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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020 

 

 INLEDNINGSORD  

 

Fibromyalgiförbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av 

fibromyalgiföreningar i Sverige. Organisationen består av Fibromyalgiförbundet, med säte i Göteborg, samt alla 

anslutna fibromyalgiföreningar och distrikt. Fibromyalgiförbundet arbetar på nationell och internationell nivå. 

Fibromyalgiförbundet och dess anslutna föreningar och distrikt skall som organisation samla och organisera 

dem som vill stödja och arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer med fibromyalgi. 

Fibromyalgiförbundet ska arbeta för att alla med fibromyalgi skall få full delaktighet och jämlikhet inom alla 

samhällsområden och verka för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder underlättar 

livssituationen för personer med fibromyalgi.  

 

2020 började som ett helt normalt år, men kom snabbt att visa sig bli ett helt onormalt år för oss alla.  

Pandemin som dök upp vände upp och ned på alla föreningar, som fick ställa in all planerad verksamhet.  

Förbundsstyrelsen fick snabbt ställa om och lära nytt. Vi kom snabbt in i den digitala världen, där vi själva har 

lärt oss hålla kurser, förbundsstämma och utbildningar via nätet. Efter en lugn mars och april kom de flesta 

organisationerna igång med digitala möten, som även förbundsstyrelsen har deltagit i. Fördelen för 

förbundsstyrelsen, är att vi har kunnat delta i mycket mer under 2020 då allt till slut gått digitalt.  

 

Fibromyalgiportalen fortsätter att växa, vid årsskiftet var det cirka 2 000 användare i portalen. 

Förbundsstyrelsen har börjat jobba på att kunna integrera portalen i hemsidan. Den kommer då att bli en 

medlemsförmån. Detta är på grund av att förbundet numera själva bekostar portalen. Under 2020 fick portalen 

tillgång till ett helt unikt material i ACT (Acceptance Commitment Therapy),  framtaget i samarbete med 

Uppsala universitet för digital användning. 

 

Den nationella föreningen har under året vuxit, och vi ser ett stort behov av denna då vi inte finns på orter som 

saknar lokala föreningar. Föreningen samlar även upp de medlemmar som blir utan förening då den lokala 

föreningen läggs ned.  

 

Hemsidan byggs ut efter hand för att tillgodose de nya behov som uppkommer. 

 

Då alla aktiviteter fick ställas in under våren slöt förbundet ett avtal med Caladrius rehab och träning. Björn 

Rudman, verksamhetschef och samtalsterapeut hade både digitala föreläsningar och frågestunder. Allt sändes 

live på Fibromyalgiförbundets Facebooksida med många deltagare. De som deltog kunde i realtid ställa frågor 

till Björn via chatten. Sofia Örnefors, Holistisk hälsocoach höll i 5 digitala tillfällen med yoga. 
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2020 blev det år då fler behövde stöttande samtal. Det har under året inkommit samtal via telefon, Facebook, 
och mejl om inte bara fibromyalgi utan om allt möjligt inte minst om covid-19 i samband med fibromyalgi. De 
flesta frågor har vi kunnat svara på själv, några har vi tagit vidare till de som är experter på området. 

 

Fibromyalgiförbundet jobbar också ideellt med Fibromyalgiförbundets Forskningsstiftelse. 

 

 

 MÅLUPPFYLLELSE. STYRELSEN HAR ARBETAT MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN 

 VERKSAMHETSPLANENS MÅL. 

● Förbundsstyrelsen har deltagit digitalt på kongresser som både deltagare och utställare under 

året. Även dessa kongresser har fungerat bra och vi har fått ut det budskap vi önskat. För att 

presentera oss har vi spelat in en kort film om oss och vårt budskap, där vi vill visa att det 

finns ett patientförbund som arbetar med frågor om fibromyalgi. 

● Förbundet har även medverkat på flera andra möten under året där förbundet haft möjlighet 

att påverka, se under rubriken ”Förbundet har medverkat på följande evenemang”. 

● Förbundets olika broschyrer beställs flitigt av olika vårdinrättningar, vilket är ett utmärkt sätt 

för förbundet att få ut kunskap om fibromyalgi. 

● Styrelsen har även i år ägnat mycket tid till att stötta lokalföreningarna. Under 2020 startade 

förbundet upp med att jobba digitalt via plattformen Zoom. Detta har inneburit att vi har 

kunnat ha ett tätare samarbete med föreningarna. Förbundet har även startat upp digitala 

kurser för föreningarna, vilket har varit mycket uppskattat.  

● Det politiska påverkansarbetet fortgår hela tiden, se nedan för mer detaljerad information.  

 

 POLITISKT ARBETE 

Förbundet arbetar ständigt med att påverka olika politiska beslutsfattare i frågor som rör fibromyalgi. främst 

genom Funktionsrätt Sverige, men också via samarbete med EDS Förbundet (Ehlers-Danlos syndrom) och RME 

Förbundet (Riksförbundet för ME patienter) 
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 INTERNATIONELLT ARBETE 

Fibromyalgiförbundet deltog i februari i det nordiska samarbetsorganet Nordisk Träff, som detta år var förlagt i 

Göteborg då Sverige stod som värdland. Deltog i träffen gjorde Danmark, Norge och Finland. Då våra fyra 

förbund diskuterade vilka samarbeten vi kan ha, var även Tamara från Welltours med på Zoom från Gran 

Canaria. Tamara presenterade sitt företag och vad de har att erbjuda oss. Vi kom fram till att göra en 

gemensam resa för våra fyra länder i september 2020. Dessvärre kom pandemin emellan även här. 

 

Fibromyalgiförbundet har även jobbat internationellt tillsammans med PAE, PARE, och ENFA, dessa 

organisationer jobbar mot EU-parlamentet. Fibromyalgiförbundet har en styrelseledamot i ENFA:s styrelse. 

 

 UTBILDNING 

 

Förbundet har deltagit i utbildningar hos IDEA. 

Förbundets ordförande och vice ordförande har hållit digitala utbildningar för föreningarnas styrelseledamöter 

i bland annat mejl och signaturer.  

Ett samarbete med Caladrius Rehab och träning utmynnade i en rad Facebookfilmer samt två webinarier som 

blev väldigt uppskattade. Den ena handlade om återhämtning vid kronisk smärta och den andra om smärta och 

smärtlindring. Till detta finns 4 kortare filmer där bland annat Björn Rudman pratar om Fibromyalgiportalen. 

