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60 AR MED HJART- OCH LUI\JGSJUKAS LOKALFORENING I UMEA 

Det ar en ara att sammanfatta historiken for Hjart- och Lungsjukas forening har i 

Umea under 60 ar. Att ha fatt vara med och lara kanna manga av torgrundsfigurerna 

bade i svunnen tid som i nutid. Att se den roda traden vara sammanhallning, 

kamratskap och kampen for battre levnadsvillkor. 


I Umea holls den 21 juni 1943 ett mote med deltagare av f.d . patienter fran Hallnas 

sanatorium. Det beslots att bilda en forening i Umea. Dess namn blev 

KONVALESCENTFORENINGEN. LOVSTA. UMEA. Ett 25 tal antecknade sig da som 

medlemmar. 

Manga hade kanske erfarenhet av de svara tiderna som radde under 1930-40 talet. 

Arbetsloshet, trangboddhet och ont om mat for de medellosa, nagon form av 

sjukforsakring eller socia It ansvar forekom inte. 

Att svarigheterna manga ganger var svara for friska personer ar valkant. 

Men hur var da situationen for de som drabbades av den genom tiderna nara nog 

svaraste folksjukdom vi haft - Lung tbc (Lungsot). 

Man fick aven kampa mot de beslutande myndigheter som i slutet av 30-talet var i 

fard med att infora en ny tuberkulos lag som skulle innebara att s.k. bacillbarare 

skulle interneras pa skyddade platser. En skyddslag med avsikt att lamna att effektivt 

skydd at de s.k. friska. 

Patientforeningen i Hallnas reagerade snabbt pa detta. Det var eftervard man 

behovde, inte internering. 


Att driva en forening under 40-50 talet var ej alltid sa latt ur ekonomisk synpunkt. 

Uppslagsrikedomen fick vara stor. Tombola, tidningsforsaljning , basarer, anslag fran 

olika organisationer. Forsta aret holls aven en offentlig dans pa Folketshus. 

Arrangorerna var de ledande inom foreningen. Kommunanslag soktes fran ar 1950. 

1943 bildades aven centralforeningen for Vasterbotten . Genom denna begardes 

anslag fran Landstingets Forvaltningsutskott till yrkesomskolning samt fri 

gasbehandling for mindre bemedlade. 

Resultatet blev ett anslag pa 10000:- till yrkesomskolning. 


Studiefragan har i manga ar haft en dominerande plats. Under de forsta aren bestod 

utbildningarna till stor del av enskilt studerande genom korrespondenskurser. For 

dessa och andra former av enskilt studerande lamnades ekonomiskt bidrag. Man 

forstod under den har tiden, att sku lie man klara sig bade som enskild och som 

forening, behovdes okade kunskaper. Darfor har studiefragan haft en framtradande 

plats. Medlemmar deltog i socialvardskurser pa Medlefors och Bommersvik. 


Ett konvalescenthem startade varen 1956 genom samarbete inom de fyra nordligaste 

lanen. Namnet var Fjallfarargarden, ett tidigare pensionat i Undersaker, Jamtland. 

Till vistelse upp till 6 veckor bidrog Forsakringskassa, Landsting, Centralforeningen, 

samt den egna foreningen. For manga var dessa vistelser mycket positiva. 

Vid denna tidpunkt fanns det som mest 7 olika hem inom landet. 

Tyvarr blev det med tiden svart att ekonomiskt styra dessa hem. Aven behovet av 

vistelse blev mindre. Manniskorna borjade fa battre levnadsvillkor. Det ena hemmet 

efter det andra lades ner och upphorde heIt under 70-talet. Fjallfarargarden saldes 

1971 . 




I slutet av 1950 togs kontakt med tuberkulosforeningen i Vasa och sedermera 
Jakobstad . Vi mottes arligen i trevliga sammankomster. Detta pagick i flera artionden. 

Vid 1961 ars Rikskongress skedde en forandring inom vart Riksforbund . Det beslots 
da, att aven hjartsjuka sku lie tillforas var organisation. Trots annonsering och 
propaganda gick det mycket trogt i borjan att fa kontakt med denna sjukdomsgrupp. 
Ar 1968 redovisades endast 23 hjartsjuka medlemmar. Det gick anda in pa 70-talet 
innan de nya hittade till foreningen. 
Kursverksamhet och studier blev nu mera inriktad for de hjartsjuka. Bl.a. genom 
Hjartats Dag samt anpassningskurser for hjartsjuka. 

