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Årsberetning 2020 

 

2020 var på mange måder et mærkeligt år. Corona hærgede over hele verden, og også i Danmark. Heldigvis 

var det ikke noget nyt for vores forening ikke at kunne mødes fysisk. Al vores aktivitet er i forvejen fokuseret 

online, og livet i foreningen har dermed ikke været synderligt påvirket af pandemien. 

 

Ved udgangen af 2020 havde foreningen 26 medlemmer, en vækst på 8 medlemmer i løbet af året. Det er vi 

rigtig glade for og stolte over, da vi jo er en forening med en begrænset potentiel medlemsskare. 

 

I foråret fik vi printet en flyer, der fortæller om vores patientforening. Denne har flere medlemmer fået tilsendt, 

så de kunne dele den ud på diverse behandlingssteder. På den måde håber vi på at kunne skabe mere 

opmærksomhed om sygdommen – både hos patienter, men også hos sundhedspersonale. 

 

I marts afholdte vi vores årlige generalforsamling. Her fik vi et nyt medlem i bestyrelsen, Sara Marie 

Dynesen, der afløste Birte Langdahl. Tak for din tid Birte.  

 

På hjemmesiden er der også sket lidt i årets løb. Vi har fået en ny beretning til siden om livet med fibrøs 

dysplasi. En gribende beretning fra et af vores medlemmer, ”Kvinde, 44 år”. Desuden har vi fået tilføjet på 

siden om behandling, at denne for fibrøs dysplasi primært foregår på Aarhus Universitetshospital og Odense 

Universitetshospital, idet sygdommen stiller krav om højt specialiserede funktioner. 

 

I september afholdte vi et online erfaringsudvekslingsmøde, som der var blevet udtrykt ønske om på 

generalforsamlingen. Desværre var vi meget få deltagende, og vi vil derfor overveje, om dette i fremtiden er 

en aktivitet foreningen skal prioritere økonomisk. 

 

I november deltog jeg som formand samt næstformanden i Sjældne Diagnosers repræsentantskabsmøde – 

jeg fysisk og næstformanden online. Mødet gik rigtig fint, og vi fik god inspiration til at arbejde videre med 

foreningen og vide, at der er mange andre små foreninger for sjældne sygdomme, som vi kan bruge i vores 

arbejde. 

 

http://fibroesdysplasi.dk/livet-med-fibroes-dysplasi/
http://fibroesdysplasi.dk/livet-med-fibroes-dysplasi/
http://fibroesdysplasi.dk/behandling/


I november udsendte vi også vores første e-mail nyhedsbrev i foreningen. Dette initiativ har til formål at 

holde kontakten med medlemmerne og få dem til at føle værdi ved deres medlemskab. 

 

Sidst på året indledte to bestyrelsesmedlemmer arbejdet med at komme nærmere formen på en artikel til en 

lægefagligt udgivelse. Her får vi desuden hjælp af et af vores medlemmer, der er uddannet læge. Formålet 

med artiklen er at skabe viden hos sundhedspersonalet om eksistensen af vores sjældne sygdom. Arbejdet 

med artiklen er stadig i gang. 

 

Husk, at foreningens generalforsamling finder sted online d. 18. marts 2021 kl. 19. Information om, hvordan 

du logger på mødet, vil blive sendt ud en måneds tid inden. Dette møde er også en rigtig god mulighed for at 

udveksle erfaringer og søge råd og vejledning hos andre, der også har sygdommen tæt på livet. 

 

Tak fordi du læste med. Jeg glæder mig til et 2021 med fortsat god og givtig aktivitet i vores forening.  

 

Finn Olsen, formand 