Alla filmer finns att se på Fibromyalgiförbundets Facebooksida. Enligt statistik efter sändningarna var det 

rekordstort intresse. 173 600 personer har nåtts av filmerna, vilket vi naturligtvis hoppas ska generera i fler 

medlemmar. Inte alls omöjligt att det kan bli fler liknade arrangemang i framtiden, oavsett om vi har en 

pandemi eller inte.  Det är så många fler som vi kan nå ut till på detta sätt.  

Vi har haft en digital yogakurs som medlemmarna fick anmäla sig till och som vi höll via Zoom. Kursen blev 

populär och deltagarna kände att de blev hjälpta av yogan. Kursen spelades in och filmerna finns på hemsidan 

där deltagarna kan ta del av den när de så önskar. De som inte var med under livesändningarna kan i efterhand 

ta del av kursen till ett reducerat pris. Filmerna finns att tillgå på hemsidan så länge man är medlem.   

 

 STÖD TILL FÖRENINGAR 

Förbundsstyrelsen stöttar kontinuerligt lokalföreningarna. Det kan innebära besök från någon ur 

förbundsstyrelsen, telefonsamtal eller mejlkontakt. Under 2020 var en stor del av kontakten med föreningarna 

digitalt.  

 

2020 blev start på digitala möten som gör att förbundet lättare kan stödja föreningarna, genom att även kunna 
se varandra blir det ett personligare möte än telefon och mejl. Vi har även startat upp kurser som hjälper 
föreningarna i deras arbete.  
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På förbundets hemsida finns mallar att ladda ned för föreningarnas aktiviteter. Till exempel dagordningar, 
protokoll och årsmöteshandlingar. Detta för att det ska se enhetligt ut i föreningarna. Styrelseledamöterna kan 
ta del av handlingar och använda dem som sina egna. 

 

Föreningarna kan kostnadsfritt beställa broschyrmaterial från kansliet.  

 

Föreningarna har också fått stöd av kansliet i Göteborg med råd och hjälp i olika frågor. 

 

En förening har lagt ned sin verksamhet under året. En förening har valt att inte längre vara medlemmar 

i Fibromyalgiförbundet. Ett par föreningar har aviserat att de vill lägga ner sin verksamhet i brist på 

styrelsemedlemmar. Förbundet jobbar för att hjälpa dessa föreningar att leva vidare.  

 

Förbundsstyrelsen har även hållit i ett antal årsmöten för föreningar, fysiskt innan pandemin startade och 
digitalt senare under året.  

 

 FÖRBUNDSSTYRELSE 1 JANUARI – 12 SEPTEMBER  

Ordförande    Marie-Louise Olsson    Varberg 

T.f. vice ordförande  Birgitta Gustavsson   Örebro 

Kassör    Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson Malmö 

Sekreterare   Gunilla Lecoq    Borås 

Vice Sekreterare   Marie Björck    Uppsala 

Ledamöter   Sigyn Björk    Norrköping 

 FÖRBUNDSSTYRELSE 13 SEPTEMBER – 31 DECEMBER  

Ordförande    Marie-Louise Olsson    Varberg 

Vice ordförande   Birgitta Gustavsson   Örebro 

Kassör    Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson Malmö 

Sekreterare   Liselotte Ivehed    Malmö 

Vice Sekreterare   Marie Björck    Uppsala 

Ledamöter   Marie-Louise Johansson   Falkenberg  
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Förbundsstyrelsen har haft 9 styrelsemöten under året. Dessemellan har styrelsen haft regelbunden kontakt via 

telefon, mejl och avstämningsmöten via Zoom.  

   

 REVISORER 1 JANUARI – 31 DECEMBER 

Ordinarie   BDO Nordic Helsingborg Kontakt Teddie Liedhem 

  

 ARBETSUTSKOTT 1 JANUARI – 12 SEPTEMBER 

Arbetsutskottet har haft sammanträden i anslutning till styrelsemötena. AU har även haft regelbunden telefon- 

mejlkontakt mellan mötena. 

 

Arbetsutskottet har under 1 januari – 12 september 2020 bestått av följande personer: 

Marie-Louise Olsson 

Birgitta Gustafsson 

Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson 

Gunilla Lecoq 

 

Arbetsutskottet har under 13 september – 31 december 2020 bestått av följande personer: 

Marie-Louise Olsson 

Birgitta Gustafsson 

Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson 

Liselotte Ivehed 

 

 ARBETSGRUPPER 

Under 2020 har förbundsstyrelsen delat upp arbetet i arbetsgrupper enligt nedan: 

● Stöd till föreningar 

● Föreläsningar och bildande av nya föreningar 

● Politiskt arbete 

● Informationsmaterial till elevhälsoteam på skolor 

● Nordisk Träff 

● Förbundsstämman 

● 12 maj (Internationella Fibromyalgidagen) 
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● Hemsidan 

● Facebook 

● Fibromyalgiportalen 

● Epione 

● Funktionsrätt Sverige 

 

 ANTAL MEDLEMMAR DEN 31 DECEMBER 2020  

Den 31 december 2020 hade förbundets medlemsföreningar totalt 2 885 medlemmar, vilket är en minskning 

med 324 medlemmar sedan 31 december 2019. 

Trots detta har medlemsantalet totalt börjat öka under senare delen av året, bara i december kom det in över 

150 nyanmälningar till föreningarna. Förbundet jobbar på att man som ny medlem betalar innan man kommer 

in på medlemslistan för att undvika utebliven betalning. 

 Antal medlemsföreningar 31 december 2020 var 31 föreningar. 

