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 Osteoporosföreningen i Örebro län är en ideell organisation för personer med diagnosen
Osteoporos/benskörhet och för deras anhöriga och andra intressenter. Föreningen bygger på
ideella krafter och är politiskt obunden.

Länsföreningens övergripande mål överensstämmer med Osteoporosförbundets mål.
Länsföreningen liksom Osteoporosförbundet
 bistår dem som fått diagnosen osteoporos och agerar för att förebygga sjukdomen
 medverkar till ökad kunskap om betydelse av tidig diagnos och behandling hos

vårdtagare och vårdgivare
 medverkar till att kunskapsnivån om diagnosen höjs hos politiker, den medicinska

           professionen och hos media

Den viktigaste framgångsfaktorn är att såväl Osteoporosförbundet som osteoporosföreningarnas
styrelser arbetar mot gemensamma mål och strategier och med en styrelse med intresse av att
påverka omvärlden i önskad riktning.

Osteoporosföreningen i Örebro län har följande övergripande mål och strategier:
 frakturkedja med tydlig organisation och målstyrning i Region Örebro län
 osteoporosskolor i länet
 sprida kunskap om föreningens mål och verksamhet till allmänheten 
 öka antalet medlemmar

Planer för 2022
Ytterligare ett år har pandemin orsakat minskade aktiviteter för föreningen planer för 2021.
Föreningen kan dock konstatera att vår styrelses delaktighet i arbetsgrupp med Region Örebro län
har påverkat framgång med plan för frakturkedja och start av osteoporosskolor under 2022.  
Detta arbete pågår planenligt även under 2022.
Under förutsättning att förhållandena erbjuder andra och trygga villkor under året planerar vi att:

 fortsätta arbetet i den regionala arbetsgruppen kring frakturkedjan och medverka i och stödja 
påbörjat arbete med framtagande av osteoporosskolor

 öka våra informationsinsatser om vår förening och nå fler kommuner i länet
 anordna medlemsträffar både fysiskt och digitalt
 erbjuda föreläsningar för andra seniorföreningar och allmänheten såväl fysiskt som digitalt
 delta i arrangemang (mässor, utställningar) för informationsspridning
 hålla kontakt med andra patientföreningar och organisationer
 fortsatt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
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