ÅRSRAPPORT NFOI 2021

Styret
Styret har fra 01.01.21 til 01.05.21 bestått av:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Ungdomsrepr.
1. vara:
2. vara:

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen
Jan Helge Meland
Leif Richard Bårdsen
Sissel Binder
Andreas Henden
Øyvind Strand
Lars Nesset Romundstad
Maren Rognaldsen
Gry Tofte Haugen

(Gjenvalgt for 2 år i 2020)
(Ikke på valg i 2020)
(Ikke på valg i 2020)
(Gjenvalgt i 2020)
(Gjenvalgt i 2020)
(Ikke på valg i 2020)
(Gjenvalgt for 2 år i 2020)
(Gjenvalgt for 1 år i 2020)
(Gjenvalgt for 1 år i 2020)

Styret har fra 01.05.21 bestått av:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Styremedlem 3:
1. vara:
2. vara:

Inger-Margrethe Stavdal Paulsen
André Wittwer
Leif Richard Bårdsen
Sissel Binder
Andreas Henden
Øyvind Strand
Lars Nesset Romundstad
Maren Rognaldsen
Gry Tofte Haugen

(Ikke på valg i 2021)
(Valgt for 2 år i 2021)
(Gjenvalgt for 2 år i 2021)
(Ikke på valg i 2021)
(Ikke på valg i 2021)
(Gjenvalgt for 2 år i 2021)
(Ikke på valg i 2021)
(Gjenvalgt for 1 år i 2021)
(Gjenvalgt for 1 år i 2021)

Visma Addo identifikasjonsnummer: d0dd60c7-1215-4ebf-8e4f-ea8e50e88c29

Per 31.12.21 hadde NFOI 280 betalende medlemmer; 227 voksne, 53 barn og 30
støttemedlemmer. I våre medlemslister er det i tillegg 75 voksne personer, 19
personer under 18 år som ikke betalte medlemskontingent i 2021. Vi fikk 15 nye
medlemmer i 2021.

Styrets arbeid
Styret har hatt fem ordinære styremøter i 2021. Ett møte ble holdt på Scandic
Lillestrøm og ett møte var på Hasle Linie i Oslo. Resten ble avholdt digitalt via Teams.
I tillegg har det vært avholdt noen kortere digitale arbeids- og planleggingsmøter
mellom medlemmer i styret.
Høsten 2021 startet vi opp med korte månedlige «statusmøter» på Teams. Dette er et
supplement til styremøtene og en måte å holde hverandre oppdatert på sakene vi
jobber med.
Vi har ikke vært helt tilbake til normalen i 2021. Året begynte «digitalt», men
samfunnet åpnet opp etter hvert og gjorde at vi kunne arrangere to fysiske
styremøter, familieleir og voksensamling.
I tillegg til å arrangere medlemssamlinger, ha kontakt med ulike samarbeidspartnere
som TRS, fagpersoner og FFO, har internasjonalt samarbeid også vært viktig i 2021.
Styrets leder har mottatt til sammen 1G i honorar for 2021. Det er mye arbeid som går
med til å drive en forening, og det er travelt i perioder. Mye tid går med til å
administrere e-post og rapportere til ulike instanser. De andre styremedlemmene har
avlastet styreleder der det har vært naturlig. I tillegg har styreleder i enkelte saker fått
bistand fra andre utenfor styret som har erfaring med styrearbeid og interessepolitikk.
Det meste av kommunikasjonen i styret foregår på e-post og via Teams.

Visma Addo identifikasjonsnummer: d0dd60c7-1215-4ebf-8e4f-ea8e50e88c29

NFOIs styre. Bakeste rekke fra venstre: Sissel Binder, Inger-Margrethe Stavdal Paulsen, Maren Rognaldsen og
Øyvind Strand. Første rekke fra venstre: Lars Nesset Romundstad, Andreas Henden, André Wittwer, Leif
Richard Bårdsen og Gry Tofte Haugen.

Årsmøte- og likepersonssamling 2021
På grunn av pandemien ble årsmøtet også i 2021 avholdt som et digitalt møte. Møtet
var delt i to; den formelle årsmøtedelen og en uformell sosial del. Det var 31 påmeldte
til møtet som ble avholdt lørdag 1. mai. Blant de påmeldte var også en observatør fra
SFOI, vår søsterorganisasjon i Sverige. Til selve årsmøtet var det leid inn skrivetolker
fra NAV.