 

 LOKALFÖRENINGAR SOM VAR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET DECEMBER 2020  

Borlänge/Falun   Borlänge/Falun Fibromyalgiförening 

Borås    Fibromyalgiföreningen Borås 

Falkenberg   Falkenbergs Fibromyalgiförening 

Göteborg   Göteborgs Fibromyalgiförening 

Halmstad   Halmstads Fibromyalgiförening 

Hässleholm   Hässleholms Fibromyalgiförening 

Jönköping/Huskvarna                         Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna 

Kristianstad   Kristianstad Fibromyalgiförening 

Kristinehamn                                        Kristinehamns Fibromyalgiförening 

Köping-Arboga-Kungsör  KAK:s Fibromyalgiförening 

Malmö    Malmö Fibromyalgiförening 
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Mjölby    Mjölby Fibromyalgiförening 

Mora    Ovansiljans Fibromyalgiförening 

Nationell Fibromyalgiförening Nationell Fibromyalgiförening 

Norrköping   Fibromyalgiföreningen i Norrköping 

Norrtälje   Roslagens Fibromyalgiförening 

Oskarshamn   Oskarshamns Fibrogrupp 

Skara     Skara Fibromyalgiförening 

Skövde    Skövde Fibromyalgiförening 

Stockholm   Stockholms Fibromyalgiförening 

Trelleborg   Fibroliv Trelleborg 

Uppsala    Fibromyalgiföreningen i Uppland 

Varberg    Varbergs Fibromyalgiförening   

Visby    Gotlands Fibromyalgiförening 

Värnamo   Värnamo Fibromyalgiförening 

Västervik   Tjustbygdens Fibromyalgiförening 

Växjö    Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp 

Ystad    Ystads Fibromyalgiförening 

Ängelholm   Ängelholms Fibromyalgiförening 

Örebro    Örebro Fibromyalgiförening 

Östersund   Östersunds Fibromyalgiförening 

 

 DISTRIKT I FÖRBUNDET 31 DECEMBER 2020 

Fibromyalgidistriktet Halland 

Halmstads Fibromyalgiförening 

Varbergs Fibromyalgiförening 

Falkenbergs Fibromyalgiförening 
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 KANSLIET 

Fibromyalgiförbundet har under 2020 haft tre anställda, Jan Odin som har hand om föreningskontakter och viss 

administration.  Eva Deurloo som skribent till FibromyalgiNytt samt ledamot i ENFA. Eva är tjänstledig från och 

med den 15 september. Johan Björkegren anställdes som kommunikatör den 15 september.  

Kansliet ligger i Göteborg. 

Adress: Jordhyttegatan 11, 414 73 GÖTEBORG  

 

 PRESSANSVARIG 

Marie-Louise Olsson, ordförande i Fibromyalgiförbundet. 

 

 EKONOMI 

● Förbundet fick under året statsbidrag med 2 309 268 kronor, vilket var en minskning med 27 091 kronor 

mot år 2019 års bidrag. 

● Inkomna medlemsavgifter från lokalföreningarna till förbundet uppgick 2020 till 160 600 kronor. 

● Förbundet har delat ut 10 925 kronor till lokalföreningarna i form av bidragsstöd för arvode och 

resekostnad till föreläsare och underhållare i samband med föreningsevenemang. 

 

 FIBROMYALGIPORTALEN 

Fibromyalgiportalen är en digital plattform som syftar till att underlätta egenvård vid fibromyalgi. Registrering 

och användande är kostnadsfritt. Man behöver inte vara medlem i förbundet för att få tillgång till portalen som 

har varit öppen under hela året.          

Marknadsföringsaktiviteter har inkluderat konferens- och mässdeltagande, Facebook-inlägg, artiklar i 

FibromyalgiNytt, Arvsfondens social-media kanaler och även i PAE´s internationella nyhetsbrev. 

Den 31 december 2020 hade vi 1 990 användare.  Vi erbjuder även personlig coachning.  
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HEMSIDAN 

Förbundets hemsida fortsätter att växa med kontinuerliga uppdateringar och utbyggnader.  

 

Vår vision är att det ska bli enklare för nya medlemmar att hitta information och att man även i framtiden ska 
kunna bli medlem i en förening via hemsidan. 

 

Medlemmar kan via sin inloggning få tillgång till exempelvis mer information, Fråga Doktorn och Fråga Göran. 

För övriga besökare på hemsidan är vissa artiklar inte tillgängliga i sin helhet. Förbundet vill premiera 
medlemskap genom denna medlemsförmån. 

 

Under fliken ”Föreningsstyrelser” finns en mängd dokument för att underlätta arbetet för lokalföreningarnas 
styrelser. Här läggs även informationsbreven från förbundsstyrelsen upp, med information om det senaste från 
förbundet. Även studiecirkelmaterialet ”Att må bra med fibromyalgi” finns att tillgå under dessa sidor. 

 

Förbundets broschyrer finns att ladda ner via hemsidan. Lokalföreningarna kan via hemsidan rekvirera 
broschyrer att ha i sin förening till nya medlemmar. 

 

På hemsidan visas också de produkter förbundet tagit fram till försäljning och som enkelt kan beställas via ett 
formulär. 

 

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse har en sida med information om stiftelsen samt en gåvosida där man 
genom gåvoknappar enkelt kan skänka pengar till forskningen.  

 

Det finns även grattiskort, julkort, födelsedagar och minneskort att själv skriva ut och att en gåva är skänkt. 

 

 FACEBOOK 

Fibromyalgiförbundet har under året lagt ut artiklar, information vad förbundet gör för tillfället, enkäter och 

annan intressant information. Genom vår Facebook-sida hjälper vi även forskare, studenter och andra att hitta 

deltagare till sina undersökningar. 

 

Fibromyalgiförbundet har 8 346 följare på Facebooksidan. 

 

 UNGA MED FIBROMYALGI 

En grupp där unga med fibromyalgi kan mötas finns numera på Facebook. Medlemskap krävs. 
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 MÄN MED FIBROMYALGI 

FibromyalgiNytt har under året även haft ett par krönikörer som skrivit uppskattade artiklar i 

medlemstidningen.  

En Facebook sida är på gång. 

 

SAMARBETEN 

Förbundet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Caladrius Rehab, Symtoms, ExorLive, Belly Balance, 

samt med PainDrainer. 

Förbundet har ett samarbete med Gnomon, som har utvecklat appen Epion. Gnomon har visionen att 

tillhandahålla innovativa och pålitliga Internetlösningar och tjänster. Epion-appen har en fullständig 

smärtlindringslösning för patienter som utvecklats i samarbete med patienter, med uppbackade och 

evidensbaserad smärtforskning. Förbundets roll i projektet är att handleda både patienter och läkare. 

Förbundet har översatt all text i appen från engelska till svenska. Projektet är även ett samarbete med 

Tvärvetenskapligt smärtcenter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

 MEDLEMSKAP 

Förbundet är medlem i: 

● FUNKTIONSRÄTT SVERIGE 

● ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations)  

Samarbetsorgan mellan europeiska Fibromyalgiförbund. 

