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Det Norske Helsesenter SA
- et heleid datterselskap av NAAF

FORORD
I 2018 er selskapet Det Norske Helsesenter SA 30 år. Men historien om Valle Marina er mye lenger.
Gründerfamiliene Kvan og Johansen hadde en drøm - en visjon. Uoppnåelig for de aller fleste, men ikke for dem.
Uten deres visjon, entusiasme, pågangsmot og stahet, ville Valle Marina ikke eksistert i dag. DNH SA og NAAF har
svært mye å takke dem for.
Når samarbeid og finansiering måtte på plass, avviste pasientorganisasjonene ideen om et norsk helsesenter på
Gran Canaria med unntak av en person. Generalsekretær i NAAF Arne Heimdal så en mulighet til å skape et behandlingssted for NAAF sine medlemmer i varmere strøk, noe som var ønsket for 30 år siden og som er ønsket i dag.
Å finansiere en nyetablering er svært vanskelig, og det gode samspillet mellom Nini og Arne Durban og Arne
Heimdal, ble det økonomiske grunnlaget for NAAF på Gran Canaria. Uten Arne Heimdal sitt standhaftige arbeid og
vilje til å ta risiko, hadde ikke det flotte anlegget som DNH SA har i dag, vært i NAAF sitt eie.
Men å drive næringsvirksomhet i Spania fra Norge erkjente Generalsekretær Arne Heimdal og NAAF at var umulig.
Problemene tårnet seg opp, og den stødige hånd Jorge Benitez har hatt i mer enn 20 år først som rådgiver og deretter som direktør, har utviklet DNH SA til å være et meget godt sted for NAAF sine medlemmer og til å være en godt
drevet bedrift med meget god økonomi.
Nå står fremtiden foran oss. Heidi Ana Benitez leder nå DNH SA sammen med alle de dyktige medarbeiderne på
Valle Marina.
Det er etter 30 år fortsatt mange muligheter og utforinger. Leilighetene må renoveres og tilpasses ennå bedre til
de brukergruppene som DNH SA har. Serveringsarealene må videreutvikles til å møte morgendagens ønsker. Gårsdagens gjester har nok hatt andre ønsker enn det
morgendagens gjester kommer til å ha.
Men det er noen bærebjelker i alt DNH SA gjør.
Kvaliteten skal opprettholdes og utvikles for våre
gjester og selskapet skal ha et økonomisk resultat
som er med på å bidra til det gode arbeid NAAF gjør
for sine medlemmer.
30 år er nå bak oss og et flott helsesenter på Gran
Canaria er skapt. Nå står fremtiden foran oss og
DNH SA skal levere til beste for NAAF sine medlemmer og NAAF.
Gratulerer med 30-års jubiléet til alle som har vært
med på denne reisen.

Bjørn M. Bjerke
Styreleder
Det Norske Helsesenter SA

Det Norske Helsesenter SA - historien ved 30-årsjubileet

3

Tidslinjen til DNH SA
Tidslinjen til DNH SA

År
70-tallet
1979
1979
Begynnelsen av 80 tallet
1981
80-tallet
1985
Primo 1987
Primo 1987
Høsten 1987
1988
1988
Mai 1988
1988
1989
November 1989
4
1990
November 1991
Desember 1991

1991
1992
1992
1992
1993
1994
1993-mai 1995
1994
Juni 1995
1995
1995
1995

4

2002
2005
2006
September 2013
Januar 2014
2015

Hendelse
Ideen og ønsket om et norsk helsesenter i varmere strøk trer frem
Familien Kvan reiser til Taurodalen på Gran Canaria
NAAFs Arbeidsutvalg møter Sosialdepartementet med spørsmål om dekning av
utgifter til sydenreiser for astmatikere. Departementet var meget negativ til
forslaget.
Et astmafond opprettes med 10.000 aksjer i Norema AS som grunnkapital fra
Nini og Arne Durban (Fond for forskning av bronkial astma)
Leif Kvan møter siviløkonom Hans Christian og Anne-Karin Johansen
NAAF begynner med helseturer til forskjellige steder, bl.a. til Igalo i Jugoslavia
Behandlingsreiser for barn og unge med astma og lungesykdommer kommer på
statsbudsjettet
NAAF kontaktes av en prosjektgruppe fra Drammen, som har konkrete planer om
et norsk helsesenter på Gran Canaria
NAAF kontaktes av Arne Durbans advokat med ønske om å gi midler til et godt
prosjekt.
Byggingen av helsesenteret starter
Det Norske Helsesenter Gran Canaria AS registreres. (etableres for å
markedsføre helsesenteret og leiligheter)
Det Spanske selskapet – Det Norske Helsesenter SA registreres. Selskapet eier
helsehuset og behandlingsbassenget
NAAFs Landsmøte i Sandanski, Bulgaria, vedtar enstemmig sin tilslutning til
prosjektet om et norsk helsenter på Gran Canaria
Den Norske Skole åpnes på Valle Marina
Restauranten åpnes.
Første gruppe ankommer i februar
Første prøvegruppe med 10 barn, 4 sykepleiere, 1 lege blir 4 uker på Valle
Marina.
Styret følger opp elevplasser på Den Norske Skole med Kirke- og
Utdanningsdepartementet
Første hele driftsår for DNH SA
Intensjonsavtale med Fokus Bank om kjøp av 14 leiligheter undertegnes.
Leilighetene ble kjøpt juni 1992
Aksjene i DNH SA overføres til NAAF fra gründerne, Kvan, Johansen, Backe og
Struksnæs. NAAF eier nå helsehuset og bassenget.
Det Norske Helsesenter SA sitt første styre (etter at NAAF overtok eierskapet av
selskapet), bestod av Arne Heimdal, Bjørn M. Bjerke og Ernst Pettersen

Leif Kvan er direktør og styreleder frem til Renato Cremona overtar som direktør
Ann Cathrin Herrera overtar som direktør (Servatur)
Resepsjonsbygning med toaletter bygges
Det norske aksjeselskapet avslutter sitt arbeid
Intensjonsavtale inngås om kjøp av flere leiligheter, restaurant, snackbar,
supermarked og vaskeri
Relieff av Nini og Arne Durban avdukes.
16 leiligheter, restaurant, snackbar og supermarked kjøpes av Bjørn Lyng.
Leieavtalen med Bjørn Lyng av restauranten opphører.
Pål Harr er direktør
Lekehuset gis i gave fra Akershus Fylkeslag, NAAF
Vaskeriet bygges
Endelig avvikling i Brønnøysundregisteret for det norske aksjeselskapet.
Midlene overføres til det spanske selskapet.
Avtale med Behandlingsreiser underskrives for psoriasispasienter
Jorge Benitez ansettes som direktør.
Avtale med Benitez og Thorbjørnsen SL inngås
4 leiligheter kjøpes i Loma Estrella
Det store oppussingsåret
Utvidelse av resepsjon og nye toaletter bygges
Allergikjøkken
byggesSA - historien ved 30-årsjubileet
Det Norske
Helsesenter
KLA programmet (barn og unge med astma/eksem) starter opp på Valle Marina
Jorge Benitez slutter som direktør og Heidi Ana Benitez ansettes som direktør.
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Fra idé til virkelighet

Ideen om et norsk helsesenter på Gran Canaria blir til
Det var en gang, slik begynner alle gode historier, også historien om det norske helsesenteret på sydspissen av Gran
Canaria. Det var i 1979 at legen/neurologen Leif Kvan fra Drammen og hans familie dro til Taurodalen. Denne høsten
var Leif Kvan egentlig på vei med sin familie til Kuala Lumpur, på oppdrag for Verdens Helseorganisasjon (WHO).
Under forberedelsene til reisen, fikk sønnen et allergisk sjokk. Allergireaksjonen resulterte i en obstruktiv lungesykdom. Dette forandret familiens planer totalt. De hadde hørt om de gode klimaforholdene i Taurodalen på Gran
Canaria. Familien, med sine tre barn, pakket derfor koffertene og dro til Taurodalen istedenfor til Kuala Lumpur. Den
gang var det en godkjent norsk skole i Taurodalen (startet i 1974), som ble drevet av Sonja og Kristoffer Rusten. Skolebygningen var i en dårlig forfatning. Spesielt var de sanitære forholdene dårlige. Familien Kvan ble involvert og de
ble aktive i det sosiale livet i Taurodalen. De pusset opp lokaler, laget aktiviteter og bygde aktivitetshus. Det ryktes
også at det var en norsk lege midt i blant beboerne. Leif Kvan fikk ikke spansk legelisens av de spanske myndigheter,
men det var ikke til hinder for at han fikk mange henvendelser av medisinsk art.

Befaring med fra v.: Kjell Aas, Leif kvan, Svein Backe, Arne Struksnæs.