NFOI hadde per 31.12.21 24 likepersoner. Likepersonene våre bistår på ulike måter.
De mottar henvendelser på e-post, telefon og foretar besøk på sykehus og
hjemmebesøk. Vi har en lukket likepersonsgruppe på Facebook, hvor Lisbeth Myhre,
Silje Hebnes og Rebecca Tvedt Skarberg er moderatorer. Gruppa er mye brukt og er
en viktig del av likepersonsarbeidet vårt. Styret har bestemt at likepersonsgruppa er
en del av NFOIs medlemstilbud. Derfor er det er kun medlemmer av foreningen som
kan være medlem av gruppa. Det var 127 medlemmer i gruppa ved utgangen av 2021.

Likepersonssamlinger
Voksensamlingen ble gjennomført som planlagt på Soria Moria i september. Det var
veldig hyggelig å endelig kunne arrangere en fysisk samling. Det var faglige innlegg om
smerte og smertemekanismer ved professor Audun Stubhaug og om aldring ved Lena
Lande Wekre. I tillegg hadde vi parallelle aktivitetsgrupper og samtalegrupper. Det
deltok 35 personer. Gry Tofte Haugen og Inger-Margrethe Stavdal Paulsen var
ansvarlige for samlingen.
Det ble også arrangert ett digitalt treff i 2021, nærmere bestemt et digitalt juletreff i
desember. Ansvarlige for samlingen var Andreas Henden og Inger-Margrethe Stavdal
Paulsen.

Barne- og ungdomsarbeid
Etter att vi måtte avlyse familieleiren i 2020 var det veldig hyggelig å kunne invitere til
og faktisk avholde familieleir i 2021. Familieleiren ble avholdt i Trondheim i august. De
44 deltakerne besøkte blant annet Rockheim og Pirbadet. Ansvarlig for samlingen var
Jan Helge Meland.

Lokale tiltak
Lokallaget i Trøndelag hadde to aktiviteter i 2021. De avholdt
årsmøte/medlemssamling på Røros i september, og hadde ytterligere en
medlemssamling i desember. Lokallagsleder Kristin Westgaard takket for seg på
årsmøtet og ny lokallagsleder er Lisbeth Skei Sjøberg.
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Likepersonsarbeid

Forskning, utvikling og faglig samarbeid
TRS og fagmiljøer
For å sikre OI-gruppa et best mulig tilbud ved TRS, har vi arbeidet aktivt for å ivareta
en god dialog med senteret. NFOIs leder Inger-Margrethe Stavdal Paulsen har vært
kontaktperson mot TRS de siste årene.

Dialogen med TRS i 2021 har i hovedsak dreid seg om Norsk Register for Sjeldne
Bensykdommer, kvinnehelse, gentesting, tannhelse og rehabilitering. Representanter
for NFOI har deltatt på informasjonsmøte om registeret for sjeldne bensykdommer
samt at NFOIs leder har hatt kommunikasjon med TRS om registeret. NFOI har
diskutert kvinnehelse med TRS og har tatt initiativ til et digitalt fagseminar om temaet.
Dette seminaret var planlagt til oktober 2021, men har blitt utsatt til 2022. Temaet
gentesting og om det er hensiktsmessig for personer med OI kom opp på
voksensamlingen i september. Etter dette møtet har NFOI hatt kontakt med
fagpersoner på området for å forhøre seg hvordan man går fram dersom man ønsker
å få utført en gentest. NFOI hadde høsten 2021 kommunikasjon med TAKO-senteret
angående informasjon om OI og oral helse. TAKO-senteret jobber med en tekst som
skal publiseres på nettsiden deres. Rehabilitering og habilitering er et tema som
mange er opptatt av og som NFOI synes er viktig. I desember 2021 hadde NFOI et
samarbeidsmøte med TRS og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
(Hauglandsenteret) om tilbudet til personer med OI. Dette er noe vi skal følge opp
også i 2022.
Representanter for TRS deltok på et digitalt møte med NFOIs styre i oktober. Overlege
ved TRS Lena Lande Wekre deltok med et innlegg på voksensamlingen i september.

NFOIs fagråd
Det har ikke vært noe møte med fagrådet i 2021, men NFOIs styre hatt kontakt med
enkeltmedlemmer i rådet.

NFOIs forsknings- og utviklingskonto
Det har ikke kommet søknader om FoU-støtte i 2021.
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Inger-Margrethe Stavdal Paulsen er leder av senterrådet ved TRS. Det har vært to
digitale møter i senterrådet i 2021. Inger-Margrethe har deltatt på begge møtene. I
tillegg til senterrådsmøtene har det vært avholdt digitale møter med lederne i de
andre brukerforeningene tilknyttet TRS.

