
 

 

 

 

Hønefoss 31. januar 2019/ 

18. mars 2019. 

Vår ref.: 041/2018 

Arkiv nr 1.1 

 

 

   
Årsmelding for driftsåret 2018 

 
Norsk Osteoporoseforbund (NOF) 

 

 

Norsk Osteoporoseforbund 

VISJON: 

«På lag med deg for din beinhelse» 
 

 

 

 

 

 

Formål: 
 

Norsk Osteoporoseforbunds formål er, jfr vedtektene: 

  

 

1. Organisering 

Forbundet er av Helsedirektoratet godkjent som pasientforbund og tilkommer 

etter søknad driftsstøtte for sitt arbeid av Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet. 

 

NOFs vedtekter ble vedtatt på forbundets stiftelsesmøte 22. januar 2009 og senere 

justert på årsmøter/landsmøter. I 2015 justert etter pålegg om tilpassing av vedtektene 

i samsvar med BUF retningslinjer for driftsstøtte. 

  

Sist justert på landsmøtet i 2018, slik de i dag fremstår. 

 

NOF er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og er representert i 

FFOs representantskapsmøter og Kongress med forbundsleder og generalsekretær og i 

FFOs ledermøter (generalsekretær).  

 

2. Landsmøtet er forbundets øverste organ iht. forbundets vedtekter 

 

3. Æresbevisninger i 2018 



Forbundsstyret/Landsmøtet tildelte ikke noen hederstittel under landsmøtet i 2018, 

men de inviterte gjester som deltok under stiftelsen av foreningen i 1994 ble hedret 

med blomster. 

 

 

4. Styret er forbundets høyeste organ mellom årsmøtene  

Landsmøte ble gjennomført på Gardermoen 13. mars 2018. 

Styret i NOF har i 2018 hatt 6 styremøter. Styret har behandlet og fattet vedtak i 62 

saker og gjennomgått og vurdert flere informasjonsaker. 

Styremøtene er avviklet på Gardermoen av praktiske årsaker.  

 

5. Andre møter 

Faglige møter for styret, tillitsvalgte og likemenn har vært arrangert i tilknytning til 

landsmøtet. 

 

NOF har deltatt i ulike formelle møter: 

 

Offentlige myndigheter: 

• Helsedirektoratet 

• Helsedepartementet 

• Statens legemiddelverk 

• Statens legemiddelindustri 

• Stortingets helse og omsorgskomité. 

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). 

• Ledermøter, 

• Faglige møter med relevans for funksjonshemmede. 

• Legemiddelseminar 

• «Meetoo» seminar. 

 

Rådet for muskelhelse. 

NOF har vært medlem. Avsluttet 31.12.2018. 

 

Samarbeidspartnere: 

• Norsk Kvinners Sanitetsforening, 

• Legemiddelfirmaene Amgen og Takeda AS. 

 

 

 

Internasjonale møter: 

• International Osteoporosis Foundation (IOF) Krakow. Committee National 

Societies (CNS). 

• Felles Nordisk samarbeidsmøte i Helsingfors med Osteoporoseforeningene i 

Danmark og Finland. 

 

 

6. Styrets sammensetning (2018 - 2019): 

Kaare Morten Gautvik,  - Forbundsleder frem til 6. desember 2018. 



Ingrid Olga Hallan - Nestleder, Fg. forbundsleder fra og med 6. desember 

2018 

Rita Holsen - Styremedlem, Fg. nestleder fra og med 6. desember     

2018 

Sidsel Kimer - Styremedlem 

Marny Tønnessen - Styremedlem 

Inger Marie Nymo - Varamedlem, styremedlem fra og med 6. desember 

2018. 

Berit Karen Myhra - Varamedlem  

 Et styreverv som varamedlem vakant f.o.m. 6. desember 2018. 

 

7. Forskningsutvalg – Fagutvalg 

Osteoporosefondet i Norsk Kvinners Sanitetsforening. 

Professor dr. med. Erik Fink Eriksen har vært NOFs representant i Norske Kvinners 

Sanitetsforenings forskningsutvalg.  

 

Forskningsutvalget og Fagutvalget i NOF. 

Professor dr. med. Erik Fink Eriksen og klinisk spesialist i sykepleie med fordypning i 

osteoporose Synøve Sørlie – begge utvalg. 

Følgende kan tiltre utvalgene ved behov: 

o Ingrid Hallan, Forskningsutvalget. 

o Rigmor Berge, Fagutvalget. 

 

8. Redaksjonskomité for bladet Osteoporose 

Redaksjonskomiteen er bidragsyter til faste spalter i bladet og vurderer også andre 

aktuelle artikler for publisering. 

