Hälsning till Norsk forening for cystisk fibrose vid 40-årsjubiléet
Kära CF-vänner i Norge! Nu när ni firar 40-årsjubileum vill jag ta tillfället i akt att blicka tillbaka på vår
gemensamma historia. Redan när föreningarna för cystisk fibros i Norge och Sverige bildades fanns
ett nära samarbete mellan våra länder. Professor Hans Kollberg, som startade den svenska
Riksföreningen (nu Riksförbundet) , hade redan tidigt kontakt med professor Johan Stranghelle och
Dag Skyberg i Norge. Därmed inleddes ett långt och nära samarbete som betytt mycket för våra
patienter och också för våra organisationer.
Vi har genom åren ofta haft en samsyn vad gäller vården av personer med CF. Både i Norge och i
Sverige har vi varit tidiga när det gäller fysisk aktivitet och träning (redan 1970). Vi har båda arbetat
för att vården ska se hela människan.
Både den norska och svenska föreningen startades för att familjerna behövde stöd och längtade efter
att få information och att få kontakt med varandra samt att kunna vara en påtryckningsgrupp
gentemot politiker och myndigheter. Vi har ju också haft gemensamma aktiviteter. Exempelvis
ordnade Hans Kollberg under några år i börjagn av 70-talet kolonivistelse på Galtarö på svenska
Västkusten. Det var fyra härliga veckor för CF-barn från Sverige, Norge och Danmark.
1969 fanns det 116 CF-patienter i Sverige två av dem var över 18 år, idag finns ca 600 patienter och
60 % av dem är över 18 år! Jag vet att utvecklingen har varit lika fantastisk i Norge och jag vet att vi
som patientföreningar har bidragit till det.
CF-bladet började göras 1970 och blev ett nordiskt blad 1972. 1985 blev tidningen svensknorsk.
Samarbetet var under några år väldigt intensivt och produktivt. För elva år började ni i Norge ge ut en
egen tidning och den har utvecklats till ett mycket bra medlemsblad. Det ska ni vara stolta över!
Under de senaste tio åren har våra kontakter glesnat men med detta jubileum hoppas vi att vi kan
börja arbeta närmare varandra igen. Vi har en samsyn när det gäller CF-vården och vi har mycket att
ge varandra. De nya läkemedel mot CF som är på väg in i vården skapar både möjligheter och
utmaningar. Tillsammans kan vi arbeta för att patienterna ska få tillgång till bästa möjliga vård.
Jag vill avsluta med att å Riksförbundet Cystisk Fibros vägnar få framföra våra hjärtliga gratulationer
till era första 40 framgångsrika år. Jag hoppas att vi gemensamt kan göra stora saker även de
kommande 40 åren!
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