Informasjonsarbeid, internett og OI-nytt
Nettsiden har vært oppdatert noe med nyheter. Vi startet i 2021 på et arbeid med å
fornye nettsiden vår. Dette arbeidet fortsetter i 2022. Facebook-siden vår har blitt
relativt hyppig oppdatert og hadde ved årsskiftet 527 følgere. Det ble sendt ut fire
nyhetsbrev på e-post til medlemmene i 2021.

Internasjonalt samarbeid
Deltakelse på europeisk og internasjonalt nivå blir viktigere og viktigere. Med god
tilgang på digitale kommunikasjonsløsninger som e-post, sosiale medier og
møteplattformer som Teams og Zoom, blir verden mindre og mulighetene for
samarbeid større. Kontaktnettet vårt utvides stadig og vi ser at det er viktig å være på
de arenaene der møter og konferanser skjer. Dette er derfor noe vi prioriterer så langt
vi har ressurser til det.
Det at vi kan delta og samhandle på internasjonale arenaer gir oss viktige møtepunkter
med søsterorganisasjoner, fagpersoner og andre aktører på feltet da vi får
informasjon om hva som rører seg i OI-verdenen og på sjeldenfeltet. Dette bidrar igjen
til å styrke vårt samarbeid med både nasjonalt og internasjonalt fagmiljø. Også i 2021
ble alle møter digitale, noe som gjør det lett å delta på denne arenaen.
Legemiddelutvikling og register er temaer som er aktuelle både nasjonalt og
internasjonalt. Det er nyttig og lærerikt å kunne delta i diskusjoner med europeiske og
internasjonale søsterorganisasjoner og andre aktører rundt disse temaene. Det gir oss
et bedre grunnlag for å delta i diskusjonene også her hjemme.
NFOIs leder deltok på flere digitale konferanser, møter og webinarer i 2021:
• OIFE Leadership Meeting – februar 2021
• CoOrdiNated Care Of Rare Diseases (CONCORD) End of Study Webinar – mars
2021
• Virtual Nordic Rare Disease Summit – april 2021
• OIF OI Clinic Town Hall – april 2021
• EURORDIS Membership Meeting – mai 2021
• EURORDIS Summer School – juni 2021
• OIFE AGM – juni 2021
• OIF Virtual Conference – juli 2021
• Findacure Webinar: Uderstanding Health Economics: Preparing for HTA – juli
2021
• BBS Annual Conference – september 2021
• Webinar: Rare Diseases and Nordic Countries - Present and Future Prospects
– november 2021
• Rare Bone Disease Summit – desember 2021
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Styret besluttet høsten 2021 at det ikke ville komme noe OI-Nytt dette året. Styret er
i en prosess hvor det diskuteres hvordan og i hvilke kanaler vi skal informere
medlemmene.

Nordisk samarbeid
NFOIs leder har regelmessige digitale møter med DFOIs leder, Karsten Jensen. Hun
deltok på DFOIs styremøte i januar 2021. I tillegg deltok hun på et møte med SFOIs
styre i februar 2021.

Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE)
Ingunn Westerheim er både NFOIs representant til og leder av den europeiske
paraplyorganisasjonen, OIFE. I tillegg til Ingunn Westerheim deltok NFOIs leder, IngerMargrethe Stavdal Paulsen, på OIFEs generalforsamling 19. juni 2021.
Foreningens medlemmer har blitt informert om det internasjonale arbeidet på
årsmøtet og foreningens internettkanaler.
IMPACT Survey
OIFEs store prosjekt i 2021 var det globale forskningsprosjektet Impact Survey. Impact
Survey var en kartlegging av de helsemessige og samfunnsøkonomiske konsekvensene
av det å leve med OI. Impact Survey var utformet som en digital spørreundersøkelse
for personer med OI eller foreldre/foresatte til personer med OI. Da undersøkelsen
ble stengt i slutten av september hadde det kommet såpass mange svar fra Norge at
vi etter hvert vil få data som vi kan bruke i interessepolitisk påvirkningsarbeid. Her
snakker vi om påvirkningsarbeid mot nasjonale og internasjonale myndigheter for å få
bedre behandling (herunder legemidler), oppfølging og tjenester for personer med OI
i alle aldersgrupper.
Impact Survey er en viktig studie, og det er den første gangen en slik kartlegging blir
gjort på et globalt nivå. Siden det er så få personer med OI i hvert land, er det vanskelig
å få et stort nok datagrunnlag på nasjonalt nivå. Derfor trenger vi data også på globalt
nivå. Siden vi fikk så mange svar fra Norge, kan man ta ut en egen nasjonal rapport for
oss. Vi regner med at vi vil kunne få de første dataene i løpet av sommeren 2022.
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Det er satt i gang et arbeid for å lage felles dansk-norske oppfølgingsrutiner for
personer med OI. NFOIs leder deltok på et videomøte med norske og danske
fagpersoner i februar 2021. Arbeidet er ikke avsluttet, og fortsetter i 2022.