Redaksjonskomiteen har bestått av: 

• Ansvarlig redaktør, generalsekretær Jan Arvid Dolve 

• Klinisk spesialist i sykepleie med fordypning i osteoporose, Synøve Sørlie 

• Likemann/ tidligere styremedlem og nestleder i NOF, Tordis Ekeberg 

• Professor dr. med. Erik Fink Eriksen som faglig rådgiver 

 

9. Ansatte i Norsk Osteoporoseforbund 

Forbundet har disse ansatte: 

• Generalsekretær Jan Arvid Dolve, 100 % stilling  

• Klinisk spesialist i sykepleie med fordypning i osteoporose, Synøve Sørlie, 

I tilsvarende 30 % stilling frem til 31.12. 2018.  

• NOF kjøper økonomitjenester og sekretærtjenester av Lises Regnskapsservice 

AS tilsvarende 20%, men f.o.m. august 2018 redusert til 10%. 

Siviløkonom Caroline Vassjø Ryen har dekket oppgavene. 

Andre tjenester: 

• Revisor i 2018 har vært IR Revisjon AS Ringerike ved Statsautorisert revisor 

Erling Mile. 

 

10.  Generell aktivitetsrapport 2018 



Sekretariatet håndterer alle henvendelser til forbundet med unntak av henvendelser 

direkte til osteoporosetelefonen.  

Sykepleier Synøve Sørlie har dekket 30 % stilling som utgjør 11,15 timer pr. uke, 

hvorav 6 timer til osteoporosetelefonen. Stillingen kjøpes av Oslo Universitetssykehus 

HF Aker. Avsluttes 31.12.2018. 

Telefontjenesten 

Osteoporosetelefonen har vært åpen mandag og onsdag kl. 12-15.   

Det er i 2018 registrert 275 (302) telefoner, en nedgang på 27 telefoner. 

 

Forbundets engasjementer: 

• Åpne møter 

• Informasjonsmøter/temamøter i andre organisasjoner 

• Møter i offentlige og private firmaer/organisasjoner  

• Internasjonale møter (IOF). 

• Møter med Oslo Støttegruppe. 

 

Informasjonsmateriell 

Forbundets temaark er oppdatert og kan hentes fra hjemmesiden.  

 

Brosjyremateriell 

NOF har disse brosjyrene:  

• Praktisk talt. 

• Er du sprø?  

• Informasjonskort. Ett «generelt» og ett «til deg som er ung». 

• Osteoporose – hva er det? For kvinner og menn. Årsaker, behandling og 

forebygging. 

• Osteoporose-pasienter over 65 år. Hvordan holde seg på beina? 

• Osteoporose kan behandles, De vanligst stilte spørsmål med svar. 

• Kosthold, Sterke bein hele livet. 

• Praktisk talt, Bedre for benskjøre. 

• Osteoporose og kreft. 

 

Andre foredrag: 

Styremedlemmer har deltatt i åpne møter/informasjonsmøter i NOFs regi lokalt. 

 
Hjemmesiden på Internett www.nof-norge.no  

Forbundets hjemmeside har fungert tilfredsstillende etter ny hjemmeside i 2018 med 

30 208 besøk på siden. 

  

http://www.nof-norge.no/


 
  

  Det er å anmerke at den nye hjemmesiden ikke var tilgjengelig før primo juni 2018. 

  

 

Facebook 

Administrasjonen håndterer forbundets aktivitet på FB. Det forekommer spørsmål om 

osteoporose, og disse videresendes sykepleier for svar. 

 

Nye medlemmer: 

Nyinnmeldinger kommer via hjemmesiden og via våre brosjyrer.  

Hjemmesiden er vår største rekrutteringskilde, men lokale medlemsmøter gir også nye 

medlemmer.  

 



Lokalforeningsaktiviteter  

Forbundet er representert i mange sammenhenger hvor informasjon om forbundet og 

om sykdommen er sentrale temaer.  

Lokalforeningene utfører en tilfredsstillende møtevirksomhet i sine lokale og regionale 

medlemsområder. De arrangerer medlemsmøter og generelle informasjonsmøter for 

egne lokalforeninger og andre foreninger organisasjoner.  

Når NOF arrangerer Åpne møter er det i samarbeid med lokalforeningen og på steder 

hvor NOF har interesse for å etablere lokalforeninger. 

Forbundsstyremedlemmene deltar ved behov og der det er naturlig, forøvrig deltar 

forbundsleder, generalsekretær, sykepleier og andre innleide foredragsholdere. 

 

Andre aktiviteter - spesifisering 

1. Åpne informasjonsmøter i flere landsdeler, Troms, Finnmark, Møre og Romsdal, 

Sogn- og Fjordane, Østlandet, Vestlandet. 