For familien Kvan var det imidlertid helt klart
at det var behov for en bedre skole og et godt
norsk helsesenter. Slik ble tanken sådd og
målet om en ny skole og et helsesenter med
leiligheter for familier, kom tydeligere og tydeligere frem. Målet var et godt norsk sted
for familier med astma, allergi og atopiske
sykdommer. Leif Kvans klare intensjon var å
få i gang et senter og deretter å overdra det
til en pasientorganisasjon (eller flere). Familiens egne erfaringer med det gode klimaet
for barn og voksne med astma, ble viktig for
prosjektet om et norsk helsesenter. Leif Kvan
var tydelig overfor familien Rusten at det
måtte bli forbedringer for den norske skolen
og miljøet rundt skolen. Familien Rusten var
enige i dette, men de hadde ikke økonomisk
mulighet til å bli med på veien mot det norske
helsesenter og en ny skole.

Sonja Rusten visste om et stort område på
sydspissen av Gran Canaria som familien Roca eide (Barranco de La Verga). Hun mente at dette området kunne
egne seg godt for formålet og fikk
til et møte med Fru Roca, som eide
en «finca» (herregård) i dalen. Fru
Rusten fikk møte Fru Roca, da hun
var på sin «finca» og Leif Kvan ble
med. Fru Roca kunne fortelle at
det allerede hadde vært flere interessenter fra forskjellige land som
hadde spurt om tilgang til denne
tomten. Den spanske fruen fikk
interesse for det norske prosjektet. Fru Rusten klarte således å få
opsjon på det store tomteområdet
syd på Gran Canaria.
Tomten var imidlertid altfor stor
for formålet om et helsesenter og
en skole. Denne tomten inkluderte
også det området som i dag er Anfi
del Mar.
Underskrivingen 3. mars 1987. Fra v.: Leif Kvan, Arne Struksnæs, Svein Backe,
Hans Christian Johansen
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Gjennom sin medisinske kunnskap og kontakt med WHO visste Leif Kvan at mikroklimaet på Sydspissen av Gran
Canaria var spesielt godt egnet for pasienter med lunge, allergi og hudplager, samt reumatiske sykdommer. Området har minimalt med pollen og lite luftforurensning, er passe varmt og har passe luftfuktighet. I vinterhalvåret er
det ikke noe område som kan konkurrere med dette gode og stabile klimaet på sydspissen av Gran Canaria. I tillegg
til de gode klimaforholdene med lite luftforurensning, var Leif Kvan også bevisst på at det område som helsesenteret skulle ligge på, måtte ha lite trafikk, kort vei til stranden og ikke være for bratt, slik at bevegelseshemmede også
kunne bruke stedet.
Hjemme i Norge i 1981 møtte Leif Kvan siviløkonom Hans Christian Johansen og hans frue Anne-Karin. De sa seg villige til å hjelpe til med å aktivt arbeide for å få økonomien på plass for helsesenteret og skolen. Ekteparet Johansen
og Kvan ble viktige samarbeidspartnere på den meget kronglete veien frem til en ny skole og et nytt helsesenter.
Bjørn Lyng hadde nettopp flyttet sin virksomhet fra Tenerife til Gran Canaria, nærmere bestemt til Maspalomas.
Hans Christian Johansen og Leif Kvan dro for å snakke med Bjørn Lyng. Møtet ble meget hyggelig, men de møtte
ikke den store entusiasmen. Bjørn Lyng presiserte at han ikke hadde noe rede på turisme. Men etter noen uker
tok Bjørn Lyng imidlertid kontakt og ba begge om å komme fra Norge til Gran Canaria for en prat. De to reiste til
Gran Canaria for egne midler (alt de to familiene gjorde på denne tiden, ble betalt av egne midler). Bjørn Lyng fikk
tilbud om å overta tomteopsjonen som Kvan og Johansen disponerte sammen med Fru Rusten og de fikk i møte
med Rocafamilien aksept for å overdra opsjonen til Bjørn Lyng. En del av denne store eiendommen skulle avsettes
til helsesenteret og skolen etter avtale med Bjørn Lyng og Roca familien. Salgssummen var den gang 17 millioner
norske kroner for hele området. Resten av den store eiendommen er i dag det som er kjent som Anfi del Mar. Leif
Kvan og Hans Christian Johansen ba som motytelse for å overdra eiendommen de selv ikke hadde behov for, at de
skulle kunne bruke Bjørn Lyngs kompetanse og administrasjon for bygging av senteret og skolen, ikke minst med
tanke på de spanske lover og regler.
Leif Kvan og Hans Christian Johansen tok kontakt med Norges Astma og Allergiforbund, Norsk Revmatikerforbund
og Norsk Psoriasisforbund. Fra gründernes synspunkt var det aldri meningen å drive senteret selv. De mente at det
burde gjøres av de nevnte organisasjonene. Leif Kvan og Hans Christian Johansen sitt mål var å få senteret i gang,
til glede for pasientene og deres familier, og at driften så skulle gjøres av pasientorganisasjonene. De var idealister, men de møtte særdeles liten interesse for prosjektet. En direkte kontakt med Generalsekretær Arne Heimdal
i Norges Astma- og Allergiforbund medførte en sterk voksende interesse hos Heimdal, selv om han nok mente at
prosjektet var noe vidløftig. NAAFs generalsekretær visste at klimabehandling for norske barn, unge og voksne med
astma og allergi, kunne bli viktig i fremtiden. Det var på den tiden et sterkt ønske fra medlemmene i NAAF om å dra
til varmere strøk for behandling av sin astma, allergi og sine eksemplager. Dette gjorde Arne Heimdal trygg på at han
kunne ta varmt imot de to initiativrike herrene og drøfte et langsiktig samarbeid.
Byggingen startet høsten 1987. El Centro de
Salud de Noruega var det første navnet som
senere ble Valle Marina. Dalen heter Barranco
de la verga, men navnet ble raskt til Valle
Marina (Havsdalen). Bjørn Lyng bygget 80
leiligheter og Leif Kvan og Hans Christian
Johansen startet byggingen av helsehuset,
skolen og svømmebassenget. Gründerne
hadde fått lån i Kredittkassen. Bjørn Lyng
solgte alle leilighetene til private, med unntak av 10 leiligheter som han beholdt selv.
Leilighetene ble først og fremst markedsført
i Trøndelag som en ”hytte” på Gran Canaria
for trønderne. Både Leif Kvan og Hans
Christian Johansen hadde ønske om at leilighetene skulle kjøpes av familier med helsebehov for et varmt klima. Bjørn Lyng delte
ikke denne interessen og leilighetene ble
kjøpt av dem som hadde midler eller fikk
nødvendig lån i banken. Det var Bjørn Lyngs
administrasjon som stod for salget. Det ble
Halvferdig helsehus.
brukt samme arkitekt og entreprenør som
han senere brukte på sitt eget anlegg Anfi del
Mar. Dette betød mange reiser til Bjørn Lyngs administrasjon og et omfattende og krevende byråkratisk arbeid for
gründerne som startet byggingen av skole, helsehus og basseng.
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Helsesenteret sto ferdig tidlig i 1989 og i februar kom den første gruppen til Valle Marina. I starten fra 1989, var Leif
Kvan direktør og styreleder frem til 1991. Leif Kvan fikk ikke tillatelse til å praktisere som lege på Gran Canaria, selv
om det ble søkt om legelisens sentralt i Madrid. På den tiden hadde Spania stor arbeidsledighet blant sine leger, noe
som medførte at Leif Kvans søknad ble avslått. Det ble mange turer frem og tilbake til Madrid, uten at det lykkes å
få en godkjent legelisens. Men direktør var han. Det var ekte gründerånd i starten. Gjestene ble mottatt med suppe
og hjemmebakte rundstykker. Dette ble servert av Leif Kvan og hans dyktige medarbeider Tove. De stod for alt, også
oppvasken. Den første gruppen på 25 personer møtte et vanvittig regnvær. Heldigvis var det lagt ned et stort arbeid
i å føre vannet vekk fra området. Det ble også lagt rør for å hente saltvann til behandlingsbassenget. I starten var det
oppvarmet havvann i dette bassenget. Det ble ikke brukt klor, men et annet rensemiddel, som skulle være bedre for
astmatikere. Leif Kvan brukte mye tid på å finne det beste rensemiddelet for astmatikerne, da han var oppmerksom
på at flere kunne reagere på klor.
Hans Christian og Anne-Karin Johansen hadde kjøpt en av leilighetene
på senteret (leilighet nr 13 som var deres lykketall). Denne leiligheten
ble lånt ut til restauratøren. Selv bodde de det meste av tiden inne
i Arguineguin. Hans Christians ønske var at senteret også skulle ha
et alternativt tilbud ved siden av den medisinske behandling. Dette
måtte kunne gå hånd i hånd, mente han. Spesielt var han opptatt av
at maten i restauranten skulle være sunn og ernæringsrik. Men det
aller viktigste for ham, var at det ble et godt helsesenter. Og dette
arbeidet han 100% for i alle årene fra 1981 og frem til de overdro
senteret til NAAF. Han ble hele tiden støttet av
sin Anne-Karin og sine tre barn i sin prioritering og i sitt arbeid for å nå det mål Leif Kvan
og Hans Christian Johansen hadde satt seg, et
norsk helsesenter og skole på sydspissen av
Gran Canaria.
I alt han gjorde, var Leif Kvan tydelig på at det
var for pasientgruppene han arbeidet. Den
besluttsomheten og drivkraften som begge
familiene hadde, er det alle kan nyte godt av i
dag. Valle Marina er et sted der mange familier,
unge og eldre har hatt gode ferieopplevelser og
fått god medisinsk behandling i et passe varmt
og helsemessig godt klima. Å reise hjem med
bedre helse er en gave alle setter stor pris på.
En hver som besøker Det Norske Helsesenter
på Gran Canaria gjør klokt i å sende en vennlig
tanke til familiene Kvan og Johansen. Disse to
familiene møtte mye motstand og ble på ingen
måte tatt imot med åpne armer av besluttende
myndigheter.

