
Kåseri från ROP-konferensen 
på Hasseludden den 2-3 oktober 
Drygt 20 "Ropare" deltog i en av flertalet mycket upp
skattad konferens med fokus på ökad kunskap och 
delaktighet. Programmet inleddes med att den na
tionelle samordnaren på Socialdepartementet, Roger 
Molin, inlevelsefullt beskrev status för ca 800 kroniska 
sjukdomar. Han ansåg bl.a. att de drabbade borde få 
ett mycket bättre bemötande i vården. Ökade resur
ser i form av olika hjälpinsatser krävs också for att de 
ska kunna behålla så mycket livskvalitet som möjligt 
menade han. Roger Molin bidrar med en artikel på 
sidan 5. 

Ordförande Lisa förmedlade kunskaper om bl.a. 
senaste forskningsrön inom ledarskap; sättet att leda 
ROP såväl på riksplanet som i länsföreningarna är av
görande för framgång i vår verksamhet. Baserat på av 
styrelsen framtagna synpunkter på ledarskap och sty

relsearbete arbetades det i tre grupper med att ta fram 
det väsentliga i ämnet ledarskap samt det relevanta och 
mest betydelsefulla i styrelsearbete. 
Hela gruppen hade dessförinnan, indelade i 2-man

nalag, prioriterat de två viktigaste områdena avseende 
ROPs verksamhetsinriktning. Underlaget härför var 
krönikan, På ålderns höst, som publicerats i Svenska 
Dagbladets bilaga. 
Redovisningar rörande det sistnämnda samt av 

grupparbetet har skickats ut till styrelserna på Riks
och länsnivå efter beredning i AU. 

Konferensen avslutades med vår kampsång, forfattad 
och ledd av den kreativa Birgitta Johansson, länsord
forande i Våsterbott~n. 

Finns på Youtube under namnet: ROP Kampsång 
samt på Facebook och vår hemsida. 

Skrev Lisa, en krispig höstdag 

Bensköras kampsång 

Melodi: Du är ej den ende/okänd melodimakare 
text Birgitta Johansson 

1. 	 Jag är ej den ende som drabbats av brott. ... 
det första borde ha blivit det sista för mig 
Det hände igen o sen en gång till .. 
Så här kan vi inte ha't 

2. 	 Du är ej den ende som inte ser mig.. 
men om ingen talar hur ska du då veta? .. 
Så därför jag ber dig nu, blott du mig ger 
en Osteoporossköterska, vid brott... .. 

Ref: Doktorn förstod ej, när jag sa att jag ville 
mäta min bentäthet, fick tjata mig till det 
Ou är ingen riskgrupp: han sa..... 
tyvärr fick han fel'lII' tråkigt nog 

Mellanspel 

3. 	 Vi är ej dom enda som lider i tysthet 
om alla blir hjälpta i tid sparas pengar 
Tidig diagnos skulle göra det enkelt 
och flera DXA vore bra! 

Vers 2 igen. 

Ref: Nej! Nu ska vi föra fram budskap till ALLA. 
Landsting, Politiker och Sjukvård, Det SKALLA 

Vårt öde det är att bli hjälpt", innan brott... 
Då blir vi nöjda för gott... 
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