2. Kontakt / oppfølging av støttegrupper og lokalforeninger. 

3. Osteoporoseforum med 91 deltakere i februar. 

4. Nordisk samarbeid med andre nordiske pasientforbund, Danmark, (Sverige, Island) 

og Finland. Møtet fant sted i Helsinfors i månedsskiftet august/september med 

styremedlem Sidsel Kimer og generalsekretæren som deltakere. 

5. Bladet Osteoporose med 4 utgivelser 

6. Medlemsverving 

7. Informasjonsmateriell, oppdatering av Tema-ark. 

8. Kontakt med samarbeidspartnere 

9. Deltakelse i møter i FFO. Vesentlige i saker av interessepolitisk karakter 

10. Rådet for Muskelskjeletthelse 

11. International Osteoporosis Foundation, møte Krakow mai 2018. 

12. Lokalforeninger. Ingen nyetableringer i 2018.  

13. Nye retningslinjer for diagnostisering og behandling under kontinuerlig arbeid 

14. Høring i Stortingets Helse og omsorgskomite 

 

Kurs: 

NOREPOS og «Frokostmøter» i Oslo (faglige temamøter – nettverksbygging).  Møter 

i Folkehelseinstituttet (sykepleier Synøve Sørlie). Kurs med FFO, BUF-direktoratet og 

Extrastiftelsen (generalsekretæren). 

 

 

11. Likemannstelefonen 

Likemannsarbeid defineres som samhandling mellom mennesker med felles 

utfordringer. Tilsammen 31 likemenn utfører sin tjeneste på landsbasis.  

 

12. Bladet Osteoporose  

4 utgivelser i året. 

 

13. Medlemstall i 2018 

Ved utgangen av 2018 var det 2500 medlemmer. Nedgang på 200. 

 

14. Medlemskontingent 2018 

Medlemskontingenten for 2018 har vært kr. 400. 



Firmamedlemskap koster kr. 12 000, men her er ingen medlemmer. 

Foreningsmedlemskap og enkeltfirmaer (mindre firmaer som legekontorer etc.) har i 

2018 kostet kr. 600.  

 

15. Medlemskap i internasjonale foreninger/forbund 

International Osteoporosis Foundation (IOF). Medlemskapet koster 600 CHF 

(Sveitsiske franc), i underkant av kr. 6.000.  

 

16. Medlemskap i Rådet for Muskelskjeletthelse 

NOF er representert i rådet ved generalsekretæren. Kontingent kr. 7.500 pr. år. 

NOF er utmeldt pr. 31.12.2018. 

 

17. Nordisk Forum for Osteoporoseforbund (Samarbeidsforum). 

Samarbeidsmøte ble arrangert i Helsingfors med Finland som vertskap i 2018. 

 

18. Styret i Norsk Osteoporoseforbund 

Det vises til styrets sammensetning i pkt. 6. 

 

19. Forbundets driftstilskudd  

I 2018 fikk NOF en tildeling på kr. 1 185 337 fra Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratets tilskuddsordning. 

 

20. Lokalforeningene – Lokal likemannsordning 

Det er etablert 16 lokalforeninger av Norsk Osteoporoseforbund. Ingen nye i 2018. 

NOF bevilger kr. 5.000 til etablering og drift av nye lokalforeninger første driftsår.  

 

21. Sekretariatet i Norsk Osteoporoseforbund 

Forbundet er etablert med kontor i Hønefoss. Dette fungerer svært godt. Det har 

fortsatt vært regelmessige møter på OUS Aker HF med sykepleier, stort sett 

mandager, eller sykepleier møter i Hønefoss etter avtale. 

 

22. Årsregnskap for 2018 

Regnskapet gjennomgås i årsmøtet. Styrebehandles mandag 18. mars 2019. Årets 

underskudd ble kr. 104 431. 

 

23. Budsjett for 2018 

Budsjett for 2018 ble vedtatt på landsmøtet i mars 2018. 

 

24. Samling for likemenn og lokalforeningsledere 

Det ble arrangert samling for likemenn og lokalforeningsledere under landsmøtet i 

mars 2018 med faglige innslag. 

 

25. Støtte fra legemiddelfirmaene – generelt 

I 2018 er det kun mottatt støtte fra Amgen. Dette beløper seg til 32.000 kr. for 4 

annonser i NOF bladet. 

 

Hønefoss 25. februar/18. mars 2019 

 



 

Ingrid Olga Hallan      Rita Holsen    

Fg. forbundsleder      Fg. nestleder 

  

 

Sidsel Kimer       Marny Tønnessen 

Styremedlem       Styremedlem 

   

   

Inger-Marie Nymo      Berit Karen Myhra 

Styremedlem       Varamedlem 

      

 

 

Jan Arvid Dolve 

Generalsekretær 

 

 