Foreningen agde en tid en sommarstuga belagen i Knivingen, Holmsund. Stugan 
erholls genom testamente i gava av ett aldre par fran Umea. 
Under aren 1967-1975 fanns det for medlemmar mojlighet att hyra densamma 
sommartid. Stugan var vackert belagen, men nagot primitiv. For att ta sig till 
densamma var man tvingad att foreta en kortare roddtur over Tavlean. Den saldes 
darfor varen 1976. 

loch med flyttningen av Lungkliniken fran Hallnas till Umea ar 1971, flyttade aven 
patientforeningen. Den uppeholls darstades till 1980, da den avvecklades. Sedan har 
ombud fran Umea HLF haft ansvaret for kontakten mellan foreningen och 
lungkliniken, resp . hjartmedicin, avd 4. Dessa ombud har ocksa varit med att 
organisera den hjartgymnastik som bedrivs i Umea for personer medgenomgangen 
hjartinfarkt eller annan hjartsjukdom. Eldsjalar i starten var Henning Bergstrom och 
Harry Astrom. En mindre grupp deltog i en s.k. specialresa anordnad avett 
forskarteam till USA. 
Utbildning i hjart- och lungraddning genomfors. 
God kontakt har hallits med lakare fran Universitetssjukhusets medA, thorax och 
lungkliniken. Dessa har valvilligt stallt upp som forelasare vid vara foreningsmoten. 
Liksom representanter fran infektionskliniken som genomfor den arliga vaccineringen 
mot influensa. 

Eftersom Riksforbundet andrade sitt namn 1991, blev vart foreningsnamn LOVSTA 
Lokalforening, Umea av Hjart- och Lungsjukas Riksforbund. Ar 2002 andrades 
namnet anyo till nuvarande Hjart- och Lungsjukas forening i Umea. 

Medlemmar inom Vindelns kommun har sedan nagra ar tillbaka bildat egen forening. 
Onskemal har fran Umea HLF funnits, att det aven skulle ha startats flera foreningar 
for att halla en battre kommunikation med medlemmarna, men detta har tyvarr ej 
Iyckats annu . Inom Vannas kommun bedrivs sedan flera ar gymnastiktraning samt 
utbildning i Hjart- och Lungraddning. 

Nya arbetsformer har tillkornmit till gagn for medlernmarnas rorlighet och halsa. 
Sadana aktuella arbetsformer ar: Spec. traning i varmvattenbassang, spec. 
verksamhet for KOL-gruppen, traning for medlemmar med hjartsvikt, Qigong terapi, 
boule, bowling, motionsgymnastik. 
I dagslaget har foreningen 912 medlemmar. 

Foreningen har numera en stark ekonomi, tack vare gavor och testamenten som 
kommit in. Pa grund av detta har foreningen kunnat bevilja vissa bidrag till spec. 
utbildning som sedan kommit vara sjukdomsgrupper inom NUS i Umea tiIIgodo. 



Under aren som gatt har det varit en trevlig samvaro for medlemmarna med resor 
inom och utom landet. Motessammankomster med goda forelasare och 
underhallande sang och musik. 

Personer att minnas 'fran tid som gatt och fortfarande ar: 

HARALD HOLM, HOLMSUND. Den nagot bestamde mannen som forekom fran 
starten 1943-1972. Var aven ordforande i Centralforeningen i manga ar. Han var inte 
radd att ta en dust med ansvariga inom kommunerna, om han ansag, att en medlem 
behandlades felaktigt. 

BROR PALM, UMEA 1959-1968. Ivrade mycket for samarbetet med 
grannforeningarna i Vasa & Jakobstad . Kunde enligt datidens mojligheter besoka 
Socialkontoret for att paverka bidrag till nagon medlem. 

EVALD ERIKSSON, UMEA 1970-1973. Kampade tappert for att skapa kontakter 
med hjartsjuka personer. Var aven aktiv inom Centralforeningen. 

GEORG LIND, UMEA 1973-1979 1985-1986. En idog kampe bade inom Umea RHL, 
Centralforeningen, Patientforeningen samt Umea HCK. Han sande ivag manga 
skrivelser for att paverka tillkomsten av THORAX till Umea. 

TORSTEN LINDGREN, UIVIEA 1987-1994. Aktiv aven pa lansniva samt inom Umea 
HCK. Var genom sina juridiska kunskaper en stor tillgang for foreningen. Hade 
kanske svart for att saga nej, och var dart~r alit for mycket engagerad i olika uppdrag. 

BERT FORSBERG, UMEA 1995-1997. Duktig debattor for foreningens basta. 

RONNIE SJOBERG, ROBAcK. Foreningens ordforande sedan ar 1998. En alltid 
glad och optimistisk person. Vi hoppas Du skall ha ork annu manga ar att fortsatta 
vara ledare for HLF i Umea. Du har manga positiva forslag att komma med, och jag 
tror, att Du tillsamman med ovriga styrelsen Iyckas i mangt och mycket. 

Manga utom ovan namnda har gjort stora insatser for foreningen. Andan har varit 
god och viljan att na fram med vart budskap har kants bra. 

SLUTORD: 

Det mal som sattes upp i starten 1943 galler i stort aven idag. 

att vi ska bry oss om varandra 

att vi ska skapa gemenskap mellan varandra samt 

att vi ska forsoka forandra och forbattra levnadsvillkoren for varandra 

HJART- OCH LUNGSJUKAS FORENING I UMEA 

Genom Florence Persson 


