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Milepælenes år - årsberetning 2018

2018 blev milepælenes år for Dansk Fibromyalgi-Forening. Medlemstallet nåede over
3.000 for første gang i mange år. DFF a oldt sin allerførste familiecamp. Vores daglige
rådgivning havde mere travlt end nogensinde. Rekordmange kurser blev a oldt, og
nye netværksgrupper blomstrede op over hele Danmark.

Camp Livsboost – en drøm gik i opfyldelse

2018 blev året, hvor en drøm gik i opfyldelse for DFF. I mange år har det nemlig været en drøm for os at a olde et målre et forløb over ﬂere dage for familier, der lever med ﬁbromyalgiens udfordringer i hverdagen. Den
drøm blev l virkelighed i september 2018, hvor vi e er måneders hårdt arbejde og med stø e fra Nordea-fonden kunne lade tæppet gå op l Camp Livsboost. Familiecampen blev en uforglemmelig oplevelse for både
voksne og børn, og der blev kny et bånd på tværs af alle de ﬁbromyalgiramte familier. Som en af deltagerne på
campen så rammende fortalte om sin families udby e: ”Det er befriende at vide, at vi ikke står alene, og det er
en byrde, som er blevet lø et af vores skuldre!”

Mo va on helt i top l det hårde holdarbejde

Med det posi ve rygstød er vores mo va on helt i top l at fortsæ e vores hårde arbejde for at a olde ﬂere
familiecamps. Og ja, det kræver vi erligt hårdt holdarbejde samt velvilje fra fonde at nå i mål med den økonomi, der kræves for at gennemføre et så omfa ende lbud som en familiecamp. Derfor skal der uddeles en
stor buket rosende ord l DFF’s frivillige ildsjæle og engagerede personale, der har knoklet utræ eligt for
at realisere drømmen om Camp Livsboost. En kærlig kompliment skal også re es l de modige familier, som
meldte sig l campen for at tage kampen op mod den forbistrede ﬁbromyalgi. Til Nordea-fonden skal ligeledes
lyde en stor tak for et godt samarbejde og stø e l familiecampen! Drømmen om én familiecamp er nu gået i
opfyldelse, men vi drømmer stort! Så forude venter arbejdet med at gøre Camp Livsboost l virkelighed over
hele Danmark!

En drøm gik i opfyldelse med a oldelsen af Camp Livsboost i 2018 for 10
ﬁbromyalgiramte familier, der kny ede venskaber for livet. Tak l de modige
familier, som meldte sig l campen for at tage kampen op mod ﬁbromyalgiens mange udfordringer. En stor tak skal også lyde l Nordea-fonden for
stø en l familiecampen!

Et travlt år for DFF’s socialrådgivning

Livsnerven i DFF’s socialrådgivning er den daglige kontakt l medlemmerne, og 2018 var endnu et travlt år for
vores medlemsrådgivning på det sociale område. Hvordan bliver man som ﬁbromyalgiramt a laret i et indviklet system? Hvordan er dine re gheder i kommunernes sagsbehandling? Og hvordan kommer du videre, hvis
din kommune har parkeret dig i uvished? Disse spørgsmål er blot et udsnit af de mange henvendelser l vores
socialrådgivning, hvor vi fra 2017-2018 har oplevet en s gning på 56 procent i antallet af opkald. Vi er dybt beærede over, at I medlemmer viser os den llid at kontakte os med dybt personlige spørgsmål fra jeres liv. Men
bagsiden af medaljen ved den markante s gning er, at der desværre stadig er alt for mange horrible historier
fra det sociale system med o e voldsomme menneskelige, økonomiske og sociale omkostninger.
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Kampen for værdighed fortsæ er!

Konsekvenserne af den forhadte reform af ﬂeksjob og før dspension fra 2013 giver desværre også fortsat rystelser blandt ﬁbromyalgiramte og tusindvis af andre borgere, der rækker ud e er en hjælpende hånd på grund af
sygdom samt andre livsudfordringer. Fra allerførste færd har vi i DFF advaret om konsekvenserne af ﬂeksjob- og
før dspensionsreformen. Vi har ved enhver given lejlighed udtrykt vores modstand overfor de ansvarlige poli kere, og vi fortsæ er kampen for at få udryddet de åbenlyse urimeligheder i reformen. Det gør vi dels på egen
hånd, men vi gør det også med stor styrke gennem den historisk omfa ende sociale mobilisering i alliancen
#VærdigReform. Her står mere end 60 fagforbund og pa en oreninger skulder ved skulder i en fælles front mod
reformen. Poli kerne har tydeligvis ikke kunnet sidde de voldsomme protester overhørig, og derfor er det trods
alt glædeligt, at der gradvist sker justeringer af reformen. Eksempelvis er det nu ikke længere et krav, at man skal
gennem mindst ét ressourceforløb for at komme i betragtning l en før dspension. Der er dog kun tale om et lille skridt i den rig ge retning, og vi har stadig l gode at se, hvordan justeringerne af den omstridte reform føres
ud i livet i kommunernes daglige sagsbehandling. Eller sagt med andre ord – kampen for værdighed fortsæ er!