Den første brosjyren som ble laget av Det Norske Helsesenter
Gran Canaria. På bildet over: Til venstre fysioterapeut Svein Backe,
Aktivitør Siri Meland og lege Leif Kvan.

Den Norske Skole på Gran Canaria og Det Norske
Helsesenter har mye å takke familiene Kvan og
Johansen (som kom med fra 1981) for. Det er deres ukuelige initiativ, kreativitet og pågangsmot
som ga resultater. Det er spesielt å tenke på at
disse to familiene brukte all deres tid og en ikke
ubetydelig sum av egne penger, for å skape et
norsk helsesenter og en norsk skole midt i dette
vakre og klimavennlige området på sydspissen av
Gran Canaria. Det arbeidet som ble nedlagt var
nybrottsarbeid og ren idealisme.

NAAF ønsker seg klimabehandling i varmere strøk
NAAF blir med:

På slutten av 70-årene kom det et sterkere og sterkere ønske fra medlemmene om å få muligheten til å reise til
varmere strøk. NAAF nedsatte et utvalg som skulle finne frem til et egnet og trygt helsested for sine medlemmer.
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I dette utvalget satt Inger Johanne Munkvold og Asbjørn Østberg. Turene skulle være så rimelige som mulig for medlemmene. Flere reisemål ble prøvd ut. Turene ble markedsført i NAAFs eget blad og gjennom NAAFs lokalforeninger.
De ble raskt fulltegnet, men turene ble en skuffelse på grunn av dårlig renhold, dårlig mat osv. Det ble mange klager
og krav om tilbakebetaling av penger. Disse turene ble ingen suksess, men er god læring for NAAF.
Staten startet opp med helsereiser for psoriasis og reumatiske pasienter etter et sterkt press fra pasientorganisasjonene. Gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok NAAF opp behovet for reiser for astmatikere
og atopikere. Dette ga ingen resultat. Legerådet I NAAF tok også opp behovet for helsereiser med myndighetene,
også dette uten resultat. Kravet om helsereiser var fortsatt tydelig fra NAAFs medlemmer. Det var på den tiden
helsereiser til Igalo (i det tidligere Jugoslavia). Medlemmene måtte selv betale for turen, men NAAF betalte for sykepleier under oppholdet. Denne ordningen varte i flere år. Deltagerne fikk en helseundersøkelse ved start og slutt av
oppholdet ved sykehuset i Igalo, og klagene på disse turene var minimale.
En gave fra kunstneren Arne Durban til NAAF ga grunnlag for opprettelsen av Nini og Arne Durbans legat. Legatets
formål skulle være forskning om astmasykdom. Imidlertid ønsket Arne Durban at formålet skulle utvides til å være
til beste for familier med astma og allergi. Slik ble det, og medlemmer kunne søke om støtte til reise. Fondet eksisterer fortsatt og har vokst seg meget større.

Arbeidet med etablering av et helsesenter på Gran Canaria
Ønske om et eget sted eid av NAAF ble tydeligere og tydeligere på alle NAAFs møter. Ledelsen i NAAF støttet medlemmenes ønsker, men midlene til å kjøpe et slikt senter var ikke tilstede.
I denne tidsperioden ba en prosjektgruppe fra Drammen om et møte med NAAFs generalsekretær for å fortelle
om sitt prosjekt om et norsk helsesenter og en norsk skole på sydspissen av Gran Canaria. Fra NAAF møtte generalsekretær Arne Heimdal og kontorsjef Kari
Kopperud. Fra prosjektgruppen møtte Lege Leif
Kvan og Siviløkonom Hans Christian Johansen.
Det de la frem var meget interessant for NAAF,
men dessverre kunne ikke NAAFs økonomi på
det tidspunktet være med å finansiere planene.
Planene inneholdt det NAAF så etter; et helsehus
med plass til lege, sykepleier og fysioterapeut og
de 80 leiligheter som var bygget på senteret, som
kunne leies ut til medlemmer med helsebehov.
Vinteropphold på sydspissen av Gran Canaria
kunne bli veldig viktig i astma og eksembehandlingen, men NAAF hadde ikke økonomi til å

Åpning av skolen i 1988

bære en slik investering til et helsesenter i utlandet.
Det var da det vidunderlige skjedde.
Kunstneren Arne Durban hadde midler han ønsket å
bruke på et godt prosjekt, og hans advokat tok kontakt
med NAAF. Generalsekretær Arne Heimdal fikk styret i
NAAF med seg og NAAF skrev en god prosjektsøknad til
Arne Durban. Søknaden ble levert samme ettermiddag
som henvendelsen kom. Dette utløste en startkapital
på 3 millioner kroner til et helsesenter for astmatikere
og atopikere på sydspissen av Gran Canaria. Takket
være at generalsekretær Arne Heimdal så muligheter
for NAAF sine medlemmer i et slikt prosjekt, kan vi i
dag nyte godt av et norsk helsenter på Gran Canaria.

Åpning av restauranten i 1989. Fra venstre Renato Cremona, Alf
Moen (rektor ved skolen), Bjørn Lyng og Arne Heimdal.
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Arne Durban (1912-1993) gjorde seg gjeldende i norsk kulturliv både som kunstner og kunstskribent. Hans skulpturer
er utført i et tradisjonsfast naturalistisk formspråk. Produksjonen var stor, og hans arbeider finnes i mer enn 30 norske
byer. Durban utdannet seg opprinnelig som møbeltegner
ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1928–33, men
1933 debuterte han på Høstutstillingen med to portretthoder. Samme høst begynte han på Kunstakademiets skulpturlinje under professor Wilhelm Rasmussen. Her gjennomgikk
han tre års undervisning med de klassiske idealer for øyet og
med krav om streng formdisiplin innen billedhuggerkunsten.
Arne Durban og hans kone opprettet Nini og Arne Durbans
astmafond. Fondet er delvis tilknyttet Norges Astma og
Allergiforbund (NAAF) og har en grunnkapital på over tretti
millioner kroner.
Kunstneren Arne Durbans statuer på Geilomo Barnesykehus.

Vedlegg, egen artikkel om kunstneren i Astma og Allergibladet side 31

Et synlig minne om Arne Durban og hans kone Nini på Valle Marina.
NAAFs generalsekretær Arne Heimdal ønsket at det skulle være et minne over Nini og Arne Durban.
Generalsekretæren foreslo at det skulle lages en byste, men kunstneren mente at et relieff ville være bedre. Slik ble
det, og i 1992 skapte Arne Durban det som nå står på Valle Marina.

Avdukning med døtrene Anine (t. v.) og Kajatine Durban (t. h.) sammen med Arne Heimdal. Bildet til høyre Arne Heimdal
sammen med barn fra skolen.

En uttalelse i Kapital med bilde av Arne Durban og med
en tekst som fortalte at han hadde gitt penger til en organisasjon som investerte i et helsesenter på Gran Canaria, gjorde at Arne Durban ble lei seg. Dette medførte
at han ikke ville ha relieffet stående på Valle Marina. Relieffet ble stående i noen år på generalsekretærens kontor. Da Arne Durban døde kom tanken om relieffet opp
igjen. Arne Heimdal diskuterte saken med Arne Durbans
to døtre, Anine og Kajatine. NAAF mente at det var viktig å ha et minne på Valle Marina etter det gavmilde
ekteparet. Begge døtrene mente at NAAF skulle se bort
fra Arne Durbans mening, og at vi burde finne en plass
på helsesenteret. Arne Heimdal konfererte også med
Arne Durbans advokat, som sa seg enig. Det var stor
fest i forbindelse med avdukingen. Den Norske Skoles
orkester spilte og mange møtte fram for å delta i seremonien. Avdukingen fant sted på samme dag som
olympiaden på Lillehammer ble åpnet i februar 1994.
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Det Norske Helsesenter SA etableres

