
Östergötland - Aktiviteter i länet  

Redan tidigt på våren 2018 blev ordförande och vice ordförande inbjudna att delta i planeringen 

av osteoporosskola i Linköping. Detta är en forskningsstudie som leds  

Anna Spångéus Docent, specialistläkare, Osteoporosenheten, US, 

Ann-Charlotte Grahn Kronhed. Leg sjukgymnast, med dr, RehabVäst, Vadstena Vårdcentral 

Paul Enthoven, Leg sjukgymnast, med dr, universitetslektor, Linköpings universitet  

Marta Vergara Valgañon, Överläkare, Osteoporosenheten, US  

Forskningssjuksköterska: Marit Svensson, Osteoporosenheten, Endokrinmedicin, Linköpings 

Universitetssjukhus.  

De personer som anmäler sitt intresse kommer att lottas till en av tre grupper: 

1. ”Osteoporosskola” med handledd fysisk träning samt teoriundervisning kring osteoporos 

2. ”Osteoporosskola” med mindfulness / medicinsk yoga samt teoriundervisning kring 

osteoporos 

3. ”Osteoporosskola” med enbart teoriundervisning, där deltagarna i övrigt förväntas att 

leva som vanligt (kontrollgrupp).  

 

Ordförandeduon föreläste och berättade om osteoporosföreningen/osteoporosförbundet 

samt visade på en mängd praktiska hjälpmedel för att underlätta vardagen. Via denna 

osteoporosskola fick vi många nya medlemmar. Det som hördes från deltagarna var idel 

positiv respons. Vi ser med spänning fram emot ett resultat av forskningsstudien. 

Kommunen efterfrågade en föreläsning om benskörhet vid seniorcentret Hagadahs i 

Linköping. Vi fick hjälp med annonsering vilket gjorde att salen var fylld av intresserade 

åhörare med många viktiga frågor att besvara. 

Vice ordförande har föreläst vid arbetsterapeututbildningen i Norrköping om hur det är att 

leva med kronisk smärta. Detta har även skett tidigare år. 

I samband med osteoporosdagen informerade vi om Osteoporosförbundet/föreningen vid 

välbesökta Äldredagar i Linköping. Det var många som kom till vårt informationsbord. 

Vid en storföreläsning som hölls hösten 2017 hade vi många intresserade och positiva 

åhörare - referat infört i tidigare ON. En av åhörarna tillhörde Rebeccalogen i Linköping.  

Tack vare denna föreläsning samt att vi översänt verksamhetsberättelse och 

verksamhetsplan så har vi fått 12000:- att använda till vår länsförening. Vid mottagandet 

deltog ordförande Gun Ring och ledamot Birgitta Sjöberg. Även här vid middagen fick vi 

tillfälle att berätta mer om osteoporos samt vår förening. En del av vårt bidrag har 

länsföreningens styrelse bestämt ska använda till att ha en föreläsning av dietist om mat som 



är lämplig för osteoporotiker . Den andra delen av bidraget ska vi stötta under i den 

träningsgrupp som vi håller på att bilda bland våra medlemmar. 

 

 

 

Informationsbordet vid Äldredagen i Linköping.  Tyvärr fastnade bara 

ordförande Gun Ring på bild. 



 

Föreläsning på seniorcentret Hagadahl i Linköping av ordförande Gun Ring och 

vice ordförande Nina Kristina Andersson 

 



 

 

Systragåvan från Rebeckasystrarna tas emot av ordförande Gun Ring och 

ledamot / sekreterare Birgitta Sjöberg 