FFO og interessepolitikk

På FFOs digitale kongress og representantskapsmøte i november foreslo NFOI at
sjeldne diagnoser skulle reflekteres bedre i FFOs program for den kommende
perioden. Siden vi i år har fått en sjeldenstrategi som har mål som vil få konsekvenser
for tilbudet til personer med sjeldne diagnoser samt et stort fokus på internasjonalt
samarbeid på sjeldenfeltet ønsket vi at det skulle reflekteres tydeligere programmet.
NFOI foreslo to punkter som begge ble tatt med i programmet.
•
•

Punkt 1: FFO skal arbeide for å følge opp sjeldenstrategien.
Punkt 2: FFO skal bidra inn i europeiske arenaer og styrke brukerstemmen for
personer med sjeldne diagnoser. Disse stemmene er ekstra sårbare når det er
få i Norge med en og samme diagnose. Vi trenger derfor å bidra med større
fokus på europeiske arenaer.

Kongressen ga sitt tilsagn og redaksjonskomiteen laget en ny tekst som ble vedtatt.
NFOIs innspill ble tatt med under overskriften «Et godt og rettferdig helsevesen» og
er markert med kursiv:
Det er store ulikheter innen helsetilbudet både sosialt og geografisk.
Ressurssterke pasienter og brukere får flere, bedre og raskere tjenester og
oppfølging, og noen diagnoser og medisinske felt har høyere status enn andre.
Noen bor langt unna det beste tilbudet, og at det er store variasjoner i
kapasitet og kvalitet mellom helseregioner og kommuner. Det er også
forskjeller knyttet til utdanning, kjønn, alder og tilgang på ny teknologi.
Personer med sjeldne sykdommer møter særskilte utfordringer knyttet til
diagnostikk og ny avansert behandling. FFO vil i årene som kommer ha en viktig
oppgave i å bidra til realisering av ny sjeldenstrategi og medvirke til
internasjonalt samarbeid på feltet.
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Interessepolitisk virksomhet
Foreningen har i perioden kanalisert det meste av sitt interessepolitiske arbeid
gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Vi har også kontakt med
Unge Funksjonshemmede. I 2021 var det stor spenning knyttet til den ventede
sjeldenstrategien som ble lansert i august. FFO har opprettet et eget interessepolitisk
nettverk for sjeldenorganisasjonene. Representanter for NFOI har deltatt på digitale
møter i forbindelse med dette.