Selskapet Det Norske Helsesenter SA ble i 1988 etablert med følgende eiere: NAAF, Leif Kvan, Hans Christian Johansen, Arne Struksnæs (matkyndig), Svein Backe (fysioterapeut) og Bjørn Lyng. Alle hadde lik eierandel i selskapet For
å få nødvendig driftskapital, måtte selskapet låne penger og for å få lån måtte eierne avgi garanti, som senere måtte
innbetales. NAAF garanterte og betalte 500.000,- kroner. Bjørn Lyng garanterte og skulle betale 500.000.-. Leif Kvan
og Hans Christian Johansen betalte 250.000,- hver. Det er hevdet at Bjørn Lyng aldri betalte sin andel. Bjørn Lyng
hevdet selv at han tapte 25 millioner på prosjektet. Dette medfører ikke riktighet ifølge Arne Heimdal og Leif Kvan.
Både fylkeslag og lokalforeninger i NAAF var meget interessert i prosjektet og ønsket å sende grupper til Valle Marina. Interessen var stor både i og utenfor NAAF, men aktiviteten ble mindre enn det som på forhånd var forventet.
NAAFs startkapital ble brukt til å kjøpe lege- og fysioterapiutstyr. Helsesenteret var med å etablere fysioterapibehandling i Spania for norske pasienter. For å få til refusjon for fysioterapibehandlingen på senteret hadde generalsekretær Arne Heimdal mange og lange møter med det norske Rikstrygdeverk.
Arne Durban ble invitert til senteret og ble meget begeistret for det han så og opplevde. Bjørn Lyng tok seg godt
av kunstneren og sørget for at han trivdes. Vel hjemme igjen spiste Arne Durban lunsj med generalsekretær Arne
Heimdal. Arne Durban ga da uttrykk for at han ønsket å gi ytterligere midler til fullføring av Valle Marina. Slik ble det
til at den samlede sum fra kunstneren ble på 6 millioner. De nye 3 millionene ble satt på en byggekonto.
Trass meget god markedsføring uteble gjestene da det var stramme økonomiske tider i Norge generelt. Dette ga en
svak økonomi for senteret og de private eierne ønsket å trekke seg ut, inkludert Bjørn Lyng. Dette var en vanskelig
situasjon for NAAF og NAAF måtte subsidiere driften av helsehuset og behandlingsbassenget for at driften ikke
skulle stoppe opp. De 80 leilighetene var fortsatt på private hender.
Servatur, et spansk hotellselskap, fikk etter en stund avtale om å drive senteret administrativt. Gjennom denne
avtalen skulle Servatur ha en direktør for senteret ansatt hos seg. Men styret i Helsesenteret hadde vanskelig for
å kommunisere med Servatur. NSB sitt reisebyrå stod for mye av markedsføringen i denne tiden, uten at det ga de
store resultater. For å ha kontroll med de administrative rutiner og bedre salgsarbeidet ønsket styret å ansette en
norsk direktør for å drive Valle Marina. Hotelldirektør Pål Harr ble ansatt og arbeidet i 1.5 år, uten at det bedret
situasjonen til det Norske Helsesenter (1993-1995).
NAAF kjøpte 14 leiligheter av Fokus bank i juni 1992 etter lange forhandlinger og med en intensjonsavtale undertegnet i 1991. Banken henvendte seg til NAAF med spørsmål om de kunne overta de leilighetene hvor eierne ikke
klarte å betjene sine økonomiske forpliktelser ovenfor banken. Det var generalsekretær Arne Heimdal og Bjørn M.
Bjerke som forhandlet med Fokus Bank. Bjørn M. Bjerke var på den tiden fylkesleder i Sør-Trøndelag. Etter flere
forhandlingsrunder ble prisen fastsatt til kr 327.500 per leilighet.
Staten var på utkikk etter et nytt sted for sine behandlingsreiser. Legen som lette etter et egnet sted for de norske
behandlingsreiser, fant Valle Marina godt egnet for deres behov. Det ble en meget stor diskusjon i Forbundsstyret
om NAAF skulle gå inn på en avtale med Behandlingsreiser. Forbundsleder Ernst Pettersen var en viktig pådriver for
å få Det Norske Helsesenter SA på Gran Canaria til å fungere godt for medlemmene og ikke minst i å sørge for at
det ble en god fremdrift for hele Valle Marina. Resultatet av avstemningen i NAAF sitt styre ble positivt og en ny tid
begynte for Valle Marina. Året var 1995.
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Stabilisering av driften etter
gründerperioden
Drift gjennom mange år
Perioden med Benitez & Thorbjørnsen SL har sin begynnelse i 1993 og ble formalisert i en avtale i 1996 mellom Det
Norske Helsesenter SA og Benitez & Thorbjørnsen SL. Avtalen ble inngått etter en meget sterk anbefaling av NAAFs
revisor Herman Tufte. Benitez & Thorbjørnsen SL og Det Norske Helsesenter SA hadde samme mål. Begge ønsket å
drive helsesenteret på best mulig måte for de som trenger helsesenteret og for NAAF som eier.
Realiteten var at Det Norske Helsesenter SA manglet kunnskap om skattelovgiving, regnskapsføring, økonomistyring, ledelse, salg og markedsføring. Jorge Benitez ble engasjert av styret, i kanskje den vanskeligste tiden for senteret som rådgiver og revisor. Det ble laget en grundig rapport om senterets drift og økonomi. Resultatet av rapporten
var at den norske ledelsen måtte gå på dagen i mai 1995.
Den viktigste erkjennelse styret trakk den gang og det gjelder også i dag, var at Det Norske Helsesenter SA ikke kan
ledes på norsk måte fra Norge. Det må ledes ”spansk” av en spanjol. Jorge Benitez ble derfor ansatt som direktør i
1995.
Generalsekretær Arne Heimdal i NAAF var meget tydelig når han beskrev den jobb som måtte gjøres av direktøren.
• Det måtte ryddes opp
• Formalitetene ved leilighetskjøpene måtte på plass
• Direktøren måtte være oppdatert i Turistlovgivingen, så helsesenteret alltid var à jour med turistlovverket,
		 skattelovverket og god regnskapsføring.

En av utfordringene i 1995 var og er fortsatt – at senteret også i perioden 1. mai – 1. september må ha en høy
beleggsprosent. Målet ble satt til 80 %. Oppnås det, økes selskapets resultat. Dette målet har vist seg å være vanskelig å oppnå, men muligheten er til stede for at det for første gang kan skje i 2018
Valle Marinas verdistigning har vært betydelig. Noen ønsket i 1998 å kjøpe DNH SA. Etter forhandlinger besluttet
styret i NAAF at prisen for selskapet var 34 millioner kroner. Da ville det blitt solgt. Kjøper sa, heldigvis, nei til den
prisen. Det var for dyrt. En taksering i 2015 viste at anlegget hadde en verdi på i overkant av 100 millioner kroner. En
god, ansvarlig og stabil drift fra direktørens side gjennom svært mange år, har vært den vesentligste årsak til denne
verdistigningen. I dag beregnes verdien av DNH SA til å være i overkant av 130 millioner kroner.
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I 2015 ønsket Jorge Benitez å trekke seg tilbake pga av oppnådd alder. Styret hadde noen klare krav da de skulle
finne den som skulle overta som ny direktør.
Vedkommende måtte:
• kunne spansk
• kunne norsk
• kunne drive forretningsvirksomhet i Spania
• kunne hotelldrift
• kjenne norske næringsforhold
• kunne ha et regnskapssystem bak seg
Styret lette og fant en yngre Benitez. Styret erfarte at Jorge Benitez datter var den eneste på Gran Canaria som
kunne gå inn i stillingen med de krav styret hadde satt. Gjennom årene var det blitt laget flere tilleggsavtaler med
Benitez & Thorbjørnsen SL. Samtidig med at Jorge Benitez ønsket å trekke seg tilbake som direktør, mente både
Benitez & Thorbjørnsen SL og styret i DNH SA at det var nødvendig å reforhandle avtalene. Man kan si at alle
brikkene falt på plass i løpet av 2015, da en ny langsiktig avtale ble undertegnet og ny direktør overtok ledelsen av
selskapet.
DNH SA fortsatte den positive utviklingen etter direktørskiftet ved å bedre resultatene, gå i gang med renoveringsarbeid, samt skape et fremtidsorientert design i leilighetene. I tillegg er DNH SA styrket ved nye kjøp av leiligheter
både på Valle Marina og i Loma Estrella.
Ny avtale for KLA programmet ble inngått i 2017. I 2018 ble ny avtale inngått for PSO programmet.

Heidi Ana Benitez overtar og Jorge Benitez takkes av.
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I Valle Marinas tid har det vært mange turoperatører i virksomhet. Både store og små aktører har arbeidet for å
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Valle Marina er lang og viog
kan gjestepleie
blant annet nevne: Ving Reiser, NSB, Villa Flair, Atlas
Markedsføring,
bedre enn et godt rennomme.
reiser, Reisespesialisten, Helsereiser og ikke minst turprodusent og aktivitør Torild Ullestad.

Fra Valle Marinas start har det vær drevet markedsføring. Den aller beste markedsføringen er når gjester so
14

I 2018 ble det inngått en ny avtale med Helsereiser AS. Samarbeidet fungerer godt og det er store forventninger til
fra stedet
med en god
opplevelse forteller dette til sine venner, som igjen forteller det til sine venner. Ikke n
resultatet
av samarbeidet
fremover.

bedre enn et godt rennomme.

