Verksamhetsberättelse för 2017
Martin Norrman, som ansvarar för Team Addison, har tillsammans med fotograf och filmare Martin
Wallgen filmat i Lofoten och redigerar filmen för släpp 2018-07-01.
Filmen handlar om en Addisonsjuks insjuknande och hur han kommer igen och använder cykling som
redskap för att må bra.
”The documentary is a true and honest life story about Addison's Disease, biking and Norwegian landscapes. Our
one goal is to raise global awareness about this rare and life-threatening disease. Our dream is to make the film
go seriously viral.
Our filmmaker's plot was to create stunning visuals to go with his poetic approach at storytelling, and ride on the
hugely popular biking genre to help carry our life-changing message, around the world. For this, we chose some
of the most breathtaking sceneries of Lofoten islands, Norway, for the canvas. The film will be roughly 16 minutes
when finished…
Vi väntar med spänning.

I oktober, över en helg, träffades Addisonföreningarna i Norden på det årliga mötet som var i Helsingfors. I
mötet deltog representanter från Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island. Finland och Island var
nykomlingar vilket var spännande. Martin Norrman och Madelene Karlsson representerade Svenska
Addisonföreningen.
Vi har kontakt med Johan Beun från Holland som arbetar med den Europeiska appen, som våra appar
varit förlaga för.
Tanken är att vi skall vara med i den på Svenska. Arbetet fortskrider.
Jag var gäst i P1 Nyhetsmorgon i februari och talade om Addison tillsammans med endokrinolog
Per Dahlqvist. Vi tog upp fallet med Sanna från Gotland som dog i oupptäckt Addison.
Mikaela Kihlström var med senare på dagen i P1 och berättade om Addison.
Vi var med på den stora nordiska ambulansmässan i april. Jag var närvarande med Mikaela Kihlström
båda dagarna och Agneta Bofelt och Eva Blomberg var med var sin dag. Jag höll föredrag och
föredragsrummet var fullpackat. Mycket lyckat. Vi hade bord, 2 st roll-ups, information om Addison och
Addisonkris och vikten att få Solu-Cortef och dropp redan i ambulansen.
Ambulansläkarna i Sverige (SLAS) hade möte i december och då visades ett föredrag som jag satt ihop
speciellt för ambulansen. Vikten av att få Solu-Coertef och dropp i ambulansen och uttalanden från
medlemmar om hur de upplever Addison och speciellt vid kris.
Jag och Anna Pettersson höll föredrag på Karolinska Institutet för läkarstuderanden. Jag håller föredrag
två gånger om året.
Eva Rafner
Ordförande