● International Myopain Society  

En icke-vinstdrivande, internationell, tvärvetenskaplig, medicinsk organisation för forskare, läkare och 

andra yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård. Organisationen riktar in sig på smärtstörningar som 

har med mjukvävnader att göra.   

● IASP (International Association for the Study of Pain) Världens största tvärvetenskapliga, 

internationella organisation inom området smärta. 

● PAE (Pain Alliance Europe) Paraplyorganisation för europeiska patientförbund inriktade på kronisk 

smärta. 

● PARE  (People with Arthritis/Rheumatism in Europe) 
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 KULTURELLA EVENEMANG 

På grund av pandemin så har våra föreningar i liten utsträckning haft kulturella inslag i föreningarna under året. 

Någon förening har haft digitalt inslag. 

 

 INFORMATIONSMATERIAL 

Förbundet har följande broschyrer i sitt utbud:  

Medicinsk broschyr, Patientbroschyr, Barn-och ungdomsbroschyr, Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid 

fibromyalgi, Lilla självhjälpsguiden vid fibromyalgi samt Information om Fibromyalgiförbundet. 

Lilla självhjälpsguiden vid fibromyalgi är en medlemsförmån och kan rekvireras av medlemmarna från 

respektive lokalförening.  

Alla övriga broschyrer finns också att tillgå för medlemmarna via lokalföreningen, Foldern ”Beskriv din smärta” 

ett hjälpmedel för att beskriva sin smärta för till exempel vårdpersonal eller fysioterapeut. Finns att beställa 

från kansliet.  

Alla broschyrer förutom Lilla självhjälpsguiden vid fibromyalgi finns för nedladdning på hemsidan. Broschyrerna 

går även att köpa via hemsidan till portokostnad. 

Även vårdinrättningar kan kostnadsfritt beställa broschyrer via förbundets kansli. 

Förbundet har under året jobbat med att spela in en utbildningsfilm till läkare och annan vårdpersonal, om 

fibromyalgi, hur man ställer diagnos och vilken behandling som finns. Filmen kommer att finnas tillgänglig för 

behöriga. 

 

 MEDIABEVAKNING 

Eva Deurloo och Johan Björkegren har skött mediabevakningen av svenska och utländska nyheter, artiklar och 
rapporter rörande fibromyalgi. Utländskt material översätts till svenska. Sammandrag av artiklarna publiceras 
sedan på förbundets hemsida. 

 

 MEDLEMSTIDNING 

Förbundets medlemstidning, FibromyalgiNytt, gavs ut fyra gånger under 2020 och skickades ut direkt till 

medlemmarna. Den skickas även till flertalet vårdinrättningar som har den i sina väntrum. FibromyalgiNytt 

skickas även till medlemmar i Grekland, Spanien och Italien. 
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 FÖRBUNDET HAR MEDVERKAT PÅ FÖLJANDE EVENEMANG 

6 februari  Patientnätverk inför Almedalen i Stockholm 

7 februari  Föredrag på engelska om Biomarkörer vid fibromyalgi i Linköping 

24 - 26 februari  Nordisk Träff i Göteborg 

12 mars   Swedish Pain Society i Stockholm 

16 april   Utredning om sjukersättning via Zoom 

24 juni    Webinarium med Caladrius 

1 juli    Webbinarium med Caladrius 

21 augusti Ordförande deltar i inspelningen av ett avsnitt av Pain-podden som görs av  

smärtläkare Gunilla Brodda Jansen 

21 augusti  Fokus Patient 2020 Digitalt Seminarium 

1 september  IDEA’s extra förbundsstämma, digitalt 

8 - 9 oktober  Svenskt smärtforum, digitalt 

14 oktober  ME/CFS konferens 

20 oktober  Digital yoga 

22 oktober  Frågestund med Caladrius via Facebook 

3 november   Digital yoga 

17 november   Digital yoga 

22 november  Frågestund med Caladrius via Facebook 

1 december  Digital yoga 

2 december   Nätverksmöte för arbete och försörjning och jämlik hälsa 

2 december   Kurs för föreningarna i digitala signaturer 

3 december   Kurs för föreningarna i digitala signaturer 

4 december  Disputation angående biomarkörer och fibromyalgi, digitalt  

15 december   Digital yoga  
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Förbundet har även deltagit på Funktionsrätt Sveriges ordförandemöten samt andra möten anordnade av 

Funktionsrätt Sverige  

Förbundsstyrelsen har under året medverkat som ordförande under föreningarnas årsmöten.   

 

FÖRSÄKRING 

Förbundet innehar en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för alla lokalföreningars medlemmar under, 

samt till och från aktiviteter i föreningen. 

LÄKARE 

Förbundet har följande läkare som styrelsen kan konsultera: 

Eva Kosek   Stockholm 

Rolf Andersson    Göteborg 

Diana Kadetoff   Stockholm 

Marcelo Rivano Fischer  Lund 
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SLUTORD 

Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort och varmt TACK till alla de medlemmar som arbetar ideellt i landets olika 

lokalföreningar och distrikt. Ni gör ett enastående arbete som betyder väldigt mycket för alla medlemmar och 

för vår patientorganisation. 

Vi vill tacka Studieförbundet Vuxenskolan för ett gott samarbete under året.   

Förbundsstyrelsen vill också tacka Professor Eva Kosek, Dr. Diana Kadetoff, Dr. Rolf Andersson och Docent 

Marcelo Rivano Fischer för den tid de har lagt ner under året på att vara förbundet behjälpliga i medicinska 

frågor. 

  

Ordförande      Vice Ordförande 

1 januari-31 december    1 januari-31 december 

Marie-Louise Olsson    Birgitta Gustavsson    
   

Kassör      Sekreterare 

1 januari-31 december    1 januari – 12 september 

Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson   Gunilla Lecoq 

 

Vice Sekreterare     Sekreterare   

1 januari-31 december                                                     13 september-31 december 

Marie Björck     Liselotte Ivehed 

 
Ledamot    

13 september – 31 december    

Marie-Louise Andersson 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 


1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020 


 


 INLEDNINGSORD  


 


Fibromyalgiförbundet är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av 


fibromyalgiföreningar i Sverige. Organisationen består av Fibromyalgiförbundet, med säte i Göteborg, samt alla 


anslutna fibromyalgiföreningar och distrikt. Fibromyalgiförbundet arbetar på nationell och internationell nivå. 


