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Allmänt om verksamheten 

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2019 01 01 – 2019 12 31 

Ordinarie ledamöter 
Kristina Andersson, ordförande 

Anne-Marie Jaarnek v. ordförande 

Iréne Bergström sekreterare 

Anna Mårtensson, kassör 

Kerstin Göransson ledamot 

Ulla Holmetun ledamot 

Marianne Ottersgård, ledamot 

 

 

Revisorer ordinarie: 
Elisabeth Friberg 

Elvi Eskilsson 

 

Revisorssuppleant: 
Sten-Inge Mårdbrink 

 

Ombud och ersättare till riksstämman: 

Kristina Andersson ordinarie ombud 

Kerstin Göransson ersättare 

 

Valberedning 
Styrelsen fick årsmötets uppdrag att utse två personer att ingå i valberedningen. Tyvärr har 

styrelsen inte kunnat fullfölja uppdraget. 

 

Ekonomi   

Resultat och balansräkning, se bifogade handlingar. 

 

Föreningsfrågor 
Länsföreningens årsmöte hölls den 2019 02 21. Efter stadgeenliga årsmötesförhandlingar 

föreläste Christina Ravald, verksamhetschef för Friskis och Svettis i Jämtland, om betydelsen 

av ”Träning för äldre”. 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden inklusive konstituerande möte. Mellan 

mötena har fortlöpande kontakter hållits på telefon och e-post.  

 

Kristina Andersson deltog som ordinarie ombud vid riksstämma 2019 04 26 



 

 

 

Medlemsantal per 2019 12 31, 90 medlemmar 

Föreningen har fortsatt haft en positiv medlemsutveckling under 2019, som bla annat kan 

förklaras med de olika utåtriktade aktiviteter föreningen haft och den offensiva annonseringen 

i media inför aktiviteter och referat i lokaltidningarna. 

. 

Föreningens verksamhetsidé 
Länsföreningens långsiktiga mål är att verka för att kvaliteten i osteoporosvården i länet höjs 

och att en osteoporosmottagning etableras med en fast organisation som ska fungera som ett 

kompetenscentrum för övrig hälso- och sjukvård i länet. 

En prioriterad fråga är att det vårdprogram inom osteoporosvården som antagits tillämpas i 

Regionens hälso- och sjukvård såväl inom specialist-som primärvården. 

 ”Frakturkedjan” måste fortsätta att utvecklas. Föreningen stödjer och följer 

osteoporossjuksköterskans arbete med detta.  

Vi anser att Osteoporosskolor ska erbjudas riskpersoner och diagnostiserade 

osteoporospatienter, i syfte att ge trygghet och förhindra fallolyckor. 

Vi vill medverka till att inspirera till åtgärder som förebygger benskörhet. 

Vi vill också medverka till kunskapsspridning om benskörhet bland beslutsfattare, 

verksamhetsansvariga, personal inom skola, vård och omsorg samt allmänheten.  

 

Verksamhetsårets aktiviteter 

Under verksamhetsåret har medlemsmöten och ett antal”öppna” aktiviteter genomförts.  

*21 februari årsmöte med föreläsning se under Föreningsfrågor 

*8 april arrangerades en caféträff. De närvarande hade erfarenhetsutbyte och ordförande 

informerade om senaste nytt bla. om läget vad avser Osteoporosskolan. Önskemål från 

medlemmar om fler caféträffar med ”prat/erfarenhetsutbyte” 

*8 maj Studiebesök på Friskis och Svettis.  

*21 maj caféträff medverkan av osteoporossjuksköterskan Sandra Wennberg. Diskussion om 

bla osteoorosskola. Orförande informerade om träffar med Friskis och Svettis, som erbjuder 

träning för äldre. Anne-Marie Jarneek informerade från en föreläsning om tandhälsa hos 

patienter, som medicinerar med benspecifika läkemedel vid osteoporos. 

*4 september caféträff med inbjuden gäst, doktorand Saranda Bajraktari och forskningsledare 

i Östersunds kommun, Magnus Zingmark, som berättade om projektet ”Säkra steg”. Det är ett 

fallpreventivt projekt, som har ett träningsprogram i en app, som erbjuds alla över 70 år i 

Östersunds kommun.  

*V 40 Deltog föreningen med PRO  i sjukhusets foajé under Socialstyrelsens ”Fallpreventiva 

vecka”, ”Balansera mera”. 

 *21 oktober Internationella osteoporosdagen uppmärksammades med föreläsning av 

Överläkare Ingrid Bergström, Karolinska institutet, Tema: Osteoporos, frakturer och träning.   

*6 december ”Julcafè”, information och småprat. 

Information/föreläsningar 

*Den 25- 26nuari hade föreningen en monter på Seniormässan OSD. 

*Under hösten har vi vid tre olika tillfällen föreläst om osteoporos för föreningar. 

* I Osteoporosnytt nr.4 har länets förening presenterats. 

 

 

 

 



Extern representation 

*Anne-Marie Jaarnek är ledamot i Förbundsstyrelsen 

Anne-Marie är Förbundets representant i en arbetsgruppen, Personcentrerad och 

sammanhållet vårdförlopp, i SKR:s regi. 

Marianne Ottersgård Jämtlands länsförening invaldes vid årets riksstämma till 

Förbundsstyrelsen 

*Föreningen är medlem i Handikappsamverkan i länet (HSV) 

* Iréne Bergström är kontaktperson för ”Prästgatan 58”. 

 

Medlemsrekrytering 

Samtliga i styrelsen arbetar aktivt för medlemsrekrytering i sin vardag och inom sina nätverk. 

Föreningen har under året arrangerat tematräffar och har i annonseringen i pressen inbjudit 

både medlemmar och andra intresserade.  

 

Dialoger 

*De regelbundna träffarna 1-2 ggr/år med regionens politiker har inte skett under året. Orsak 

kan vara politiskt byte av styre i Regionen, samt sjukdom. 

*Ordförande har haft fortlöpande kontakt med Friskis och Svettis i syfte att hitta 

samarbetsformer för en osteoporosskola. 

*Primärvårdens sjukgymnaster har för avsikt att utveckla en osteoporosskola. Viss dialog i 

frågan har förekommit. 

 

 

Sammanfattning 
Styrelsen gläds över att medlemsantalet har ökat och känner att det är ett kvitto på att den 

verksamhet som vi på olika sätt haft syns och är intressant. Osteoporosvården har lyfts i 

regionen tack vare osteoporossjuksköterskans arbete  och att mer kunskap finns ute i länet 

både i professionen och bland allmänheten. 

Intresset för våra olika aktiviteter är stort både från våra medlemmar och allmänheten. 

Vårt fokus har framförallt legat på medlemsrekrytering, kunskapsspridning, få en utvecklad 

frakturkedja och att osteoporosskolor inrättas. 

Vi tackar för det förtroende vi haft och för det engagemang medlemmarna har visat. Tack 

också till de olika samarbetspartner vi haft under året. 

 

 

 

 

Frösön i januari 2020 

 

 

 

Kristina Andersson Anne-Marie Jaarnek   Iréne Bergström

  

 

 

 

Ulla Holmetun Kerstin Göransson  Anna Mårtensson 

 

 

Marianne Ottersgård 



 

 

 

 

   

 

 

 


