
Osteoporosföreningen i
Örebro län

Verksamhetsberättelse för Osteoporosföreningen i Örebro län
avseende perioden 2020-01-01 -  2020-12-31

Allmänt om föreningen
Osteoporosföreningen är en länsövergripande patientorganisation för personer med diagnos
Osteoporos/benskörhet. Föreningen vänder sig även till anhöriga och andra personer, som 
har anknytning till eller arbetar med personer med diagnosen osteoporos. Föreningen bygger
på ideella krafter och är politiskt obunden. En viktig framgångsfaktor är att såväl Osteoporos-
förbundets som Osteoporosföreningens styrelser arbetar med gemensamma strategier och 
med en styrelse med intresse av att påverka omvärlden i önskad riktning

Övergripande verksamhetsmål för Osteoporosföreningen
 bistår dem som fått diagnosen osteoporos och agerar för att förebygga sjukdomen
 medverkar till ökad kunskap om betydelsen av tidig diagnos hos vårdgivare och 

vårdtagare
 medverkar till att kunskapsnivån höjs hos politiker, den medicinska professionen och

media
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Föreningsfrågor
Ett styrelsemöte hölls i januari, årsmöte hölls 25 februari och något senare konstituerande 
sammanträde. Från och med mars månad fanns inga möjligheter att fortsätta regelbunden 
verksamhet under året på grund av pandemins utbrott i början av mars och antalet samman-
träden blev totalt 5 under året. Samtliga ledamöter har varit kallade till våra sammanträden.
Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under året. Föreningen använder 
sig av NA:s ”Föreningsnytt” och ”Rapport från föreningar”- en bra informationskanal för såväl 
medlemmar som allmänheten. Styrelsen representerades av ordförande och sekreterare i 
samband med Osteoporosförbundets riksstämma, som i år hölls digitalt. Under 2020/21 
pågår viktigt reformarbete utifrån Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer”, som berör patient-
gruppen osteoporos. Läs mer ”Aktiviteter under 2020”. 

Aktiviteter under 2020
Årsmötet i februari inledde föreningsåret med styrelsen som nu består av 6 till antalet. Vi har 
en ny ledamot i styrelsen och två har avgått. Vi såg fram mot nytt år, som vi då inte kunde 
ana innebar förändrade livsvillkor- inte bara för Örebro - utan för hela världen med en 
omfattande pandemi, som pågår och pågår…
I årsmötet deltog Anna Ståhl, verksamhetsutvecklare inom Region Örebro län. Hon var 
inbjuden av föreningen för att informera om arbete som pågår kring nya riktlinjer, som rör 
samtliga regioner i hela landet. Syftet är att ta fram nya riktlinjer och rutiner för hur vård kring 
bl a vår patientgrupp ska bedrivas - en vård, som är kunskapsbaserad, mera jämlik, 
resurseffektiv och av hög kvalitet. Regionen håller nu på att bygga upp organisationen för 
detta arbete med riktlinjerna och ser att patientrepresentanter är viktiga i detta arbete och 
bjuder nu in repr. från vår förening som samarbetspartner. Vi anmälde vårt intresse av att 
delta och ser med spänning fram mot detta under året som kommer. Vi är två ur föreningen 
som ingår i arbetsgruppen och vill hålla medlemmar uppdaterade och delaktiga. Vi har 
hitintills haft ett fåtal möten men fortsatt arbete måste vila av kända skäl.
Vi har ändå genom vårt förbund varit delaktiga i digitala konferenser och fått ta del av 
remissvar kring pågående arbete och fått tid att sätta oss in i regionens planerade insatser 
kring ex. förslag till uppbyggnad av tydlig vårdkedja/frakturkedja, där vi har möjlighet att delta
och påverka. Detta arbete pågår men vilar f n.
 Vår egen plan för verksamhetsåret var inte möjlig att genomföra. Vi har haft en 
informationsinsats under året med information till reumatikerföreningen i länet. Planerat var 
att uppmärksamma Internationella Osteoporosdagen 20 okt. och var beredda att informera i 
Askersund, Lindesberg och Örebro. Överraskande väderlek avgjorde att resor fick ställas in i 
all hast och Örebro var enda platsen vi kunde genomföra vår plan. Riksförbundets årsmöte
blev i år i digital form och genomfördes med alla deltagande parters tillfredsställelse. Vår 
medlemskontakt har fått ersättas med månatliga medlemsbrev genom vår ordförande.
Ny ansökan till Region Örebro län har skrivits med ansökan om föreningsbidrag för 
kommande verksamhetsår. Vår hemsida är ännu inte redigerad – ligger och väntar hos
ansvariga på förbundet.
En ny rapport ” Frakturkedjor behövs - vi har väntat länge nog” har kommit från riksförbundet
under hösten. Den ser vi vara användbar för att påverka både professionen och politiker 
inom regionen och också media. 
Vi har fått en förfrågan om en informationsinsats i höst än så länge. Återstår att se om och 
hur  vi kan förnya vår plan inför 2021? Stor osäkerhet råder för oss alla…året blir ett år med 
avvaktan och väntan på vaccinering!
        
                  



          

Övrigt
Vår förening fyllde 5 år under 2020 och har ännu inte kunnat firas!
Vi har ändå förhoppningar, inför året som kommer, att framför allt det arbete som 
pågår inom regionens arbetsgrupp, där vi ingår, kan bidra till förverkligande av flera 
punkter i de verksamhetsplaner vi skrivit under tidigare år:
- medverka med våra erfarenheter och bidra till uppbyggnad av en tydlig 

vårdkedja/fraktur
- att bidra med kunskap om betydelse av tidig diagnos och behandling

Medlemsantal
Vi var vid årets slut 51 medlemmar och har ökat medlemsantalet med några få sen 
förra året. Förhoppningsvis kommer vi inte att tappa några! Vi har f n ingen man som 
medlem, vilket borda var fallet enligt statistiken! Flertalet medlemmar kommer från 
Örebro.

Ekonomi
Föreningen har under året fått bidrag från Socialstyrelsen via Osteoporosförbundet.
Föreningsbidrag har erhållits från region Örebro län för 2020 och beviljats för 2021.
Årsbokslut upprättas i januari 2021 och redovisas av styrelsens kassaförvaltare enligt
dagordningen vid årsmötet.

Örebro i januari 2021
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