Fibromyalgiförbundet och dess anslutna föreningar och distrikt skall som organisation samla och organisera 


dem som vill stödja och arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer med fibromyalgi. 


Fibromyalgiförbundet ska arbeta för att alla med fibromyalgi skall få full delaktighet och jämlikhet inom alla 


samhällsområden och verka för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder underlättar 


livssituationen för personer med fibromyalgi.  


 


2020 började som ett helt normalt år, men kom snabbt att visa sig bli ett helt onormalt år för oss alla.  


Pandemin som dök upp vände upp och ned på alla föreningar, som fick ställa in all planerad verksamhet.  


Förbundsstyrelsen fick snabbt ställa om och lära nytt. Vi kom snabbt in i den digitala världen, där vi själva har 


lärt oss hålla kurser, förbundsstämma och utbildningar via nätet. Efter en lugn mars och april kom de flesta 


organisationerna igång med digitala möten, som även förbundsstyrelsen har deltagit i. Fördelen för 


förbundsstyrelsen, är att vi har kunnat delta i mycket mer under 2020 då allt till slut gått digitalt.  


 


Fibromyalgiportalen fortsätter att växa, vid årsskiftet var det cirka 2 000 användare i portalen. 


Förbundsstyrelsen har börjat jobba på att kunna integrera portalen i hemsidan. Den kommer då att bli en 


medlemsförmån. Detta är på grund av att förbundet numera själva bekostar portalen. Under 2020 fick portalen 


tillgång till ett helt unikt material i ACT (Acceptance Commitment Therapy),  framtaget i samarbete med 


Uppsala universitet för digital användning. 


 


Den nationella föreningen har under året vuxit, och vi ser ett stort behov av denna då vi inte finns på orter som 


saknar lokala föreningar. Föreningen samlar även upp de medlemmar som blir utan förening då den lokala 


föreningen läggs ned.  


 


Hemsidan byggs ut efter hand för att tillgodose de nya behov som uppkommer. 


 


Då alla aktiviteter fick ställas in under våren slöt förbundet ett avtal med Caladrius rehab och träning. Björn 


Rudman, verksamhetschef och samtalsterapeut hade både digitala föreläsningar och frågestunder. Allt sändes 


live på Fibromyalgiförbundets Facebooksida med många deltagare. De som deltog kunde i realtid ställa frågor 


till Björn via chatten. Sofia Örnefors, Holistisk hälsocoach höll i 5 digitala tillfällen med yoga. 
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2020 blev det år då fler behövde stöttande samtal. Det har under året inkommit samtal via telefon, Facebook, 
och mejl om inte bara fibromyalgi utan om allt möjligt inte minst om covid-19 i samband med fibromyalgi. De 
flesta frågor har vi kunnat svara på själv, några har vi tagit vidare till de som är experter på området. 


 


Fibromyalgiförbundet jobbar också ideellt med Fibromyalgiförbundets Forskningsstiftelse. 


 


 


 MÅLUPPFYLLELSE. STYRELSEN HAR ARBETAT MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN 


 VERKSAMHETSPLANENS MÅL. 


● Förbundsstyrelsen har deltagit digitalt på kongresser som både deltagare och utställare under 


året. Även dessa kongresser har fungerat bra och vi har fått ut det budskap vi önskat. För att 


presentera oss har vi spelat in en kort film om oss och vårt budskap, där vi vill visa att det 


finns ett patientförbund som arbetar med frågor om fibromyalgi. 


● Förbundet har även medverkat på flera andra möten under året där förbundet haft möjlighet 


att påverka, se under rubriken ”Förbundet har medverkat på följande evenemang”. 


● Förbundets olika broschyrer beställs flitigt av olika vårdinrättningar, vilket är ett utmärkt sätt 


för förbundet att få ut kunskap om fibromyalgi. 


● Styrelsen har även i år ägnat mycket tid till att stötta lokalföreningarna. Under 2020 startade 


förbundet upp med att jobba digitalt via plattformen Zoom. Detta har inneburit att vi har 


kunnat ha ett tätare samarbete med föreningarna. Förbundet har även startat upp digitala 


kurser för föreningarna, vilket har varit mycket uppskattat.  


● Det politiska påverkansarbetet fortgår hela tiden, se nedan för mer detaljerad information.  


 


 POLITISKT ARBETE 


Förbundet arbetar ständigt med att påverka olika politiska beslutsfattare i frågor som rör fibromyalgi. främst 


genom Funktionsrätt Sverige, men också via samarbete med EDS Förbundet (Ehlers-Danlos syndrom) och RME 


Förbundet (Riksförbundet för ME patienter) 
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 INTERNATIONELLT ARBETE 


Fibromyalgiförbundet deltog i februari i det nordiska samarbetsorganet Nordisk Träff, som detta år var förlagt i 


Göteborg då Sverige stod som värdland. Deltog i träffen gjorde Danmark, Norge och Finland. Då våra fyra 


förbund diskuterade vilka samarbeten vi kan ha, var även Tamara från Welltours med på Zoom från Gran 


Canaria. Tamara presenterade sitt företag och vad de har att erbjuda oss. Vi kom fram till att göra en 


gemensam resa för våra fyra länder i september 2020. Dessvärre kom pandemin emellan även här. 


 


Fibromyalgiförbundet har även jobbat internationellt tillsammans med PAE, PARE, och ENFA, dessa 


organisationer jobbar mot EU-parlamentet. Fibromyalgiförbundet har en styrelseledamot i ENFA:s styrelse. 


 


 UTBILDNING 


 


Förbundet har deltagit i utbildningar hos IDEA. 


Förbundets ordförande och vice ordförande har hållit digitala utbildningar för föreningarnas styrelseledamöter 


i bland annat mejl och signaturer.  


Ett samarbete med Caladrius Rehab och träning utmynnade i en rad Facebookfilmer samt två webinarier som 


blev väldigt uppskattade. Den ena handlade om återhämtning vid kronisk smärta och den andra om smärta och 


smärtlindring. Till detta finns 4 kortare filmer där bland annat Björn Rudman pratar om Fibromyalgiportalen. 


