
                Sammanfattning av den internationella Osteoporosdagen   

                2015-10-20 i Gävleborg 

 
                    Förarbetet började genast efter ROPs möte 2015-03-04, 

                    då länsföreningarna fick information om hur årets Osteoporosdag  

                    skulle firas i samband med 20-årsjubiléet. 

 

                    Representanter från Region Gävleborgs Osteoporosprojekt samt en 

                    politiker tillfrågades och alla tackade ja till uppdraget som föreläsare. 

 

                    Pressrelease utskickades under september till tre ortstidningar i 

                    Gästrikland och till lika många ortstidningar i Hälsingland. 

 

                     Annonsering i två Gästriketidningar samt i två Hälsingetidningar 

                     2015-10-10 samt påminnelse under ”Händer idag” i tre Gävletidningar 

                     2015-10-20. 

 

                     Ordföranden Inger Aréen inbjöds att medverka i Seniorradion i Gävle 

                     2015-10-06. Sändningstid ca 15 minuter. 

 

                    Gefle Dagblad inbjöd ordföranden till en intervju 2015-10-19 som 

                    publicerades i tidningen 2015-10-20.  

                    Artikeln bifogas som länk. 

 

                    Scandic CH bidrog med en gratis ”skrubb” där vi kunde placera 

                    våra fyllda kassar 2015-10-13. 

 

                    Föreningen hade bokat för 100 personer – men 125 personer  

                    blev insläppta och resten av besökarna fick vända i dörren eftersom 

                    det inte fanns utrymme för ytterligare stolar. Alla de som inte fick 

                    komma in erhöll material. Både allmänhet och egna medlemmar  

                    deltog i mötet. 

                     

                     Kvällen blev en stor succé trots smärre problem med förtäring, 

                    men det ordnade Scandic CH galant. 

 

                    Ordföranden i föreningen, Inger Aréen, hälsade alla deltagare 

                    välkomna. Inger berättade att hon under sin tid som ordförande 

                    haft kontakt med många missnöjda osteoporotiker. Hon har hört 

                    många berättelser om brister i vården och uppföljningen av patienterna. 

                    Inger konstaterade att det under det senaste året skett stora förbättringar 

                    inom vården och att det därför är viktigt att kunna informera om hur 

                    man numera arbetar med sjukdomen. 

 

                    Projektledare Åsa Linder inledde kvällen med att informera om 

                    sjukdomen Osteoporos samt hur Region Gävleborgs Osteoporos- 



                    projekt är upplagt.  

                    Ett led i förbättringsarbetet har varit att identifiera patienter med 

                    lågenergifrakturer (frakturer i samband med fall från liten nivåskillnad 

                    t ex  halkolyckor). Patienter erbjuds snabbt en bentäthetsmätning och 

                    om benskörhet konstateras erbjuds behandling. 

 

                    Projektgruppen har ett väl fungerande samarbete mellan ortopeder, 

                    osteoporoskoordinatorer, DXA-enheten, osteoporossjuksköterskor, 

                    fysioterapeuter och familjeläkare – de tre sistnämnda personal- 

                    grupperna på länets alla hälsocentraler. 

 

                    Osteoporoskoordinator Malin Westling, Gävle sjukhus, har till  

                    uppgift att leta upp patienter som haft en lågenergifraktur. Dessa  

                    screenas för att se om det finns risk för återkommande frakturer.  

                    Patienten får sedan göra en bentäthetsmätning. Om mätningen  

                    visar att patienten har osteoporos övergår utredningen till primär- 

                    vården enligt osteoporossköterska Monica Sundin i Hudiksvall- 

                    Nordanstig. 

                    Specialistläkaren Ildiko Jonap, reumatologmottagningen på Gävle 

                    sjukhus, informerade om olika typer av mediciner som finns för att 

                    behandla osteoporos. 

                    Tommy Berger, regionråd (S) avslutade mötet med att berätta om               

                    hur de förtroendevalda arbetar för att skapa förutsättningar för angelägna 

                    områden inom hälso-och sjukvården. Osteoporos är ett av de prioriterade 

                    områdena som den politiska organisationen kommer att satsa vidare på 

                    under år 2015-2017. 

                     

                     Inger Aréen 

                     Ordförande 

 

                    


