
 

 

 

Osteoporosföreningen i Jönköping genomförde under eftermiddagen 2017-02-22 sitt årsmöte på 

Sandsjö Värdshus, Sandsjöfors. 

Trots metrologernas varning om vädermässig ”Atlantkyla” över Höglandet och med löfte om rikligt 

nederbörd under dagen deltog 20 personer i mötet. Utöver den trevliga stämningen var vädrets 

makter med oss och ovädret höll sig borta under eftermiddagen.  

Ordförande Helena Berntsson hälsade medlemmar och övriga intresserade hjärtligt välkomna till 

årsmötet 2017 och gav därefter en tillbakablick över händelser i föreningen och med utblick framtid. 

 Margareta Lindahl informerade om Osteoporosförbundets verksamhet och pågående aktiviteter. 

Det uppmärksammades att en namnändring skett för föreningen på Riksplanet till nuvarande 

Osteoporosförbundet och för länet till Osteoporosföreningen i Jönköpings län.  

 

Årsmötesförhandlingarna öppnades och ordförandeklubban överlämnades till Klas Thorberg 

Under årsmötet valdes Margareta Lindahl till ordförande och ersätter nu avgående länsordförande           

Helena Berntsson, som på ett förtjänstfullt sätt och med stor diplomati varit vår ordförande sedan 

starten för tre år sedan. Även Elsbeth Philipsson lämnar styrelsearbetet i samband med årsmötet och 

tackas i sin frånvaro för sitt bidrag för föreningen och sina konstnärliga insatser. 

2016 års verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse föredrogs och kommenterades av 

Gunvor Runesson och Marianne Nilsson. 

Lokalföreningen har varit livaktig och under året deltagit i -och arrangerat flera aktiviteter spridda 

över länet. Tre uppskattade osteoporosskolor har genomförts. 

Medlemsutvecklingen har ökat sparsamt under året och föreningen har idag 77 medlemmar. 

Styrelsens sammansättning i övrigt: Birgit Strömgård Belfrage, Gunvor Runesson,                                   

Inger Svensson, Marianne Nilsson, Gunnel Wallentinsson, Eivor Scotti och Anki Enroth. 

Styrelsen kommer att färdigställa ett uttalande från årsmötet för fortsatt förbättringsarbete för 

personen med Osteoporos-Vem går till andra chansen? 

Efter avslutade årsmötesförhandlingarna och fikapaus var eftermiddagens höjdpunkt Tema E-hälsa. 

Verksamhetschefen för Vårdcentralerna i Nässjö och Bodafors, Göran Runesson, var dagens 

gästföreläsare och informerade engagerat om nyheter i Hälso-och sjukvården och om tillgänglighet 
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till E-tjänster. Nässjö Vårdcentral är idag en ledande vårdcentral för tekniska innovationer inom Bra 

Livs verksamhet och med ambitioner att förbättra processer och öka sin tillgänglighet för 

befolkningen. 

Ett medvetet arbete enligt Q*A=E (Kvalité x acceptans=Effekt) har lett till en bra arbetsmiljö. 

Personalen är nu motiverad, engagerad och arbetar gemensamt för att förverkliga Vårdcentralens 

målsättning med, 

att Stödja de mest sjuka och kunna erbjuda fasta hembesök och virtuella besök. 

Idag erbjuds befolkningen hög tillgänglighet med egen bokning av besökstider till flera professioner 

vid Vårdcentralen. 

Nässjö Vårdcentral var först ut i landet med att erbjuda virtuella hembesök, vilka sker över nätet via 

headset och webbkamera. Uppskattas och efterfrågas av befolkningen och arbetssättet med bokning 

via Appar har spridit sig över landet.                                                   

 

 

En framgångsfaktor är även virtuella hembesök i kommunens hemsjukvård där 

distriktssköterskan/sjuksköterskan bistår med teknisk support. Även möjligt att lyssna via stetoskop. 

Utveckling pågår. 

Det var spännande att få del av del av tankar om framtidens utveckling av teknisk support för ökad 

tillgänglighet och delaktighet i vården, vilket förväntas komma även vår målgrupp till nytta. 

Det blev en spännande debatt med många frågor. 

Vi tackar Göran för en bra information och önskar lycka till i det fortsatta utvecklingsarbetet för att 

öka tillgängligheten för dem som behöver hälso-och sjukvård. 

 Vid pennan Margareta 
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