Alla filmer finns att se på Fibromyalgiförbundets Facebooksida. Enligt statistik efter sändningarna var det 


rekordstort intresse. 173 600 personer har nåtts av filmerna, vilket vi naturligtvis hoppas ska generera i fler 


medlemmar. Inte alls omöjligt att det kan bli fler liknade arrangemang i framtiden, oavsett om vi har en 


pandemi eller inte.  Det är så många fler som vi kan nå ut till på detta sätt.  


Vi har haft en digital yogakurs som medlemmarna fick anmäla sig till och som vi höll via Zoom. Kursen blev 


populär och deltagarna kände att de blev hjälpta av yogan. Kursen spelades in och filmerna finns på hemsidan 


där deltagarna kan ta del av den när de så önskar. De som inte var med under livesändningarna kan i efterhand 


ta del av kursen till ett reducerat pris. Filmerna finns att tillgå på hemsidan så länge man är medlem.   


 


 STÖD TILL FÖRENINGAR 


Förbundsstyrelsen stöttar kontinuerligt lokalföreningarna. Det kan innebära besök från någon ur 


förbundsstyrelsen, telefonsamtal eller mejlkontakt. Under 2020 var en stor del av kontakten med föreningarna 


digitalt.  


 


2020 blev start på digitala möten som gör att förbundet lättare kan stödja föreningarna, genom att även kunna 
se varandra blir det ett personligare möte än telefon och mejl. Vi har även startat upp kurser som hjälper 
föreningarna i deras arbete.  
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På förbundets hemsida finns mallar att ladda ned för föreningarnas aktiviteter. Till exempel dagordningar, 
protokoll och årsmöteshandlingar. Detta för att det ska se enhetligt ut i föreningarna. Styrelseledamöterna kan 
ta del av handlingar och använda dem som sina egna. 


 


Föreningarna kan kostnadsfritt beställa broschyrmaterial från kansliet.  


 


Föreningarna har också fått stöd av kansliet i Göteborg med råd och hjälp i olika frågor. 


 


En förening har lagt ned sin verksamhet under året. En förening har valt att inte längre vara medlemmar 


i Fibromyalgiförbundet. Ett par föreningar har aviserat att de vill lägga ner sin verksamhet i brist på 


styrelsemedlemmar. Förbundet jobbar för att hjälpa dessa föreningar att leva vidare.  


 


Förbundsstyrelsen har även hållit i ett antal årsmöten för föreningar, fysiskt innan pandemin startade och 
digitalt senare under året.  


 


 FÖRBUNDSSTYRELSE 1 JANUARI – 12 SEPTEMBER  


Ordförande    Marie-Louise Olsson    Varberg 


T.f. vice ordförande  Birgitta Gustavsson   Örebro 


Kassör    Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson Malmö 


Sekreterare   Gunilla Lecoq    Borås 


Vice Sekreterare   Marie Björck    Uppsala 


Ledamöter   Sigyn Björk    Norrköping 


 FÖRBUNDSSTYRELSE 13 SEPTEMBER – 31 DECEMBER  


Ordförande    Marie-Louise Olsson    Varberg 


Vice ordförande   Birgitta Gustavsson   Örebro 


Kassör    Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson Malmö 


Sekreterare   Liselotte Ivehed    Malmö 


Vice Sekreterare   Marie Björck    Uppsala 


Ledamöter   Marie-Louise Johansson   Falkenberg  
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Förbundsstyrelsen har haft 9 styrelsemöten under året. Dessemellan har styrelsen haft regelbunden kontakt via 


telefon, mejl och avstämningsmöten via Zoom.  


   


 REVISORER 1 JANUARI – 31 DECEMBER 


Ordinarie   BDO Nordic Helsingborg Kontakt Teddie Liedhem 


  


 ARBETSUTSKOTT 1 JANUARI – 12 SEPTEMBER 


Arbetsutskottet har haft sammanträden i anslutning till styrelsemötena. AU har även haft regelbunden telefon- 


mejlkontakt mellan mötena. 


 


Arbetsutskottet har under 1 januari – 12 september 2020 bestått av följande personer: 


Marie-Louise Olsson 


Birgitta Gustafsson 


Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson 


Gunilla Lecoq 


 


Arbetsutskottet har under 13 september – 31 december 2020 bestått av följande personer: 


Marie-Louise Olsson 


Birgitta Gustafsson 


Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson 


Liselotte Ivehed 


 


 ARBETSGRUPPER 


Under 2020 har förbundsstyrelsen delat upp arbetet i arbetsgrupper enligt nedan: 


● Stöd till föreningar 


● Föreläsningar och bildande av nya föreningar 


● Politiskt arbete 


● Informationsmaterial till elevhälsoteam på skolor 


● Nordisk Träff 


● Förbundsstämman 


● 12 maj (Internationella Fibromyalgidagen) 
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● Hemsidan 


● Facebook 


● Fibromyalgiportalen 


● Epione 


● Funktionsrätt Sverige 


 


 ANTAL MEDLEMMAR DEN 31 DECEMBER 2020  


Den 31 december 2020 hade förbundets medlemsföreningar totalt 2 885 medlemmar, vilket är en minskning 


med 324 medlemmar sedan 31 december 2019. 


Trots detta har medlemsantalet totalt börjat öka under senare delen av året, bara i december kom det in över 


150 nyanmälningar till föreningarna. Förbundet jobbar på att man som ny medlem betalar innan man kommer 


in på medlemslistan för att undvika utebliven betalning. 


 Antal medlemsföreningar 31 december 2020 var 31 föreningar. 


