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Årsberetning for 2017 – Dansk Fibromyalgi-Forening 
Dansk Fibromyalgi-Forening har i 2017 lagt stor vægt på at skabe en forening, der har en tæt 
kontakt til det enkelte medlem. Det er livsnerven i vores forening og afgørende for, at vi som 
forening kan stå stærkt og troværdigt, når vi formidler, hvordan det er at leve med 
sygdommen, og når vi stiller skarpt på de fibromyalgiramtes vilkår. 
  
Skarp markering på mærkesager 
I 2017 har vi i Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF) øget vores lokale aktiviteter, forstærket vores 
medlemsservice og markeret os skarpt i forhold til de politiske mærkesager, som har betydning for 
de mere end 100.000 borgere, der hver dag lever med fibromyalgiens kroniske muskel- og 
ledsmerter. 2017 har været et særdeles travlt år med nyudvikling af vores lokale aktiviteter og en 
meget stor indsats for at sikre forbedringer på både social- og sundhedsområdet. Vi har udvidet 
vores konkrete aktiviteter for medlemmer med nye kurser omkring fibromyalgi og søvn, ergoterapi 
som redskab til håndtering af dagligdagen og ikke mindst rigtig mange cafemøder, hvor man har 
mulighed for at komme hele vejen rundt om spørgsmål og problemer i dagligdagen sammen med 
vores socialrådgivere og sundhedspolitiske konsulenter.  
 

 
Udvikling af kurser til fibromyalgiramte er en af DFF’s kerneydelser, og 2017 bød på mange spændende 
idéer til kurser, foredrag, cafémøder og andre arrangementer, bl.a. et foredrag med kost- og træningsekspert 
Martin Kreutzer til kursuskataloget for 2018. Martin Kreutzer trak fulde huse til sit første foredrag i Kolding 
i april 2018, og han vender tilbage til Aalborg og Høje-Taastrup senere på året. (Foto: Ludvig Dittmann)  
 
Fælles front i social mobilisering 
Medlemsrådgivningen mærker tydeligt de udfordringer, medlemmerne møder i deres hverdag, hvor 
især langvarige og udsigtsløse afklaringsforløb presser den enkelte både menneskeligt og 
økonomisk i helt urimelig stor grad. I 2017 har DFF endvidere fremsat øgede krav om konkrete 
forbedringer i forhold til evaluering af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2012. Det har vi 
gjort både gennem en skarp kritik af forholdene, men også via konkrete løsningsforslag. Vi har både 
fremført forslag for Folketinget, og DFF har deltaget i den største sociale mobilisering af kræfter, 
som er set i mange år gennem alliancen #VærdigReform. Her er mere end 60 fagforeninger og 
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patientorganisationer samlet i en fælles front i kampen for at fjerne de åbenlyse urimeligheder fra 
reformen, der desværre fortsat kaster mørke skygger i alt for mange menneskers liv. Det betyder, at 
foreningen har været med til at fastholde bevågenhed og pres i forhold til den evaluering af 
området, der løber af stablen i 2018.  

 
Socialrådgiver Mie Jensen og 
hovedbestyrelsesmedlem Merete 
Hornecker fra Dansk Fibromyalgi-
Forening i Folketinget i oktober 2017. 
 
De havde foretræde for Folketingets 
Beskæftigelsesudvalg sammen med 
sekretariatschef Judi Olsen.  
 
På dagsordenen var den omstridte reform 
af fleksjob og førtidspension fra 2012. 
 
 
 
 
 

