
Verksamhetsberättelse för osteoporosföreningen i Norrbottens län år 2020

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Siv Ögren ordförande, Ingemar 

Cederlund sekreterare, Pia Elmgren vice ordförande och kassör, Inger 

Sandlund, Eleanor Lind, Berit Blomberg och Karin Johansson ledamöter.

Revisor: Anna Wedén. Valberedning, finns inga valda.

Verksamhetsåret startade med årsmöte 2020 02 26 Hotell Bodensia, Boden. 

Inbjuden Årsmötesordförande var Mai Bergström ordförande från 

Osteoporosförbundet. Styrelsen var närvarande liksom tjugotvå medlemmar. 

Avgående ordförande Anita Sandström  avtackades och Siv Ögren valdes i 

hennes ställe. Alla deltagare i årsmötet bjöds på konferenslunch och 

eftermiddagskaffe.

Aktiviteter

Under året har 5 styrelsemöten hållits i osteoporosföreningen varav 2 digitalt. 

Styrelsens huvudområden under året har varit: Medlemsvärvning och kontakt, 

kunskapsökning om osteoporos genom att sprida information. Omkring 5 nya 

medlemmar har registrerats, i nuläget har vi 164 medlemmar. Några 

medlemmar har valt att avsluta sitt medlemskap bl a på grund av hög ålder, 

sjukdom och kostnadsskäl. 

Förbundets Årsstämma skedde via "per capsulan" med 7 personer närvarande i

Stockholm och via länk var 17 personer uppkopplade.

Pandemin har försvårat arbetet med att sprida kunskap och information om 

osteoporos under 2020. Publicering av artiklar om osteoporos i dagstidningar, 

veckotidningar, Insikt samt 1177guiden. Presentation på Forska Sveriges 

hemsida.

Samarbete och kontakter har skett med andra föreningar, ex vis Funktionsrätt, 

Patientrådet, företrädare för och politiker inom Regionen.
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Broschyren "Starka ben hela livet". Beslutades att den skall presenteras för 

personal vid barnhälsovården Älvsbyns HC, Öjebyns HC, Sandens HC och 

Björknäs HC. Introduktionen för Skolhälsovården i Piteå och Boden fortsatte.

Broschyren har efterfrågats och spridits inom länet samt till andra län för ökade

kunskaper och förebyggande insatser. Inger och Siv har kontaktat BHV- och 

MHV-sjuksköterskor i Piteå och Boden.

Beslutades att konsult uppdaterar förbundets hemsida. Framöver skall 

föreningarna själva på förbundets hemsida hantera sin sida.

Möten 

Siv deltog i möte ang träningstips  2020 01 27 vid Hermelinen VC. Siv 

informerade om osteoporos vid ett möte anordnat av LTU  2020 02 27 i 

Skellefteå. Siv o Pia  informerade  vid möte med  "aktiva kvinnor" i Råneå 2020 

03 05.Föreläsning av Siv  hos Rotary Luleå 2020 03 10. 

Förbundets årsstämma 2020 09 04. Siv och Karin deltog via 

telefonuppkoppling.

Information om osteoporos via Debattartikel i Aftonbladet, reportage-Doktorn,

ny rapport om frakturkedjor, ForskaSverige, NSD, NK, PT. Pluggannonser har 

funnits i NK, PT och Bodens gratistidning. Ingemar och Karin deltagit i 

Seniormässa i Gällivare.

Remissvar har skickats till Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för 

rörelseorganens sjukdomar, avsnitt osteoporos. Föreningen har lämnat 

Remissvar på "Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp", 

"Osteoporossekundär prevention efter fraktur".

Siv skickade remiss och har träffat strateg för kunskapsstyrning, Ulrika 

Lundström, Region Norrbotten.

Bidragsansökningar

Siv och Ingemar ansökte om stipendium (ekonomiskt stöd) från 

Osteoporosförbundet  för arbetet med upptryckning/distribution av 

broschyren "Starka ben hela livet".
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Sjuksköterskorna vid Osteoporosmottagningen vid Sunderby sjukh deltar i 

vården av patienter m Covid-19, nu bemannad med endast en sjuksköterska 

vilket  innebär långa väntetider för DXA undersökningar.

Karin har varit i kontakt  med Osteoporosmottagningens sjuksköterskor. För 

närvarande finns en läkare på 50% vid mottagningen. 

Målsättning är att Osteoporosskolor ska inrättas på flera ställen i länet. Endast 

HC Björknäs i Boden har tidigare bedrivit denna verksamhet. P g a covid-19 har 

ingen aktivitet bedrivits under 2020.

Osteoporosdagen uppmärksammades genom att styrelsemedlemmar och 

utställningsskärmar gav information till  förbipasserande personer i Gallerior i 

Piteå 20/10, Luleå 22/10 och Boden 23/10.Annonsering skedde via 

gratistidningar. Aktiviteten i Kalix inställdes p g a pandemin. Osteoporosdagen i 

Gallerian i Piteå visade på stort intresse från medlemmar och övriga som 

passerade. Piteåtidningen hade ett värdefullt reportage i samband med 

Osteoporosdagen.

Information om Osteoporosdagen skedde via brev till medlemmarna.

Övriga styrelseuppgifter: Inger efterhör m Piteå kommun ang 

Osteoporosskolor vid HC. Eleanor kontaktar Norra Hamn HC och Hermelinens 

blivande HC ang medlemsaktiviteter, Karin kontaktar Sunderby Sjukhus 

Osteoporosmottagning ang frakturregister och rapportering till Rikshöft. Inger 

kontaktar tänkbar styrelsemedlem. Detsamma gör Karin.

Föreningens ekonomi har varit god under året.

Styrelsen skickade julhälsning brevledes till samtliga medlemmar. I brevet 

ingick även en trisslott samt inbjudan till digital medverka vid årsmötet 2021 02

23.

Tankar framåt ang medlemskontakt: Personliga möten är mycket viktiga. Om 

möjligt anordnas en "Galleria-aktiviteter" under våren och hösten och då skall 

även Sunderby sjukhus inbegripas.
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