
 

Årsmelding for Huntingtonforeningen i Sør- og Nord-Trøndelag 2015 
 
Med i styret: Anne Grete Gjønvik, Marianne Gjønvik, Ketil Vigdal, Arvid Svean, Else 
Elvedal, Kristin Ese. 
Else trakk seg i løpet av året.  
Kristin var bortreist første halvdel av 2015. 
Medlemmer: 47 medlemmer, 3 institusjonsmedlemskap 
 
I år som tidligere har vi delt oppgavene mellom oss:  
Arvid Svean (kasserer) 
Marianne og Anne G. tar seg av julebord og årsmøtet. 
Ketil og Anne G er ansvarlig for turer og aktiviteter med pasienter/pårørende.  
Kristin er ansvarlig for kontakt med Ranheim og Trondheim kommune og dersom 
nødvendig med andre sykehjem og referat fra styremøter. 
 
Styremøter: 5 
Årsmøtet: var avholdt i Kreftforeningens lokaler i Prinsens gate 4. mars.  
Årsmøtet LHS: Anne G, Ketil og Marianne 
 
Aktiviteter med pasienter: 
17/1: Hjemmebesøk i Steinkjer: Besøkte to pasienter og to pårørende. Blomster til 
pårørende. (Ketil og Anne G.) 
1/8: Besøk Skjefstadjordet, Steinkjer: Besøkte to pasienter der flere pårørende var til 
stede. (Arvid, Anne G, Ketil) 
11/8: Tur til Elgsethytta med to pasienter fra Klæbu. (Anne G. og Ketil) 
24/9: Møtte pasient og pårørende på kafe på Orkanger. (Ketil og Anne G.) 
27/11: Bytur med to pasienter fra Klæbu. Mat på Sverresborg. (Ketil og Anna G.) 
29/11: Besøkte pasienter og pårørende i Steinkjer. Denne gangen også Steinkjer 
sykehjem. Dette var i stedet for julebord, da pasientene er for syke for å delta på 
julebordet i Trondheim. (Arvid, Ketil, Anne G.) 
5/12: Julebord på Nova hotell for pasienter og pårørende. 36 oppmøtte (av disse 5 
barn). Godt oppmøte fra Ranheim. 
Som vanlig hadde vi en morsom konkurranse med pakker, noe som er populært for alle.  
God mat og god stemning. 
 
Besøkene på ulike sykehjem med pårørende har vist seg å være svært vellykket. Det er 
lange reiseavstander, men tilbakemeldingene er så positive at vi vil fortsette med dette.  
 
Pårørende og kontakt med foreningen 
Vi har gjennom året hatt flere pårørende som tar kontakt med oss (møter/telefoner) for 
å få råd og veiledning. Vi prøver å få disse til å gå videre ved å kontakte fagmiljøet på St. 
Olavs Hospital.  
 
Samarbeid med St. Olavs sykehus  
I svært mange år har en/flere representanter for foreningen vært med på et seminar for 
3. års-studenter om Huntingtons sykdom. Da ingen i foreningen lenger ønsker å stille 
opp er dette samarbeidet foreløpig avviklet.  
 



Samarbeid med Trondheim kommune/Ranheim 
Foreningen var lovet halvårlige møter med kommunen og Ranheim, men dette har ikke 
skjedd. Vi purret på Ranheim, ble innkalt til møte, men de hadde glemt det. Det førte til 
at vi tok kontakt med Kløverinstitusjonen v/Mette Kalvø og det ble bestemt å avholde et 
møte først på nyåret 2016. 
 
Kontakt med andre sykehjem/kommuner: 
Styret sendte i begynnelsen av året et skriv til alle kommuner/helsetjenesten i Sør- og 
Nord-Trøndelag der vi påpekte de problemene HS skaper for pasienter og pårørende.   
Ellers har vi lite kontakt med sykehjem/kommuner, men vi har hatt noen samtaler ut i 
fra bekymringsmeldinger som har kommet inn og frustrerte pårørende.  
Kontakten går stort sett gjennom ressurssenteret på Ranheim. Her samarbeider vi om 
informasjon.  
 
 


