
Verksamhetsberättelse för året 2015. 
 

I april 2015 lanserade vi boken Diagnos Kortisolsvikt. 

Vi fick hjälp av läkemedelsbolaget Shire med finansiering av tryck 

och en viss del av produktionen. 

Vi hade en pressrelease på Brunnsgatan 12. 

Boken finns att beställa från hemsidan, Adlibris och Bokus. 

 

Vi har synts stort i media bland annat i kvällspressen såsom 

Aftonbladet och Expressen. 

Vi har haft artiklar i mängder av vecko- och månadsmagasin. 

Radiointervjuer i Sveriges Radio P4 Extra och mycket mer. 

Madelene Karlsson, Eva Rafner och Endokrinolog Anna-Lena Hulting  

var med i Malou efter tio. 

 

Eva Rafner och Linda Skugge har spelat in sju stycken Kortisonpoddar. 

Gäster i våra poddar har varit professorerna och endokrinologerna 

Olle Kämpe, Eystein Huseby, Kerstin Brismar och Anna-Lena Hulting. 

Madelene Karlsson är även med som gäst och berättar om sin  

upplevelse av Addison och Hypertyreos. 

 

Vi hade vår numera sedvanliga fest och årstämma i World Trade Center  

och vi var ca 35 deltagare på festen. 

 

Vi har tryckt upp och skickat ut 160 stycken broschyrer till endokrinologer 

runt om i landet med stöd av Shire. 

 

Vi har köpt in oss för fri användning av Niklas Petri sång ”A life I care about”  

Niklas låt har spelats över 150.000 gånger. Den handlar om Addisons sjukdom. 

Martin designade omslaget och lade in föreningsloggan med vår webbadress.  

 

De flesta av de som lyssnat har varken Addison eller kände till diagnosen innan.  

Martin Wallgren har fotograferat våra funktions-shirts och cykelkläder.  

Martin Wallgren är ambassadör på Panasonic. Tack vare honom och hans bilder  

har vi kunnat visa kläderna som nämnts ovan på Instagram, Facebook, hemsidan  

och Twitter. Bilderna har hjälpt oss att få en stor efterfrågan på både funktions- 

T-shirts och cykelkläder. 

 

Vi håller kontakt med adrenals.eu och planerar att vara med på deras hemsida 

med Svensk text. Vi beställde 50 stycken akutbilbältesväskor av dem som tog  

slut snabbt. 

 

Vi har fortsatt med det Nordiska samarbetet. Eva Rafner var i Köpenhamn 

med Madelene Karlsson i oktober 2015. I år hålls mötet i Stockholm. 

Det blir Sverige, Danmark, Norge, Finland och vi som träffas en helg i oktober. 

 



Martin startade och ansvarar för Team Addison som ligger under Svenska 

Addisonföreningen. 

Vi finns på Instagram med 800 följare och på Facebook med 500 följare på  

Team Addisons facebooksida och snart 2000 på vår officiella facebooksida. 

 

Vi har efter önskemål även startat upp en sluten Facebook grupp. 

 

Syftet med Team Addison är att göra Addisons sjukdom mer känd i Sverige  

och även utanför Sverige. NADF, den största Addisonföreningen i USA spelade  

Niklas sång till deras bildspel under ett stort möte. 

 

Vi visar att man kan vara aktiv trots sjukdomen och vänder oss speciellt 

till de som utövar cykling och löpning. Martin är själv aktiv och drar med sig  

andra och de bär alla kläder med vår logga och webbadress när de tävlar och  

när de tränar. 

Mycket stöds av sponsorer och Martin har dragit in stora summor till föreningen 

som sedan går tillbaka i nya kläder. Mycket bra reklam för vår förening. 

 

Vi har fortsatt att berätta om Addisons sjukdom för läkarstuderanden höst och vår. 

 

Vi har fått in pengar genom begravningar och vi har fått in gåvor. 

Genom SMS teknik kan man nu via sms skänka pengar till oss. 

Man kan även betala genom att swisha in pengar till föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