I tiden fra midten av 1990-tallet og fram til 2010 var Torild Ullestad reiseleder for grupper først fra NAAF Hordaland
og14
senere fra hele landet. Ideen hennes var å fylle opp hele Valle Marina med NAAF-medlemmer. «Det er nesten
ingen grenser for kva me kan få ut av denne perla», mente hun. De siste årene hadde Torild tilbud til gjester fra
mai til september og i ukene rundt jul og nyttår. Julefeiringen var på det meste arrangert for hundre gjester under
hennes dyktige ledelse.
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Torild hadde en visjon om et vertskap som kunne ta imot grupper og enkeltpersoner på Valle Marina. Torild levde
og åndet for dette arbeidet. Hun oppnådde også målet sitt om å fylle senteret med gjester gjennom store deler av
I Valle
tidsom
harhun
detvar
vært
mange turoperatører i virksomhet. Både store og små aktører har arbeidet for å
åretMarinas
i den tiden
aktiv.

skape et godt gjestegrunnlag på senteret. I tillegg til turoperatørene har selvfølgelig fylkeslagene i NAAF aktivt
arrangert turer og markedsført Valle Marina som et egnet sted for NAAFs medlemmer. Listen over turoperatører
som har arbeidet med markedsføring og salg av Valle Marina er lang, vi kan blant annet nevne: Vingreiser, NSB, Villa
Flair, Atlas reiser, Reisespesialisten, Helsereiser og ikke minst turprodusent og aktivitør Torild Ullestad.
I 2018 ble det inngått en ny avtale med Helsereiser AS. Samarbeidet fungerer godt og det er store forventninger til
resultatet av samarbeidet fremover.
I tiden fra midten av 1990-tallet og fram til 2010 var Torild Ullestad reiseleder for grupper først fra NAAF Hordaland
og senere fra hele landet. Ideen hennes var å fylle opp hele Valle Marina med NAAF-medlemmer. «Det er nesten
ingen grenser for kva me kan få ut av denne perla», mente hun. De siste årene hadde Torild tilbud til gjester fra mai
til september og i ukene rundt jul og nyttår. Julefeiringen var på det meste arrangert for hundre gjester under
hennes dyktige ledelse.
Torild hadde en visjon om et vertskap som kunne ta imot grupper og enkeltpersoner på Valle Marina. Torild levde og
åndet for dette arbeidet. Hun oppnådde også målet sitt om å fylle senteret med gjester gjennom store deler av året i
den tiden som hun var aktiv.
Se eget vedlegg side 48 om Torild Ullestad

Se eget vedlegg om Torild Ullestad
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driftsårene var
stram
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av leilighetene
kunne vært
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behandlingsreiser trådte
i 1995,
økteøkte
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i dag (2018)
er (2018) er
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Da avtalen
med
behandlingsreiser
trådtei kraft
i kraft
i 1995,
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meget
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meget tilfredsstillende.
Tabellen
viser
prosentvisbelegg
belegg fra
estimatfra
for1.2018
Tabellen
viser
prosentvis
fra2001
2001ogogmed
estimat
mai 2018
Leiligheter
Tid

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.1 –
30.4

88

83

86

85

86

90

90

91

88
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65
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73
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85’
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75

77

81

75

77

78

79

68

76

78

79

83

76

72

78

81

84’

75

‘ Booked per 30.06.2018
Den samme utviklingen har også vært for økonomien, den var anstrengt fra starten og bedret seg når Behandlings-
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Behandlingsreiser begynte å bruke Valle Marina. Sommeren har hele tiden hatt et for lavt belegg. I 2016 ble det
Sommeren 2018 hadde et høyt belegg, noe som medførte at mange medlemmer har hatt et opphold til en gunstig
etablert
en ny prisstrategi for sommermånedene. Denne strategien ga en vesentlig bedring i 2016 og en jevn økning i
medlemspris, noe som igjen har styrket DNH SA sin økonomi. De gunstige medlemsprisene er også gitt til NAAFs
antallsøsterorganisasjoner
gjester. Sommeren
2018og
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til en gunstig medlemspris, noe som igjen har styrket DNH SA sin økonomi. De gunstige medlemsprisene er også gitt
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søsterorganisasjoner
i Sverige
og Danmark,
menhar
dette
har ennå
gitt resultater.
stedet godt og de yter en god service overfor gjestene.

DNH SA fører en personalpolitikk som fører til at selskapet har en meget stabil arbeidskraft. De ansatte kjenner
stedet godt og de yter en god service overfor gjestene.
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Loma Estrella

I 2002 kjøpte DNA SA 4 leiligheter utenfor Valle Marina. Grunnlaget for kjøpet var skattemessige avsetninger. D
leilighetene ble raskt leid ut til ansatte i Behandlingsreiser. Dagens ledelse så et medlemsbehov for å ha leilighe
som kan
brukes til langtidsutleie, noe som var et tilbud som DNH SA ikke hadde. Det var også et stort behov for
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Loma
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ligger
ca.
5
minutters
gangavstand
fra IArguineguin.
leiligheter til ansatte i Behandlingsreiser for å dekke forpliktelsen DNH SA hadde i avtalene som var inngått.
2016
ble for første gang tilbud om månedsleie for NAAFs medlemmer etablert. I 2017 startet DNH SA med å kjøpe flere
leiligheter på Loma Estrella. Leilighetene på Loma Estrella har en svakhet, de er ikke tilpasset bevegelseshemmede
p.g.a av mange trapper (terrassehus). Loma Estrella ligger ca. 5 minutters gangavstand fra Arguineguin.

Årstall
2002
2017
September 2018
Begynnelsen av 80 tallet

DNH SA eier følgende leiligheter i Loma Estrella i Arguineguin
4
5
8
NAAF eide i en kort periode en leilighet på leilighetshotellet
Don Paco (leiet ut til ansatte)

Omfattende oppussing og vedlikehold av Det Norske Helsesenteret SA
NAAF har som organisasjon alltid hatt et stort fokus på godt inneklima og godt vedlikehold. Dette gjelder også for
DNH SA. DNH SA har vært opptatt av at leilighetene skal tilfredsstille dagens krav, samtidig som de skal være så
tilgjengelige for alle brukergrupper som mulig.

Omfattende oppussing og vedlikehold av Det norske helsesenteret SA

DNH SA eier nå 55 av leilighetene på Valle Marina. Med den bruk som har vært på Valle Marina, var det behov for
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Det er to forhold som skaper vedlikeholdsbehov. Det er den jevne slitasjen ved høyt bruk og så er det
I 2017
startet en ny periode
med oppgradering
av leilighetene.
fuktproblematikken.
I tillegg
er det vedlikehold
av fellesområdene som er Comunidadens ansvar. Et godt vedlike
i fellesområdene er viktig og helt nødvendig infrastruktur for DNH SA sine gjester. Eksempel på dette er anlegge
vannrør, kloakk, TV og strømsystem, slik som lys i gangveier og fellesarealer.

Det kan regne også på sydspissen på Gran Canaria, og da kommer gjerne regnet i store mengder. Senteret har h
flere hendelser med store oversvømmelser på grunn av regnvær.
I 2017 startet en periode med oppgradering av leilighetene.

Bildene taler for seg selv av vannskader og oversvømmelse

Oversikt over styreledere:
1989
1991
1994
1998
2002

Leif Kvan
Arne Heimdal
Roar Jakobsen
Arne Heimdal
Torunn Petterson

Bildene taler for seg selv av vannskader og oversvømmelse
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Oversikt over
styreledere:
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1989
1991
1994
1998
2002
2011
2012
2014 -

Leif Kvan
Arne Heimdal
Roar Jakobsen
Arne Heimdal
Torunn Petterson
Pål Johansen
Jan Ivar Rønning
Bjørn M. Bjerke

Ikke alt har vært fryd og gammen, det var uro i NAAF vedrørende DNH SA

Ikke alt har vært fryd og gammen, det var uro i NAAF vedrørende DNH SA

Landsmøtet i NAAF i Sandanski (Bulgaria) i mai 1988 vedtok enstemmig at NAAF skulle gå inn i Det Norske
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Det Norske Helsesenter SA på Gran Canaria var et millionsluk, egne brukergrupper ble fordrevet og at det var svart
måtte selges. I tillegg var flere medlemmer bekymret for om det i fremtiden ville bli plass til personer med astma og
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skatteansvar på 5 mill pesetas. Beløpet er avsatt i regnskapet for 1994. Beløpet overføres til vår skatterådgiver for
Etter denne tid har senterets administrative rutiner vært gode og store beløp er innbetalt rettmessig i skatt gjennom
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dette for å være ferdig med saken, og innstiller på at AU følger våre konklusjoner».
Se vedlegg med intervju av Roar Jakobsen side 41.