I tillegg til medlemmer fra styret har også andre personer deltatt på kurs og møter på
vegne av NFOI.
Foreningen har i 2021 hatt flere representanter i ulike råd/utvalg:
• Rebecca Tvedt Skarberg er leder i FFOs valgkomité og vararepresentant i
Norsk Register for Sjeldne Bensykdommer. Hun er i tillegg
brukerrepresentant i europeisk referansenettverk for sjeldne
beinsykdommer (ERN BOND), European Registry for Rare Bone and Mineral
Conditions (EuRR-Bone), European Joint Programme on Rare Diseases (EJP
RD), Rare2030, samt volunteer hos Eurordis.
• Andreas Henden har sittet i NAVs brukerutvalg for hjelpemidler og
tilrettelegging og Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Tønsberg
kommune samt at han er styremedlem i Stopp Diskrimineringen.
• Maren Rognaldsen har fram til juni 2021 vært representant for
pasientorganisasjoner i REK (Regional etisk komite for helsefaglig og
medisinsk forskning).
• Leif Richard Bårdsen har vært med i referansegruppe for TRS sitt prosjekt om
tilrettelegging i arbeidslivet.
• Ingunn Westerheim er brukerrepresentant i Nasjonal koordineringsgruppe
for persontilpassa medisin, Norsk Register for Sjeldne Bensykdommer og
European Registry for Rare Bone and Mineral Conditions (EuRR-Bone). Hun
er medlem av styringsgruppa for The Impact Survey, norsk vararepresentant
i Sjeldne Brukerorganisasjoners Nordiske Nettverk (SBONN), medlem av
Eurordis Council of National Alliances (CNA) og Eurordis Council of
Federations (CEF).
• Regine Sophie R. Westgaard er brukerrepresentant i ungdomsrådet ved St
Olavs Hospital.
• Lisbeth Skei Sjøberg er brukerrepresentant i brukerrådet ved ortopedisk
avdeling ved St Olavs Hospital.
• Kristin Westgaard er brukerrepresentant i brukerrådet i Statped midt.
• Inger-Margrethe Stavdal Paulsen er leder av TRS sitt senterråd.
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Representanter fra styret har i 2021 deltatt på ulike seminarer/møter:
• Møte om kontaktfamilieordningen (IMSP)
• FFOs sjeldennettverk (IMSP)
• FFOs Kongress og representantskapsmøte (IMSP)
• Brukerutvalgsmøte Nav hjelpemidler og tilrettelegging (AH)
• Regional etisk komité for helsefaglig og medisinsk forskning (MR)
• Senterråd TRS (IMSP)
• Webinar: Nye Metoder - Hvordan får et legemiddel markedsføringstillatelse i
EU og Norge? (IMSP)
• Samarbeidsmøte mellom Hauglandsenteret, TRS og NFOI (AH og IMSP)
• FFOs helsepolitiske nettverk: Nye Metoder (IMSP)

Økonomi
NFOIs hovedinntektskilde er driftsmidler, som vi mottar fra Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir). Dette omfatter også midler til likepersonstiltak.
Utover drift- og likemannsmidlene fikk vi i 2021 innvilget midler til leirtiltak fra Bufdir.
Vi fikk kr 350.000 til familieleir i Trondheim. Midlene er overført fra 2020, da det på
grunn av pandemien ikke var mulig å avholde leiren da.

Totalt bidrag til NFOIs Solidaritetsprosjekt for 2021 var på kr. 7.000. Dette var gaver
fra enkeltpersoner. Solidaritetsgaver til foreningen går til OIFEs prosjekt «Flying OI
Experts». NFOI innrapporterte gaver på 500 kroner eller mer til Skatteetaten på
personer som oppga fødselsnummeret sitt til oss. Innsamlingsaksjoner på Facebook
innbrakte rett i overkant av kr 38.600 til driftskontoen og andre gaver via Vipps
innbrakte kr 3.880 til FoU-kontoen i Orkla Sparebank.
Direkte medlemsaktivitet er alltid det prioriterte området økonomisk sett. I 2021
hadde vi to arrangementer; familieleir og voksensamling.
På grunn av usikkerhet knyttet til pandemien var det vanskelig å sette opp et budsjett
for 2021, og når årsregnskapet er gjort opp ser vi at vi kommer ut med et overskudd
på kr 561.677. Overskuddet skyldes blant annet at årsmøtesamlingen ble avlyst og
avholdt digitalt. Det var også minimalt med reisevirksomhet og de fleste styremøtene
var digitale. Dette overskuddet avsettes hovedsakelig til fremtidige samlinger når
pandemien er over.

Sammendrag
Styret har samarbeidet godt i 2021, og vi har fått bedre struktur på det digitale
samarbeidet. Å drive en forening er både givende, spennende og krevende. Og å drive
en forening i en pandemi har bydd på ekstra utfordringer, både hva gjelder det
praktiske, men også med tanke på motivasjon. Selv om vi i 2021 fikk til noen fysiske
møter så er det fortsatt krevende å drive foreningsarbeid via skjerm og digitale
løsninger.
Pandemi til tross: Selv om vi ikke har hatt et «normalt» år hva gjelder fysiske
samlinger, så har vi gjennomført de samlingene vi pleier å ha i løpet av et år. Årsmøtet
ble digitalt, men både familieleiren og voksensamlingen var fysiske samlinger. Vi
synes foreningen har kommet godt gjennom 2021 forholdene tatt i betraktning, men
vi gleder oss til vi kan både planlegge aktiviteter og til vi kan omgås uten å tenke på
smittevern. NFOI kan fortsatt anses som en veldrevet og aktiv organisasjon med høyt
engasjement.
Styret ønsker til slutt å takke alle som har gjort en innsats for foreningen i perioden.
Vi håper på videre godt samarbeid fremover.
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Vi fikk i 2021 innvilget kr 29 925,- i momskompensasjon for regnskapsåret 2020.
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