummeret
til det laget du ønsker å støtte til
kommisjonæren du tipper hos.
Du kan også gå inn på
www.grasrotandelen.no
og søke opp det laget du ønsker å
støtte, og så skrive ut en blankett med
strekkode på som du leverer hos kommisjonæren. På spillkvitteringen din vil
det fremgå hvem som mottar
Grasrotandelen fra deg.

ORGANISASJONSNUMRE TIL NOEN
LAG I RYGGFORENINGEN:

Medlemskontingent er kr 375,- pr år
Hustandsmedlemmer kr 200,- pr år (i tillegg til medlem fra husstanden)
Ungdomsmedlem kr 125,- pr år (10 år t.o.m. 24 år)
Ryggforeningens kontonummer: 1080 26 18978

JA, jeg melder meg inn i Ryggforeningen i Norge!

Hvis du er registrert spiller og tipper
på noen av Norsk Tippings spill, kan
du registrere ditt lokal- eller fylkeslag
av Ryggforeningen som mottaker
av Grasrotandelen. Da vil ditt lag bli
tilgodesett med penger hver gang du
spiller. Det koster ikke deg noe.

Ryggforeningen avd. Hordaland
fylkeslag: 998 936 551
Ryggforeningen avd. Oslo
og Akershus: 992 038 233
Ryggforeningen avd. Rogaland
fylkeslag: 897 533 162
Ryggforeningen avd. Østfold:
991 00 4750
Ryggforeningen avd. MjøsRygg,
Hedmark og Oppland: 912 067 734
Ryggforeningen avd. Sunnmøre:
998 500 575
Ryggforeningen avd. Øvre Romerike:
913 839 684
Ryggforeningen avd. Nedre Romerike:
919 288 426