 
Samarbejde om Joballiancen 
Dansk Fibromyalgi-Forening fuldførte i 2017 projekt ”Joballiancen” med Landsforeningen af 
Fleks- og Skånejobbere (LAFS). Projektet blev en rigtig stor succes, dels fordi mange af deltagerne 
kom i fleksjob samt praktik, og fordi vi udviklede nogle meget effektive positive metoder til at 
skabe og fastholde forandring for det enkelte menneske. DFF har bl.a. omsat erfaringerne i konkrete 
talentworkshops for medlemmerne i 2018. Joballiancen skabte et kreativt frirum, hvor kursisterne 
under kyndig vejledning arbejdede videre med deres talenter og ressourcer. For ledige borgere med 
nedsat arbejdsevne har det stor betydning at mødes i et frirum med tillid, respekt og forståelse for 
den enkelte, når borgerne selv skal bidrage til at skabe deres egne fleksjobs. Derfor viser 
Joballiancen vejen til, hvordan sårbare borgere kommer i job med en bred vifte af virkemidler, hvor 
vi knytter alle brikkerne sammen i det målrettede puslespil, som udgør den nødvendige 
helhedsorienterede indsats for sårbare ledige. Fokus på netop at knytte brikkerne sammen i 
puslespillet mundede ud i Puslespilsmodellen fra Joballiancen. 

 
Puslespilmodellen i Joballiancen viser vejen til, 
hvordan sårbare borgere kommer i job med en 
bred vifte af virkemidler. 
 
Med disse virkemidler knytter vi alle brikkerne 
sammen i et målrettet og borgernært puslespil. 
 
Læs mere om Joballiancen på: 
www.fibromyalgi.dk/tema/tema-joballiancen/  
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Forskning og tværfaglig behandling 
I 2017 har DFF også arbejdet med at udbrede forskningsresultater og på at forbedre mulighederne 
for afklaring og behandling. Vi har fulgt op på de nyeste forskningsresultater, bl.a. via deltagelse i 
den store internationale smertekongres i Bella Center i september 2017, hvor mere end 300 
specialister fra hele verden deltog. Vi har også udarbejdet politiske forslag til tværfaglig udredning 
og behandling af fibromyalgipatienter, og vi har indgået i et samarbejde med Danske Patienter om 
et fælles udspil omkring netop tværfaglig behandling af smertepatienter generelt. I 2017 har Dansk 
Fibromyalgi-Forening således været meget aktiv i kampen for øget anerkendelse til de 
fibromyalgiramte og ikke mindst i forbedringen af deres vilkår.  
 

 
Sekretariatschef Judi Olsen fra DFF i samtale med ph.d. Nathalie Claes fra Gent Universitet i Belgien under 
den store internationale smertekonference i Bella Center i september 2017. Judi Olsen og Nathalie Claes er 
enige om, at fibromyalgipatienter skal afklares og udredes af stærke specialister, og at behandlingstilbud 
SKAL være tværfaglige. Én behandlingsform kan ikke stå alene. 
 
Løft af kommunikation 
Kommunikation har også DFF’s allerstørste bevågenhed. Derfor har vi opgraderet i 2017 med 
endnu mere markedsføring samt videreudvikling af vores medieplatforme. Medlemsbladet 
’fibromyalgi’, hjemmesiden ’www.fibromyalgi.dk’ og vores nyhedsbrev, som har mere end 3.500 
abonnenter, har således fået et løft, både på indhold og layout. Ydermere har vi styrket vores 
tilstedeværelse på Facebook, hvor vi nærmer os 5.500 følgere, og dagligt er vi i kontakt med fib’ere 
på Facebook. Netop kontakten med de fibromyalgiramte er omdrejningspunktet i alle vores 
indsatser på kommunikationsfronten. For det er gennem vores daglige kontakt med fib’ere, som 
fortæller om livet med fibromyalgi på godt og på ondt, at vi får den viden og de inputs, som vi 
omsætter i historiefortælling om hverdagen med en så alvorlig kronisk smertesygdom som 
fibromyalgi. 2017 blev også året, hvor fibromyalgi nåede mediernes dagsorden mere end 
nogensinde før, fordi Lady Gaga måtte udskyde sin verdensturné som konsekvens af sin egen 
fibromyalgi. Mediernes interesse for fibromyalgi førte til et interview på DR’s P7 med Sara Krage 
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Petersen, som er en af vores mange frivillige ildsjæle. Hovedbestyrelsen i DFF har desuden udviklet 
forskellige former for merchandise til marketing, så navnet ’fibromyalgi’ og DFF’s logo kan blive 
endnu mere synligt i offentligheden.  