 


 LOKALFÖRENINGAR SOM VAR MEDLEMMAR I FÖRBUNDET DECEMBER 2020  


Borlänge/Falun   Borlänge/Falun Fibromyalgiförening 


Borås    Fibromyalgiföreningen Borås 


Falkenberg   Falkenbergs Fibromyalgiförening 


Göteborg   Göteborgs Fibromyalgiförening 


Halmstad   Halmstads Fibromyalgiförening 


Hässleholm   Hässleholms Fibromyalgiförening 


Jönköping/Huskvarna                         Fibromyalgiföreningen Jönköping/Huskvarna 


Kristianstad   Kristianstad Fibromyalgiförening 


Kristinehamn                                        Kristinehamns Fibromyalgiförening 


Köping-Arboga-Kungsör  KAK:s Fibromyalgiförening 


Malmö    Malmö Fibromyalgiförening 
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Mjölby    Mjölby Fibromyalgiförening 


Mora    Ovansiljans Fibromyalgiförening 


Nationell Fibromyalgiförening Nationell Fibromyalgiförening 


Norrköping   Fibromyalgiföreningen i Norrköping 


Norrtälje   Roslagens Fibromyalgiförening 


Oskarshamn   Oskarshamns Fibrogrupp 


Skara     Skara Fibromyalgiförening 


Skövde    Skövde Fibromyalgiförening 


Stockholm   Stockholms Fibromyalgiförening 


Trelleborg   Fibroliv Trelleborg 


Uppsala    Fibromyalgiföreningen i Uppland 


Varberg    Varbergs Fibromyalgiförening   


Visby    Gotlands Fibromyalgiförening 


Värnamo   Värnamo Fibromyalgiförening 


Västervik   Tjustbygdens Fibromyalgiförening 


Växjö    Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp 


Ystad    Ystads Fibromyalgiförening 


Ängelholm   Ängelholms Fibromyalgiförening 


Örebro    Örebro Fibromyalgiförening 


Östersund   Östersunds Fibromyalgiförening 


 


 DISTRIKT I FÖRBUNDET 31 DECEMBER 2020 


Fibromyalgidistriktet Halland 


Halmstads Fibromyalgiförening 


Varbergs Fibromyalgiförening 


Falkenbergs Fibromyalgiförening 
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 KANSLIET 


Fibromyalgiförbundet har under 2020 haft tre anställda, Jan Odin som har hand om föreningskontakter och viss 


administration.  Eva Deurloo som skribent till FibromyalgiNytt samt ledamot i ENFA. Eva är tjänstledig från och 


med den 15 september. Johan Björkegren anställdes som kommunikatör den 15 september.  


Kansliet ligger i Göteborg. 


Adress: Jordhyttegatan 11, 414 73 GÖTEBORG  


 


 PRESSANSVARIG 


Marie-Louise Olsson, ordförande i Fibromyalgiförbundet. 


 


 EKONOMI 


● Förbundet fick under året statsbidrag med 2 309 268 kronor, vilket var en minskning med 27 091 kronor 


mot år 2019 års bidrag. 


● Inkomna medlemsavgifter från lokalföreningarna till förbundet uppgick 2020 till 160 600 kronor. 


● Förbundet har delat ut 10 925 kronor till lokalföreningarna i form av bidragsstöd för arvode och 


resekostnad till föreläsare och underhållare i samband med föreningsevenemang. 


 


 FIBROMYALGIPORTALEN 


Fibromyalgiportalen är en digital plattform som syftar till att underlätta egenvård vid fibromyalgi. Registrering 


och användande är kostnadsfritt. Man behöver inte vara medlem i förbundet för att få tillgång till portalen som 


har varit öppen under hela året.          


Marknadsföringsaktiviteter har inkluderat konferens- och mässdeltagande, Facebook-inlägg, artiklar i 


FibromyalgiNytt, Arvsfondens social-media kanaler och även i PAE´s internationella nyhetsbrev. 


Den 31 december 2020 hade vi 1 990 användare.  Vi erbjuder även personlig coachning.  
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HEMSIDAN 


Förbundets hemsida fortsätter att växa med kontinuerliga uppdateringar och utbyggnader.  


 


Vår vision är att det ska bli enklare för nya medlemmar att hitta information och att man även i framtiden ska 
kunna bli medlem i en förening via hemsidan. 


 


Medlemmar kan via sin inloggning få tillgång till exempelvis mer information, Fråga Doktorn och Fråga Göran. 


För övriga besökare på hemsidan är vissa artiklar inte tillgängliga i sin helhet. Förbundet vill premiera 
medlemskap genom denna medlemsförmån. 


 


Under fliken ”Föreningsstyrelser” finns en mängd dokument för att underlätta arbetet för lokalföreningarnas 
styrelser. Här läggs även informationsbreven från förbundsstyrelsen upp, med information om det senaste från 
förbundet. Även studiecirkelmaterialet ”Att må bra med fibromyalgi” finns att tillgå under dessa sidor. 


 


Förbundets broschyrer finns att ladda ner via hemsidan. Lokalföreningarna kan via hemsidan rekvirera 
broschyrer att ha i sin förening till nya medlemmar. 


 


På hemsidan visas också de produkter förbundet tagit fram till försäljning och som enkelt kan beställas via ett 
formulär. 


 


Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse har en sida med information om stiftelsen samt en gåvosida där man 
genom gåvoknappar enkelt kan skänka pengar till forskningen.  


 


Det finns även grattiskort, julkort, födelsedagar och minneskort att själv skriva ut och att en gåva är skänkt. 


 


 FACEBOOK 


Fibromyalgiförbundet har under året lagt ut artiklar, information vad förbundet gör för tillfället, enkäter och 


annan intressant information. Genom vår Facebook-sida hjälper vi även forskare, studenter och andra att hitta 


deltagare till sina undersökningar. 


 


Fibromyalgiförbundet har 8 346 följare på Facebooksidan. 


 


 UNGA MED FIBROMYALGI 


En grupp där unga med fibromyalgi kan mötas finns numera på Facebook. Medlemskap krävs. 
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 MÄN MED FIBROMYALGI 


FibromyalgiNytt har under året även haft ett par krönikörer som skrivit uppskattade artiklar i 


medlemstidningen.  


En Facebook sida är på gång. 


 


SAMARBETEN 


Förbundet samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Caladrius Rehab, Symtoms, ExorLive, Belly Balance, 


samt med PainDrainer. 


Förbundet har ett samarbete med Gnomon, som har utvecklat appen Epion. Gnomon har visionen att 


tillhandahålla innovativa och pålitliga Internetlösningar och tjänster. Epion-appen har en fullständig 


smärtlindringslösning för patienter som utvecklats i samarbete med patienter, med uppbackade och 


evidensbaserad smärtforskning. Förbundets roll i projektet är att handleda både patienter och läkare. 


Förbundet har översatt all text i appen från engelska till svenska. Projektet är även ett samarbete med 


Tvärvetenskapligt smärtcenter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 


 MEDLEMSKAP 


Förbundet är medlem i: 


● FUNKTIONSRÄTT SVERIGE 


● ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations)  


Samarbetsorgan mellan europeiska Fibromyalgiförbund. 