Etter denne tid har senterets administrative rutiner vært gode og store beløp er innbetalt rettmessig i skatt gjennom
årene. I 2014 ble det igjen noe uro. NAAFS fungerende arbeidsutvalg signaliserte at leiligheter måtte selges for å finansiere
NAAF. Etter at disse signalene var gitt, fikk DNH SA et nytt styre som stoppet diskusjonen. Med grunnlag i langsiktige
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I 2017 var ledelsen i det danske og svenske Astma og Allergiforbund invitert til befaring på Valle Marina. De ønsket
å kunne gi et tilbud til sine medlemmer. Bakgrunnen var et nordisk møte mellom søsterorganisasjonene. DNH SA
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Etter at NAAF hadde overtatt DNH SA skrev daværende forbundsleder Ernst Pettersen en viktig leder i Astma og Allergibladet i 1991. «Fylkeslag og lokalforeninger vil kunne være gode markedsførere av helsesenteret. Videokassetten om
Det Norske Helsesenter vil bli vist i forskjellige fora, og vi henstiller til medlemmene å finne anvendelse for den også i
andre foreninger som dere er medlemmer av, og at dere omtaler Helsesenteret til venner og bekjente, for på den måten
å bli aktive markedsførere av det fine behandlingstedet. Dette er hjelp til selvhjelp, for gjennom god markedsføring vil vi
få flere gjester til helsesenteret hele året, og dette vil igjen resultere i at du kan reise til Det norske Helsesenter rimeligere
i fremtiden.»
Mange fylkeslag benyttet seg av Valle Marina og de la ned et stort arbeid i å arrangere turer. Ansatte i organisasjonen ønsket også å kjenne stedet personlig, slik at de kunne være gode ambassadører for senteret. Ønsket kom opp
gjentatte ganger ved forbundets interne møter. Endelig i september 2015 ble det for første gang arrangert en felles reise
til Valle Marina for samtlige ansatte med et omfattende og variert program. Både ledelsen i NAAF og ledelsen av DNH
SA ser på de ansatte i NAAF som en viktig ressurs. DNH SA har invitert til ny tur for alle ansatte i NAAF januar 2019. Også
denne gangen legges det opp til et variert og informativt program. Ingen er vel bedre ambassadører for Valle Marina,
enn den som har opplevd alle gledene ved senteret.

Fylkeslagene arrangerer reiser til Valle Marina
Det har vært stor begeistring blant NAAFs medlemmer, Lokalforeninger og fylkeslag for å arrangere turer til Valle Marina. Ryktene om det gode klima på sydspissen av Gran Canaria, samt de gode helseresultater for astmatikere og eksempasienter, ga grunnlag for fylkeslagenes turer. De positive helsehistoriene spredde seg raskt i organisasjonen og
turer ble arrangert med et samarbeid på kryss og tvers av fylkesgrenser. Noen hadde direktefly fra hjemstedet til Gran
Canaria, andre satte opp buss for å komme til flyplassen.
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Uansett reisemåte, så var kreativiteten stor og ønsket om opphold på Valle Marina var absolutt tilstede. Noen
hadde sykepleier eller lege med, andre brukte sine egne som reiseledere. Tilbakemeldingene fra deltagerne bar
preg av glede og helsegevinst. En voksen hardt rammet astmatiker uttrykte: «Etter en uke på Valle Marina kunne
jeg legge fra meg den vonde ryggsekken som heter astma, og til og med gå en liten tur i de vakre omgivelsene». En
liten 3 år gammel pike som var sterkt preget av eksem, sa på slutten av sitt 3 ukers lange opphold: «Se på meg, ta
på meg, jeg har så fin hud». Hun brukte enhver mulighet til å speile seg, og synes at hun hadde verdens fineste hud.
Hovedingrediensen i Fylkeslagenes turer var selvfølgelig sol og bading, morgentrening og bassengtrening. Men også
turer til Palmitos Park og den vakre byen Puerto Mogan, stod på de flestes aktivitetsliste. Grillaftener og dans stod
også på programmet. Nye vennskap oppstod blant likesinnede, og gode minner ble skapt. Det er mange i NAAF som
kan se tilbake på gode helseopphold på Valle Marina.
Ottar Drågen, tidligere Forbundsstyremedlem i NAAF og tidligere fylkesleder i Møre og Romsdal sier følgende:
«Jeg var reiseleder til Valle Marina til sammen 10 ganger. Første reisen var 1998 og siste var 2013.
Vi var grupper på ca. 20 hver gang, da i hovedsak fra Møre og Romsdal. Hadde vi ledig plass så fikk medlemmer fra
andre fylkeslag bli med. Disse turene var alltid vellykket og gruppene ble veldig sammenspleiset. Alle følte seg veldig
ivaretatt og trygge på disse reisene. Helsesentret tok godt imot oss hver gang. Var det noen spørsmål eller ønsker,
så stilte alltid resepsjonen velvillig opp. Som reiseleder gjennom disse årene fikk jeg aldri noe annet enn positive
tilbakemeldinger på oppholdene.
En kan si det slik at Valle Marina er et eget samfunn som har alt som en astmatiker trenger: Leger, fysioterapi,
varmtvannsbasseng, organisert morgengym, butikk som har det nødvendige, restaurant, romslige leiligheter og et
fantastisk klima.
Min jobb som reiseleder var å bistå den enkelte på den beste måte. Det ble arrangert utflukter og sosiale treff så
ofte som det var ønskelig. Dette var fine og helsebringende to-ukers opphold for oss alle. Jeg er dypt takknemlig for
å kunne ta del i denne reisen».

Behandlingsreiser til utlandet
I 2018 har Behandlingsreiser til utlandet to program på Valle Marina. Dette er behandling for pasienter med
psoriasis og barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem.
Behandlingsreiser til utlandet er medisinsk behandling. En behandlingsreise innebærer et tre eller fire ukers
behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima. Grunnlaget for behandlingsreiser nå er en egen forskrift som trådte
i kraft 1. januar 2018.
Gründerne Leif Kvan og Hans Christian Johansen hadde på 80-tallet flere møter med Sosialdepartementet for å få
etablert behandlingsreiser til utlandet uten at samtalene ga noe resultat. Det var deres overbevisning at opphold
og behandling på sydspissen av Gran Canaria ville gi helsegevinst for pasienter med revmatiske lidelser, hudlidelser
samt for personer med astma og allergi.
Tidlig på 90-tallet arbeidet NAAF for å få etablert behandlingsreiser, fordi NAAF mente at det ga stor helsegevinst
for medlemmene. Dette arbeidet ble støttet av både NAAFs legeråd og FFO.
I 1985 ble det for første gang bevilget midler til barn med astma og lungesykdom til behandling i utlandet over
statsbudsjettet. Senere ble dette tilbudet utvidet til å omfatte ungdom med astma og allergi og også til å inkludere
barn og unge med atopisk eksem. Den første pilotturen gikk til Tenerife, men produktet på Tenerife var ikke godt
nok faglig for Voksentoppen Senter for astma og allergi som gjorde vurderinger av helsegevinsten.
Igalo (i det gamle Jugoslavia) ble valgt som nytt behandlingssted. Frem til 1991 ble Igalo brukt med godt
resultat, men Voksentoppen ønsket også å ha et tilbud til pasientgruppen vinterstid. Sommeren 1991 benyttet
Voksentoppen både et anlegg på Lanzarote og Valle Marina, uten å være helt fornøyd med noen av stedene.
Voksentoppen sa «mye røyking av de andre gjestene på stedet, ikke samlet innkvartering og ingen tilbud om sikker
mat til fødemiddelallergikere».
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I 1993 ble det etablert et eget internat for Den Norske Skole i Puerto Rico, og siden den tid har behandlingsreiser for
barn og unge brukt sydspissen av Gran Canaria som behandlingssted. Frem til 1996 var bevilgningene kortvarige,
men fra dette året kom Behandlingsreiser til utlandet inn som egen post på statsbudsjettet.
De unge pasientene i skolepliktig alder er elever ved Den Norske Skolen som er nærmeste nabo på Valle Marina.
Tilbudet administreres av Oslo Universitetssykehus RHF.
Behandlingsreiser til utlandet for pasienter med psoriasis har siden 1995 brukt Valle Marina som behandlingssted. I
2018 er ny avtale er inngått mellom Oslo Universitetssykehus RHF og Det Norske Helsesenter S.A. etter en offentlig
anbudskonkurranse.

Hvilke grupper og gjester besøker Valle Marina
NAAFs medlemmer er en meget viktig kundegruppe for DNH SA. Statens Behandlingsreiser er også en viktig kunde.
NAAFs medlemmer bruker Valle Marina hele året, men spesielt i sommertiden er NAAF medlemmene glad i å bruke
stedet. Mange er gjengangere og disse anbefaler stedet til venner og familie. Det kan f. eks. nevnes at en familie
kom tilbake med 21 personer sommeren 2018. Med de gode medlemstilbudene som DNH SA gir til medlemmer i
NAAF, er Valle Marina en god medlemsverver.
Gjestene er astmatikere, lungepasienter revmatikere, eksempasienter og andre hudlidelser, bevegelseshemmede,
kronisk syke, familier, enslige og ellers andre personer som ønsker et trygt og rolig sted. Det kommer gjester som
ønsker seg en aktiv helseferie, og det kommer gjester som ønsker å lade batteriene ved bassenget eller på stranden.
Ønsker gjestene seg fart, fest og natteliv, er Valle Marina ikke rette stedet.