 
2017 blev også året, hvor fibromyalgi nåede 
mediernes dagsorden mere end nogensinde før. 
Popsangerinden Lady Gaga måtte nemlig udskyde 
sin verdensturné som konsekvens af sin egen 
fibromyalgi.  
Den verdensberømte sangerinde har været meget 
åben og ærlig omkring sine egne udfordringer i et liv 
med fibromyalgi.  
Lady Gaga har høstet megen ros over hele verden for 
sin åbenhjertighed og sin evne til at skabe global 
opmærksomhed om fibromyalgi.  
 

 
Ansvarlig økonomi og investering  
Foreningen har i 2017 har valgt at fastholde sin stramme omkostningsfokus i forhold til den 
generelle drift, men har samtidig øget midlerne til kommunikation og politisk interessevaretagelse 
for at sikre, at DFF kunne være med på banen i et hektisk politisk år for vores mærkesager. 
Foreningens indtægter kommer både fra medlemsindtægter, Tips- og Lotto-midler, velgørende 
donationer og ikke mindst støtte fra medlemmerne. Ikke mindre end 20 procent af medlemmerne 
støtter foreningen kontant ud over medlemsbidraget. Det er dejligt at mærke den store opbakning til 
vores sag. 
 
Donationen til foreningen 
DFF har gennem de sidste 3 år været begunstiget af en privat donation, der har været afgørende for 
konsolideringen og den fortsatte udvikling af foreningen. Formålet med donationen har været at 
sikre midler til at skabe professionelle rammer, så medlemsservice og medlemskontakt samt 
kommunikation, profilering og politisk interessevaretagelse forstærkes mest muligt. Dansk 
Fibromyalgi-Forening modtog i 2017 en flerårig forlængelse af donationen, hvilket betyder, at 
foreningen mange år frem kan fortsætte sit professionelle arbejde. Donationen har været 
medvirkende til, at DFF har opprioriteret både medlemsservicen og kommunikationsindsatsen og 
dermed øget gennemslagskraften og skabt lydhørhed på centrale mærkesager. 
 
Et tilfredsstillende resultat 
Samlet set kommer Dansk Fibromyalgi–Forening kommer ud af 2017 med et underskud på minus 
99.300 kr. Med baggrund i prioriteringerne i 2017 med øget fokus på kommunikation og 
interessevaretagelse er resultatet tilfredsstillende.  
 

Medlemstal i 2017 
Medlemstallet i 2017 nåede op på 2.926, hvilket er en mindre stigning sammenlignet med året 
før, og denne stigning kan tilskrives DFF’s målrettede indsats med profilering af foreningens 
dedikerede og professionelle arbejde på vegne af mennesker med fibromyalgi. Det er vigtigt at 
forøge foreningens medlemstal, da det har stor betydning for vores mulighed for at blive hørt og 
anerkendt i samfundet. 
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Dansk Fibromyalgi-Forening hviler på et stærkt fundament af dedikerede medarbejdere og frivillige. På 
Danmarkskortet kan man se DFF’s vidt forgrenede netværk af kontaktpersoner over hele landet. 
Kontaktpersonerne er bl.a. tovholdere på stærkt forankrede netværksgrupper, som har vist deres værd og 
levedygtighed gennem mange år, hvor de har været og fortsat er en uvurderlig støtte i dagligdagen for 
fibromyalgiramte og deres pårørende. 
 
Medarbejdere og frivillige ildsjæle  
Sekretariatet i DFF hviler på et stærkt fundament af dedikerede medarbejdere og frivillige. I alt er 
der 9 medarbejdere ansat, og den samlede arbejdstid svarer til 5 fuldtidsmedarbejdere: 
- 2 socialrådgivere 
- 2 kommunikationskonsulenter 
- 2 sundhedspolitiske konsulenter 
- 2 administrative medarbejdere til medlemsbetjening, kursusadministration og økonomistyring 
- 1 sekretariatschef  
Derudover har foreningen et team på 10 frivillige ildsjæle, der yder rådgivning på sekretariatet i 
København og er involveret i forskellige initiativer. Såvel sekretariatet som de frivillige yder en 
uvurderlig indsats for at sikre optimal medlemsservice og i forhold til at præsentere Dansk 
Fibromyalgi-Forening på professionel vis.  
 
