
 

 

VERKSAMHETS - OCH AKTIVITETSPLAN  rullande 2019-2021 

Osteoporosföreningen i Norrbotten är en länstäckande organisation för personer med 
osteoporos/benskörhet och för deras anhöriga. Föreningen bygger på ideella krafter och är 
politiskt obunden. 

Övergripande mål: 

 att värna om de som fått diagnosen osteoporos  
 att bidra med att ge våra medlemmar egenmakt över sin livssituation 
 att öka kunskap om betydelsen av diagnos och behandling hos både vårdgivare och 

vårdtagare 
 att kunskapsnivån om sjukdomen blir en realitet hos politiker och media och 

professionen 
 att bidra med att förebygga sjukdomen 
 att uppfattas som en professionell organisation 

En kompetent och fungerande styrelse med intresse att påverka omvärlden i önskad riktning 
är en viktig framgångsfaktor; en annan och kanske den viktigaste är att såväl 
Osteoporosföreningen som Osteoporosförbundets styrelse har gemensamma mål och 
strategier är en framgångsfaktor. 

Operativa mål, strategier och aktiviteter: 

Genom att etablera kontinuerliga kontakter med Region Norrbotten och kommunens 
politiker samt delta i expertgruppen för osteoporosorganisationen vill vi påverka och 
förbättra vårdinsatserna för Osteoporospatienterna samt tydliggöra behovet av: 

 Frakturkedjor med tydlig organisation och målstyrning i hela Region Norrbotten 
 Att osteoporospatienterna får ett samtal vid diagnos samt en vårdplan 
 Att andelen behandlade patienter med osteoporos ska uppgå till 40-60 % 
 Att utöka antalet DXA- mätare (helkroppsmätare) i hela länet 
 Att visa på behovet av Osteoporosskolor på alla Hälsocentraler i Norrbotten 
 Att öka kunskapen genom mobilisering av forskning och utveckling inom osteoporos, 

medverka i föreläsningar, seminarier och livscaféer, delta i debatter i olika media, 
vara aktiv på Facebook och på hemsidan. Informera/föreläsa om osteoporos för 
kommunernas omvårdnadspersonal samt att medverkan i alla utbildningar inom vård 
och omsorg. 

 Arrangera en kreativ Internationell Osteoporosdag som exponeras i media 
 Genom ett pilotprojekt med broschyren ”Starka ben hela livet”. Skolsköterskorna i 

Boden kommer att informera och dela ut broschyren vid hälsosamtalet i förskoleklass 
med barn och föräldrar. Näsa steg; Arbeta för att Region Norrbotten ska sprida 
broschyren och till övriga osteoporosföreningar i Sverige (21) 

 Öka antalet medlemmar till 200  
 