Fysioterapi, refusjon, trim, trening og behandling
Allerede fra Det Norske Helsesenters start, så man at det var viktig med ordnede forhold rundt dekning av den
enkeltes fysioterapibehandling. Fysioterapibehandling var og er et meget viktig element for mange i deres opphold
på senteret. En dyktig stab av fysioterapeuter har vært en grunnmur i helsesenteret, helt fra senterets begynnelse.
Generalsekretær Arne Heimdal hadde mange og lange møter med Rikstrygdeverket. Arbeidsinnsatsen ga resultater
og gjestene kunne levere sine rekvisisjoner til fysioterapeuter med avtale i det norske trygdesystem.
Dagens ordning (2018) er at fysikalsk behandling i EU/EØS land vil bli refundert på samme måte som om behandlingen fant sted i Norge.
Helsehuset har trimtilbud og flotte treningsmuligheter både innendørs og utendørs. For øvrig er helsesenteret
spesielt tilrettelagt for pasienter med allergi, astma, psoriasis, revmatisme og hjerte- og lungesyke. I tillegg har
fysioterapien trening i varmebasseng som holder 34oC.
Den enkelte kan få både individuell behandling og gruppebehandling. Staben ved Valle Marina har erfaring i å tilrettelegge et behandlings- eller treningsopplegg for alle som ønsker det.
Se vedlegg AA-bladet side 42.
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Klima, mikroklima og pollen på sydspissen av Gran Canaria
Valle Marina markedsføres som et sted med over
300 soldager i året. Mikroklimaet regnes for å være
blant de aller beste i verden i henhold til WHO.
Luftfuktigheten er lav og forurensningen er liten. Temperaturen er jevn året rundt, og havet er
godt og varmt (18-23 grader). Pollenmengden er
beskjeden. I 1999 ble det satt i gang registreringer av pollen på Valle Marina. En pollenfelle (type
Burkard) ble satt opp på taket ved inngangen til
senteret i desember 1998. Dette er den samme
type pollensamler som brukes ved pollenvarslingen i Norge. Registreringen skulle foregå gjennom
hele 1999 og rapport skulle lages av NAAFs Pollenforsker Hallvard Ramfjord. Beklageligvis skjedde det noen tekniske uhell, så hele året ble ikke
dekket. Det innsamlede materialet gir allikevel et
rimelig dekkende bilde av luftinnholdet av pollen
og sporer i og rundt Valle Marina, noe som også
var målet med registreringen.
Rapportens konklusjon er klar «På bakgrunn av
denne undersøkelsen kan det fastslås at Valle
Marina generelt er et trygt sted å dra for norske
pollenallergikere med hensyn til eksponering for
allergenbærende pollen- og sporetyper.»
Rapporten avsluttes med at flere registreringer
bør foretas for å utdype og komplementere bildet av den lokale luftbiologien i området. Ikke
minst med henblikk på sesongmessige variasjoner. Dette er per 2018 ikke blitt utført.

Trygg mat for allergikere
Helt fra starten av var restaurant og matservering viktig for helsesenterets gjester. Ulike aktører har stått for produksjon og matservering i restauranten, men det har alltid vært et krav om at gjestene skulle få servert trygg mat.
Det ble bygget et eget allergikjøkken i september 2013.
Behovet for økt kunnskap om trygg allergimat og allergihygiene ble igjen satt i fokus i 2015. NAAFs ekspert på mat
og allergi, Svein Magnus Gjønvik, begynte i 2015 på en gjennomgang av restaurantens rutiner. Gjennomgangen
vektla oppbevaring, produksjon, servering, merking av maten, design og ernæring. Trygg mat må kontinuerlig være
i fokus og kokk/kokebokforfatter/leder av Matskolen Svein Magnus Gjønvik har senere fulgt opp arbeidet ved flere
anledninger. Det er utarbeidet en menyplan over en 4 ukers syklus med vekt på variert, ernæringsrik og trygg mat.

Røyking og røykeforbud på Valle Marina
Opp igjennom årene skapte røyking og passiv tobakksrøyk diskusjon og konflikter på Valle Marinas område. I et
intervju i 1996 sier daværende styreleder Roar Jakobsen: «Selv om administrasjonen har fastsatt regler for hvor
man ikke kan røyke, tas disse reglene lite hensyn til, også av våre egne medlemmer. Men vi jobber aktivt med
å få brukerne til å overholde røykeforbudet som gjelder i restauranten, i bassengområdet og i området omkring
resepsjonen».
I 2018 er Valle Marina røykfritt. Det er etablert et røykeområde ca 100 meter utenfor Valle Marina. Unntaket
er de privateide leilighetene. I disse leilighetene kan det røykes, da det er privat eiendom og ikke omfattes av
comunidadens vedtak.
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Røyking er i dag så godt som et historisk tema. Tidligere debatter og stridstemaer kan på sett og vis fremstå underlige sett med dagens røykfrie øyne.
Det er ikke mange årene siden det ble bygget et åpent røykeområde mellom resepsjonen og toalettene. Røykende
gjester og beboere søkte dit. Det kom selvfølgelig mye røyk også fra dette området - til stor sjenanse og helsemessige plager for andre gjester på Valle Marina. Mange trodde trolig at denne lille sonen skulle redusere røykplagene
for ikke-røykende gjester. Det skjedde ikke.
Til alt overmål sendte Den Norske Skolen sine røykende elever til Valle Marina slik at de kunne ta seg en blås der i
friminuttene. For skolen var selvfølgelig røykfri.
Før røykeområdet ble bygget, var uteområdet rundt bassenget delt i en røykfri sone og en sone der røyking var
tillatt. Tobakksrøyken holdt seg naturligvis ikke innenfor egen sone, så røyklukten var en evig kilde til helsemessige
plager, irritasjon og debatt.
Det er vanskelig å forklare at det inntil for få år siden var anledning til å røyke på Valle Marina - Det Norske
Helsesenter - dit mange, også barnefamilier, reiste med sin allergi, astma og andre lungesykdommer - nettopp for å
pleie egen helse og for å puste bedre.

Utfordringer og planer i dag
I 2014 konkluderte styret med at det var behov for at Det Norske Helsesenter SA skulle eie flere leiligheter for å
betjene Behandlingsreiser sitt behov og ikke minst NAAFs medlemmers behov. Allerede i 2015 ble 2 leiligheter
kjøpt. I 2016 ble tilsvarende kjøpt. I 2017 ble det kjøpt to leiligheter som var bygget sammen til en stor familieleilighet. Dette ga Valle Marina et nytt tilbud til medlemmene, der flere generasjoner kunne bo sammen. Også i 2018
er det kjøpt en leilighet på Valle Marina. Dette resulterer i at i september 2018 eier Det Norske Helsesenter 55 leiligheter på Valle Marina. Styrets intensjon er at de skal fortsette å kjøpe flere leiligheter. Dette vil styrke leveransen
til NAAFs medlemmer og til Behandlingsreiser. Et annet viktig moment er at bedriftsøkonomien og kapitalverdien
styrkes ved økt eierskap.
Aktiv utleievirksomhet skaper slitasje. Det er idag et behov for ny oppgradering. I 2017 ble en av leilighetene
totalt renovert med helt nytt design, møbler og fargevalg. En løpende oppgradering er startet, slik at alle leilighetene skal få samme design og komfort. I de nyrenoverte leilighetene er det spesialtilpassede møbler og interiør for
NAAFs målgruppe. 6 leiligheter ble ferdigstilt i juli 2018. I tillegg er målet å gjøre leilighetene enda mere tilpasset
bevegelseshemmede.

22

Det Norske Helsesenter SA - historien ved 30-årsjubileet

• Valle Marina før og i dag
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Vedlegg 21: En hilsning til Torild Ullestad av Marit Heidi Seim

Torild Ullestad
Frå midten av 1990-talet og fram til 2010 var Torild reiseleiar for
grupper fyrst frå NAAF Hordaland og seinare frå heile landet. Ho var
kunnskapsrik og engasjert og tok godt vare på gjestene.
Ideen om å fylla opp heile Valle Marina med NAAF-medlemer, trur eg
kom under eit opphald me hadde i 2000. Ho hadde mange tankar
om korleis anlegget kunne brukast heile året. Det er nesten ingen
grenser for kva me kan få ut av denne perla, meinte ho. Særleg var ho
oppteken av at lungesjuke og eksempasientar skulle kunna få nytte
av opphald i dette klimaet med sol og bad, varme, aktivitet og
fysikalsk behandling.
Dei siste åra hadde Torild tilbod til gjester frå mai til september og i
vekene rundt jul og nyttår. Julefeiring vart på det meste arrangert for
hundre gjester under hennar dugande leiing. Ho hadde ei hand med i
alt frå den norske julemiddagen til nissebesøka.
Torild var raus og inkluderande, og ho samla ofte gjestene til
forfriskningar med info og småprat i snackbaren. Her vart nye band
knytte og erfaringar delte. Ho tok oss med på turar eit par gonger i
veka, og lot oss verta kjende med kanarisk kultur og historie gjennom
sine forteljingar. Manuset hennar var alltid godt førebudd. Ho samla
oss til felles måltid både på Valle Marina og på restaurantar i
nærleiken. Føredrag vart haldne på helsehuset, ho steikte vaflar med
borna, var full av historiar og skapte stemning. Ho visste av eiga
erfaring kor viktig eit opphald på Valle Marina kan vera og gjorde alt
for at me skulle få mest mogeleg helse og glede ut av tida her nede.
Torild hadde ein visjon om eit vertskap som kunne ta imot grupper og
enkeltpersonar på Valle Marina, som hadde i oppgåve å ta seg av det
dei måtte trengja når situasjonar oppstod. Slik ville ho la Valle Marina
verta meir enn eit hotell. Vertskapet kunne gjerne vera ein likemann
som hadde ansvar for info, for å arrangera velkomstmiddag og vera
ein tilgjengeleg person som kjende til kor ein kunne venda seg når
problem oppstod.
Torild levde og anda for dette arbeidet. Ho oppnådde også målet sitt
om å fylla anlegget med gjester gjennom store deler av året den tida
ho arrangerte turar.
I takksemd,
Marit Heidi Seim