Kontaktpersoner er uvurderlig støtte 
Samme ros skal lyde til foreningens vidt forgrenede netværk af kontaktpersoner over hele Danmark. 
DFF har netværk i alle fem regioner, hvor vores frivillige ildsjæle bistår med afviklingen af 
foreningens mange arrangementer og bidrager med løbende inputs til den fremtidige udvikling af 
DFF’s aktiviteter og indsatsområder. Kontaktpersonerne er desuden tovholdere på stærkt forankrede 
netværksgrupper over hele landet fra Skagen til Varde over Svendborg og Odense til Kalundborg og 
København. Netværksgrupperne har vist deres værd og levedygtighed gennem mange år, hvor de 
har været og fortsat er en uvurderlig støtte i dagligdagen for fibromyalgiramte og deres pårørende. 
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Stine Bundgaard og Else Hansen er to af de mange frivillige ildsjæle i Dansk Fibromyalgi-Forening. Her 
pryder de forsiden på to udgaver af medlemsbladet fibromyalgi, der i 2017 fik et løft på indhold og layout. 

 
Uanset hvordan du kontakter Dansk Fibromyalgi-
Forening, kan du være sikker på professionel 
rådgivning og fortrolighed om dine personlige 
oplysninger. Sabine Pedersen fra DFF’s sekretariat 
er foreningens ekspert i de nye regler for beskyttelse 
af personlige oplysninger. 
 
Fortrolighed og sikkerhed 
Fortrolighed og sikkerhed har altid været 
nøgleord i alle former for kontakt med 
medlemmerne af DFF. I maj 2018 træder nye 
EU-regler i kraft på området i den såkaldte 
Persondataforordning, som virksomheder, 

offentlige myndigheder, organisationer og patientforeninger skal efterleve. Vores sikkerhedsniveau 
har altid været højt, når det gælder alle dine personlige oplysninger som medlem af Dansk 
Fibromyalgi-Forening. Men de nye EU-regler har naturligvis givet os anledning til at kigge vores 
procedurer grundigt efter i sømmene, da der er tale om et kompliceret område. Dette store arbejde 
har også udfoldet sig gennem 2017 i et tæt samarbejde mellem sekretariatet, vores mange frivillige 
og vores mange samarbejdspartnere. De nye EU-regler har til formål at beskytte os alle sammen, så 
der ikke sker misbrug af vores personlige oplysninger, og derfor har det været en spændende og 
afgørende indsats for en patientforening som Dansk Fibromyalgi-Forening at skærpe vores i 
forvejen solide sikkerhed omkring medlemmernes personlige oplysninger.  
 
Blikket rettet mod fremtiden 
Foreningen har i 2017 haft et yderst aktivt år, både i forhold til at sikre øgede muligheder og 
aktiviteter for medlemmerne samt i forhold til at opbygge nye redskaber og ny viden. De politiske 
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dagsordener på sundhedsområdet, socialområdet og indenfor beskæftigelsespolitikken har været 
store, og Dansk Fibromyalgi-Forening har ydet et ekstraordinært bidrag til at sikre bedre vilkår og 
løsningsmuligheder for vores medlemmer. Et arbejde, der forsætter med lige så stor intensitet i 
2018. Den stramme økonomiske linje på de øvrige felter fastholdes i 2018, samtidig med at DFF 
arbejder på at øge indtjeningsniveauet via fundraising-aktiviteter. Jo flere midler der tilfalder 
foreningen, jo større muligheder har vi for at udfolde det, vi er sat i verden for: At bidrage til et 
værdigt liv for fibromyalgiramte gennem øgede muligheder og bedre vilkår i hverdagen. Med de 
ord har vi blikket solidt rettet mod fremtiden! Tak for et spændende og udbytterigt 2017! 
 

 
Hovedbestyrelsen i DFF fanget i sofaen på sekretariatet: Fra venstre ses: Næstformand Sif Holst, Berit 
Høgsted, Merete Hornecker, Bente Stisen, Stine Bundgaard, Else Hansen og formand Søren Harboe. 

 
Hovedbestyrelsen i Dansk Fibromyalgi-Forening takker for 

et spændende og udbytterigt 2017! 

 
 