● International Myopain Society  


En icke-vinstdrivande, internationell, tvärvetenskaplig, medicinsk organisation för forskare, läkare och 


andra yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård. Organisationen riktar in sig på smärtstörningar som 


har med mjukvävnader att göra.   


● IASP (International Association for the Study of Pain) Världens största tvärvetenskapliga, 


internationella organisation inom området smärta. 


● PAE (Pain Alliance Europe) Paraplyorganisation för europeiska patientförbund inriktade på kronisk 


smärta. 


● PARE  (People with Arthritis/Rheumatism in Europe) 
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 KULTURELLA EVENEMANG 


På grund av pandemin så har våra föreningar i liten utsträckning haft kulturella inslag i föreningarna under året. 


Någon förening har haft digitalt inslag. 


 


 INFORMATIONSMATERIAL 


Förbundet har följande broschyrer i sitt utbud:  


Medicinsk broschyr, Patientbroschyr, Barn-och ungdomsbroschyr, Riktlinjer för arbetsplatsförändringar vid 


fibromyalgi, Lilla självhjälpsguiden vid fibromyalgi samt Information om Fibromyalgiförbundet. 


Lilla självhjälpsguiden vid fibromyalgi är en medlemsförmån och kan rekvireras av medlemmarna från 


respektive lokalförening.  


Alla övriga broschyrer finns också att tillgå för medlemmarna via lokalföreningen, Foldern ”Beskriv din smärta” 


ett hjälpmedel för att beskriva sin smärta för till exempel vårdpersonal eller fysioterapeut. Finns att beställa 


från kansliet.  


Alla broschyrer förutom Lilla självhjälpsguiden vid fibromyalgi finns för nedladdning på hemsidan. Broschyrerna 


går även att köpa via hemsidan till portokostnad. 


Även vårdinrättningar kan kostnadsfritt beställa broschyrer via förbundets kansli. 


Förbundet har under året jobbat med att spela in en utbildningsfilm till läkare och annan vårdpersonal, om 


fibromyalgi, hur man ställer diagnos och vilken behandling som finns. Filmen kommer att finnas tillgänglig för 


behöriga. 


 


 MEDIABEVAKNING 


Eva Deurloo och Johan Björkegren har skött mediabevakningen av svenska och utländska nyheter, artiklar och 
rapporter rörande fibromyalgi. Utländskt material översätts till svenska. Sammandrag av artiklarna publiceras 
sedan på förbundets hemsida. 


 


 MEDLEMSTIDNING 


Förbundets medlemstidning, FibromyalgiNytt, gavs ut fyra gånger under 2020 och skickades ut direkt till 


medlemmarna. Den skickas även till flertalet vårdinrättningar som har den i sina väntrum. FibromyalgiNytt 


skickas även till medlemmar i Grekland, Spanien och Italien. 
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 FÖRBUNDET HAR MEDVERKAT PÅ FÖLJANDE EVENEMANG 


6 februari  Patientnätverk inför Almedalen i Stockholm 


7 februari  Föredrag på engelska om Biomarkörer vid fibromyalgi i Linköping 


24 - 26 februari  Nordisk Träff i Göteborg 


12 mars   Swedish Pain Society i Stockholm 


16 april   Utredning om sjukersättning via Zoom 


24 juni    Webinarium med Caladrius 


1 juli    Webbinarium med Caladrius 


21 augusti Ordförande deltar i inspelningen av ett avsnitt av Pain-podden som görs av  


smärtläkare Gunilla Brodda Jansen 


21 augusti  Fokus Patient 2020 Digitalt Seminarium 


1 september  IDEA’s extra förbundsstämma, digitalt 


8 - 9 oktober  Svenskt smärtforum, digitalt 


14 oktober  ME/CFS konferens 


20 oktober  Digital yoga 


22 oktober  Frågestund med Caladrius via Facebook 


3 november   Digital yoga 


17 november   Digital yoga 


22 november  Frågestund med Caladrius via Facebook 


1 december  Digital yoga 


2 december   Nätverksmöte för arbete och försörjning och jämlik hälsa 


2 december   Kurs för föreningarna i digitala signaturer 


3 december   Kurs för föreningarna i digitala signaturer 


4 december  Disputation angående biomarkörer och fibromyalgi, digitalt  


15 december   Digital yoga  
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Förbundet har även deltagit på Funktionsrätt Sveriges ordförandemöten samt andra möten anordnade av 


Funktionsrätt Sverige  


Förbundsstyrelsen har under året medverkat som ordförande under föreningarnas årsmöten.   


 


FÖRSÄKRING 


Förbundet innehar en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för alla lokalföreningars medlemmar under, 


samt till och från aktiviteter i föreningen. 


LÄKARE 


Förbundet har följande läkare som styrelsen kan konsultera: 


Eva Kosek   Stockholm 


Rolf Andersson    Göteborg 


Diana Kadetoff   Stockholm 


Marcelo Rivano Fischer  Lund 
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SLUTORD 


Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort och varmt TACK till alla de medlemmar som arbetar ideellt i landets olika 


lokalföreningar och distrikt. Ni gör ett enastående arbete som betyder väldigt mycket för alla medlemmar och 


för vår patientorganisation. 


Vi vill tacka Studieförbundet Vuxenskolan för ett gott samarbete under året.   


Förbundsstyrelsen vill också tacka Professor Eva Kosek, Dr. Diana Kadetoff, Dr. Rolf Andersson och Docent 


Marcelo Rivano Fischer för den tid de har lagt ner under året på att vara förbundet behjälpliga i medicinska 


frågor. 


  


Ordförande      Vice Ordförande 


1 januari-31 december    1 januari-31 december 


Marie-Louise Olsson    Birgitta Gustavsson    
   


Kassör      Sekreterare 


1 januari-31 december    1 januari – 12 september 


Anna-Karin (Kajsa) Dijkstra Ericsson   Gunilla Lecoq 


 


Vice Sekreterare     Sekreterare   


1 januari-31 december                                                     13 september-31 december 


Marie Björck     Liselotte Ivehed 


 
Ledamot    


13 september – 31 december    


Marie-Louise Andersson 
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