48

Det Norske Helsesenter SA - historien ved 30-årsjubileet

Det Norske Helsesenter SA - historien ved 30-årsjubileet

Det har i din tid på Valle Marina skjedd mye. Helsesenteret fungerer godt. Når du startet ble det kjøpt
noen leiligheter. Så ble det helt stopp med det. Styrer har kommet og gått. Det gjelder også styreledere.
Du har nok vært frustrert mer enn en gang over de der opp i Norge. Men du har vært lojal og jobbet

Starten var et løst samboerforhold som ble formalisert i en avtale i 1996. Nåværende styre var aldri i tvil
om at det var rett å lage en ny avtale med Benitez & Thorbjørnsen som tok for seg fremtiden. Styret
hadde, skal vi si en lett forhandling med deg om en ny avtale. Både Benitez & Thorbjørnsen og Det norske
Helsesenter ville det samme, drive helsesenteret på best mulig måte for de som trenger helsesenteret og
for NAAF som eier.

Så nå anser styret at staffettpinnen direktør ved Det Norske Helsesenter er overlatt fra deg Jorge til deg
Heidi Ana. Takk for innsatsen Jorge og velkommen Heidi Ana til oss.

Så en viktig ting helt til slutt Heidi Ana. Gratulerer og lykke til med det store som du nå bærer på og vil
fullbyrde i 2016. Jeg kan love deg at styret vil gi deg den nødvendige permisjon du trenger da vi vet at du
vil få assistanse i den perioden du vil være litt fraværende fra jobben din, så Jorge, du fratrer i dag, men
jeg er sikker på at du får både mange timer og mange dager med Valle Marina utfordringer. Det samme
gjelder for deg Heidi. Valle Marina står gått forankret i begges deres hjerter, noe det også vil gjøre i
fremtiden.

Til deg Heidi Ana vil jeg ønske deg velkommen til ”familien” Det Norske Helsesenter. Styret har
forventninger til deg, forventninger som vi er overbevist du vil levere på. Så til deg har vi noen blomster
som sier velkommen til Det Norske Helsesenter og til en av de viktigste jobbene i familien Norges Astmaog allergiforbund

Til deg Jorge har styret i Det Norske Helsesenter sammen med NAAF kjøpt en gave til deg som jeg vil
overrekke deg i takknemlighet for det du har gjort og i respekt for din lojale innsats.

Men Arne sa noe mer, og det kan jeg også skrive under på, og det er vel dette som gjorde deg så
dyktig som leder og synliggjør deg som det gode menneske du er. Arnes oppfatning av deg var og det
er jeg enig i:
• En av de mest lojale som jeg har møtt
• Evnen til å holde det personlige fra det foretningsmessige.

En ting ikke alle vet i dag er hvilke verdistiging Valle Marina har hatt i din periode Jorge. Noen ville i 1998
kjøpe hele anlegget. Etter forhandlinger sa styret at anlegget kostet 34 millioner. Da ville det blitt solgt.
Kjøper sa, heldigvis, nei til den prisen. Det var for dyrt. Takseringen i 2015 vist at anlegget har en verdi på
ca. 100 millioner. Vi skal nok erkjenne Jorge at denne verdivekst har du skylden for.

Du kjenner deg nok igjen i dette fra den gang, men også i dag. Det er bare nye navn som er kommet
til. Men du løser alltid dette på en diplomatisk måte så pengene kommer og roen senker seg.

Jeg skal nevne et punkt fra de gamle dokumentene som jeg ikke sa før i dag. Men det er nok et punkt du
kjenner deg igjen fra den gang men som også du sliter litt med i dag Jorge. Fra notat i forbindelse med
årsregnskap per 31.12.1996 står det fra revisor Herman Tufte:
• Balansekontoen er gjennomgått og avstemt. Dog kom det en melding til Benitez’s kontor om at
Bjørn Lyng ikke vil betale skyldig IBI- urbana.

Jeg nevnte tidligere i dag flere punkter fra avtalen som ble inngått i 1996. Det var et punkt jeg ikke nevnte.
Det var en utfordring vi hadde i 1996 og det er en utfordring vi også har i dag. I avtalen sto det i punkt j. I
perioden 1. mai – 10. september fylle opp senteret med 80 % belegg.
Dette sliter vi fortsatt med og dette blir nok et viktig punkt du Heidi Ana og styret må samarbeid om for å
løse. Klarer vi det, øker vi også selskapets resultat.

Tidligere i dag Jorge og Heidi Ana så skiftet nøklene til helsesenteret hånd. Nå skal du videreutvikle
bedriften Heidi Ana. Det er jeg helt sikker på at du lykkes med.

De egenskapene som du hadde og som du fortsatt har var det helsesenteret trengte, og de egenskapene
brakte selskapet fra det som vel kan kalles et selskap i krise til et godt selskap. Slik det nå ser ut for 2015,
går du fra bordet med å levere det beste økonomiske resultat som selskapet noen gang har hatt.
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Min tillit til deg Jorge, er 100 %. Jeg har vært med deg i banken og ikke minst timesvis hos Notarius, ja
senest i dag. Ditt standarduttrykk i disse møtene har vært: Du skal skrive her. Jeg har skrevet mange
underskrifter på spanske dokument uten å kunne lese og forstå hva jeg skriver under på. Så da du har
sagt: Du skal skrive her, så har det vært i 100 % tillit til deg. Den tilliten har du Jorge. Den tilliten utfordres
du Heidi Ana nå til å føre videre. Vi er trygge på at dette klarer du.

selskapet videre fremover, og du avslutter med å tilføre selskapet to nye leiligheter i 2015. Du gjør
selskapet ennå bedre rustet til å møte de utfordringer som kommer i morgendagen.

Du sa en gang opp stillingen din Jorge. Var det i sinne eller i frustrasjon, du er vel den som kan svare
på det. Arne måtte ringe deg og han erkjenner i dag at han var svært bekymret for ditt standpunkt.
Det var behov for deg. Samtalen dere hadde ga resultat, og du fortsatte. Fra mitt ståsted vil jeg si
heldigvis, noe også som Arne Heimdal mente.

Arne Heimdal var den gang du startet opp på Valle Marina generalsekretær i NAAF. Du hadde mye med
Arne å gjøre. Jeg har snakket med Arne om den jobb du har gjort og fått klar beskjed om å hilse til deg i
dag når du avslutter det arbeid som du begynte på under Arne sin ledelse av NAAF. Dere hadde veldig
mye med hverandre å gjøre gjennom mange år, så jeg ba han si noe om deg som jeg kun si fra han om
hans opplevelser med deg Jorge, og han hadde følgende utsagn:
• Jorge var den som måtte rydde opp, noe som ble gjort veldig bra
• Jorge var den som måtte få på plass alle formalitetene ved leilighetskjøpene som ble gjort, og det
var ingen liten jobb, men som alltid veldig bra gjort
• Du var oppdatert alltid med Turistlovgivingen, så helsesenteret var alltid à jour med det nye som
kom

Kanskje den viktigste erkjennelse styret trakk den gang og det gjelder også i dag var at.. Det norske
helsesenter kan ikke ledes på norsk måte. Det må ledes ”Spansk” av en spanjol, og der har vi jo nå fått deg
Heidi Ana.

Som jeg sa før i dag begynte det i 1993. Realiteten var at Det Norske Helsesenter manglet kunnskap om
skattelovgiving, bokføring, økonomistyring, ledelse, salg og markedsføring. Du ble engasjert av styret i
kanskje den vanskeligste tiden for senteret som rådgiver og revisor. Jeg har lest om det som kom fram i
den perioden. Resultat av rapportene var at den norske ledelsen måtte gå på dagen.

Under lunsjen i dag takket vi deg for den innsats du har lagt ned på Valle Marina. Du har lagt igjen et stort
fotavtrykk her nede på sydspissen av Gran Canaria. Ja selv den norske stat ser dette ved at Den Norske
Ambassade i Madrid ønsket å være tilstede før i dag representert ved den norske konsul.

Ja Jorge, hvordan føles det nå å være uten ansvaret for Valle Marina,

Kjære Jorge -- Kjære Heidi Ana Kjære alle sammen

Middag
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