
 

 

 

Verksamhetsberättelse för osteoporosföreningen i Norrbottens län år 2018 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Anita Sandström ordförande, Siv Ögren 

sekreterare, Pia Elmgren  vice ordförande och kassör, Inger Sandlund, Ingalill Simu, Ingemar 

Cederlund och Karin  Johansson. 

Revisor: Anna Wedén 

Valberedning: Gunhild Glanberg-Persson och Berit Loggert  

 

Verksamhetsåret startade med årsmöte 25 januari i Cedersalen, Kyrkgatan 18 i Boden. Efter 

årsmötesförhandlingar bjöds det på smörgås och kaffe och en kostföreläsning av 

hälsovägledare Ann-Helen Sjöström. 

Under året har 7 styrelsemöten hållits i osteoporosföreningen.  

Medlemsvärvning 

Styrelsen har under året fortsatt med medlemsvärvning. Medlemsregistret för Norrbottens 

län har uppdaterats av Karin med aktuella mailadresser.  Eftersom det är krångligt och 

dyrbart att informera medlemmar via telefon och via post med porto har detta prioriterats. 

För närvarande saknas mailadress för 47 medlemmar, några av dessa blev medlemmar 

under senhösten 2018.  Ca 20 nya medlemmar har registrerats, i dagsläget har vi 165 

medlemmar. Livscaféerna har bidragit till ökningen. 

Projektarbete 

 Arbete med pilotprojektet "Starka ben hela livet" har fortsatt och medel har tilldelats från 

Region Norrbotten, 10.000 kr för tryckning av projektbroschyren. Broschyren ska användas i 

första hand under hälsosamtal i förskoleklass. Siv hade ett möte 2018 11 14 med 

skolsköterskor i Bodens kommun som ingår i vårt pilotprojekt och överlämnade broschyren. 

Möte med skolsköterskor i Piteå blir 2019 02 28. Arbetet fortsätter med spridning av 

broschyren i Norrbotten till skolsköterskor och BVC. 



Region Norrbotten anammar broschyren och ska föra ut den på samordningsmöten med 

skolsköterskor, BVC i Norrbotten, där vi skall få delta och informera. Siv tar kontakt med 

respektive chef. 

 Osteoporosförbundets styrelsemöte 2018 11 27 beslutade att godta broschyren. 

Förtydligande om det fortsatta arbetet skickas till förbundsstyrelsen. Norrbottens förening 

äger broschyren. 

Föreningsservice, som trycker upp våra broschyrer, lägger 6% moms på sina tjänster från okt 

2018. 

Föreläsningar och möten 

Ordförande har hållit föreläsningar för Bröstcancerföreningen i Luleå, Socialförvaltningen i 

Luleå, Luleå Ladys, SKPF Luleå, PRO i Piteå. 

HSO Norrbotten som bytt namn till Funktionsrätt i Norrbotten hade årsmöte 2018 04 17. 

Anita närvarade och lämnade en rapport. 

Stämman Osteoporosförbundet 2018 04 27. Anita och Pia  närvarade. 

Anita som är styrelseledamot i osteoporosförbundet deltog i ”Hälsodalen” i Almedalen 2018 

07 02.Osteoporosförbundets konferens ”Osteoporosvård, ett vinnande koncept för patienter 

och samhället”, det var ett välbesökt möte. 

Politikermöte Regionhuset 2018 08 21 Anita och Karin närvarade. 

Svenska kyrkan i församlingsgården, Boden 2018 09 11. Anita och Siv informerade. 

 Siv föreläste för "Aktiva kvinnor" i skidstugan i Sävast 2018 10 01.  

Anita och Siv anordnade fortbildning för personal inom socialtjänst och hemtjänst vid 

Socialförvaltningen i Luleå 2018 11 06 . 

 

Osteoporosdagen 

I nära anslutning till internationella osteoporosdagen, 20 oktober, anordnades livscaféer på 

flera orter i länet. I Expressen, 2018 10 20, fanns en helsida som presenterade de olika 

orterna och representanter från styrelsen som informerade om osteoporos. Även i 

gratistidningarna i länet har vi annonserat om livscafeérna.  Anita och Siv besökte Boden och 

Luleå 43/49 personer. Anita och Ingemar besökte Gällivare och Kiruna under en dag 24/25 

personer. Inger och Ingalill anordnade livscafe´ i Piteå med 20 personer. Ingemar skickade in 

en artikel om osteoporos till Norrbottens dagstidningar. Tre av fyra tidningar publicerade en 

stor artikel. Nästkommande år kommer liknande utbildning/information samt en konferens 

att äga rum, men detaljer är ännu ej fastställda. 



Pluggannonser ang Osteoporos har publicerats, på uppdrag av föreningen, i flertalet 

dagstidningar i länet under året. 

 Siv har lagt in aktiviteter exempelvis livscaféerna på föreningens hemsida och rapport om 

broschyren på Osteoporosförbundets hemsida.  

Förbundsstyrelsen 

Angående analysverktyg från Osteoporosförbundet: "struktur av styrelsearbetet med 

stöddokumentet": Vi har behandlat detta tidigare i föreningen och vi anser att inledningen 

borde sammanfattas och läggas in i dokumentet "mål och medel" som utfärdats av 

Osteoporosförbundet. 

Politikermöten 

Anita och Siv hade ett möte,2018 10 30, med nya regionrådet Kenneth Backgård för 

information. Samtalade om Region Norrbottens organisation av Osteoporosvården. Påtalade 

vikten av införande av frakturkedjor med koordinatorer i hela länet. De framförde även 

önskemål om Osteoporosskolor på alla hälsocentraler i länet. De påpekade även att det 

behövs ytterligare en DXA-mätare i länet och att det är nödvändigt med utbildning till 

professionerna som möter bensköra. 

Region Norrbottens direktör Veronica Sundström har skickat ett uppföljningsbrev till 

föreningen som beskriver hur osteoporospatienterna ska behandlas. 

Patientråd Sunderby sjukhus, föreningen deltar med ordförande Anita. 

Möte med Linda From, Region Norrbotten närsjukvården, planeras. 

Möte med  Maya B W, hälsostrateg Region Norrbotten, 2018 12 06. Anita och Siv deltog. 

Framöver skall vi från föreningen delta i samordningsmöten. Beslut togs om att Region 

Norrbotten skall bekosta ytterligare 3000 ex av broschyren " Starka ben hela livet".  

Bidrag från Funktionsrätt under året var 30.647 kr 

Ingemar deltog i möte med Funktionsrätt i Norrbotten 2018 11 27. Ordförande Anita hade 

förhinder. 

Ingemar, Anita och Karin har deltagit i Osteoporossällskapets konferens 2018 11 28  i 

Uppsala. Intressanta föreläsningar som baserades på aktuell forskning inom området 

Osteoporos. 

Anita har deltagit i forskardag på hälsovetenskap LTU 2018 12 14. Där lyftes bl a fram 

kvinnors erfarenheter av att ha osteoporos och att hantera det i vardagen. 

Styrelsen skickar även i år ett julbrev till alla medlemmar. 
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