Her ses et udpluk af DFF’s mange frivillige
ildsjæle over hele Danmark.

Tak l vores frivillige ildsjæle over hele Danmark

En af de absolut stærkeste søjler i DFF’s fundament er vores mange frivillige ildsjæle over hele Danmark. På
sekretariatet i København har vi således vores team af frivillige. Teamet er de første, som vores medlemmer
og andre med ﬁbromyalgi inde på livet møder, når de ringer med spørgsmål om hverdagen med ﬁbromyalgi.
Man skal være robust og selv kende l livet med ﬁbromyalgi for at varetage opgaven som frivillig rådgiver. Alle
disse kvaliteter har vores rådgivere på såvel sekretariatet som ude i landet, hvor DFF står stærkt med et vidt
forgrenet netværk af kontaktpersoner og netværksgrupper. DFF har netværk i alle fem regioner, hvor vores frivillige ildsjæle bistår med afviklingen af foreningens mange arrangementer og bidrager med løbende inputs l
den frem dige udvikling af DFF’s ak viteter og indsatsområder. Kontaktpersonerne er desuden tovholdere på
stærkt forankrede netværksgrupper over hele landet fra Frederikshavn l Varde over Svendborg og Odense l
Kalundborg og København. Netværksgrupperne har vist deres værd og levedyg ghed gennem mange år, hvor
de har været og fortsat er en uvurderlig stø e i dagligdagen for ﬁbromyalgiramte og deres pårørende. Derfor
er det også en stor glæde, at nye netværksgrupper fortsæ er med at blomstre op, for jeres indsats som frivillige ildsjæle er ganske enkelt guld værd. Jeres gensidige stø e l hinanden er uvurderlig i den daglige kamp for
at leve det bedste mulige liv med ﬁbromyalgiens mange udfordringer.
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Sundhedspoli k – DFF er centralt placeret

Det forgangne år var også et travlt et af slagsen for vores erfarne sundhedsteam. I kampen for bedre livsvilkår
for ﬁbromyalgiramte og deres pårørende er det helt afgørende for DFF at være centralt placeret i de sundhedspoli ske maskinrum, hvor behandlingen af ﬁbromyalgiramte er på dagsordenen. Det er hårdt arbejde at bide
sig fast i bordkanten, og så meget desto mere lfredss llende er det, når det hårde arbejde viser sit værd. DFF
er nemlig blevet medlem af en ny gruppe i Sundhedsstyrelsen, som skal komme med anbefalinger l fremdens smertebehandling. Alt for mange ﬁbromyalgiramte gennemlever desværre fortsat et opslidende forhindringsløb, hvor de løber spidsrod i sundhedsvæsenet og i det sociale system. I DFF kæmper vi for at erne
forhindringerne l et værdigt liv med ﬁbromyalgi. Derfor er det en milepæl for os, at vi i 2018 blev medlem af
den nye gruppe. Her er tale om et helt centralt maskinrum, hvor vi får adgang l at lægge arm med sundhedsvæsenets centrale aktører i den daglige kamp for bedre udredning og behandling af ﬁbromyaligramte. At vi
har fået indbydelsen l de e maskinrum, viser med al ønskelig tydelighed, hvor alvorligt vi bliver taget som en
pa en orening med vægt, viden og indﬂydelse bag vores ord og handlinger.

Alt for mange ﬁbromyalgiramte gennemlever desværre fortsat et opslidende forhindringsløb, hvor de løber
spidsrod i sundhedsvæsenet og i det sociale system. I DFF kæmper vi for at erne forhindringerne l et værdigt
liv med ﬁbromyalgi. (Illustra on: Henrie e Moth & DFF)

Kampen mod funk onelle lidelser fortsæ er

I vores sundhedspoli ske arbejde fortsæ er vi også vores indædte kamp mod funk onelle lidelsers ulidelige
favntag i det danske sundhedsvæsen. DFF har sammen med paraplyorganisa onen Danske Pa enter (DP) s llet
skarpt på det uheldige i at forsøge at reducere diagnose og behandling af en kronisk fysisk smertesygdom
som ﬁbromyalgi l en psykiatrisk lstand. Vi er meget glade for samarbejdet med DP på de e område, fordi
vi hermed står på det bredest mulige og stærkeste fundament i kra af DP’s mere end 80 medlemsforeninger.
Til sammen repræsenterer de næsten 900.000 medlemmer, og der er stadig meget brug for at cementere,
at ﬁbromyalgien er en kronisk fysisk sygdom, og at lindring kommer via tværfaglig udredning og behandling.
Anerkendelse af sygdommen i hele systemet er en be ngelse for god behandling og ikke mindst for øget professionalisme i hele sundhedsvæsenet. På den poli ske front glæder vi også endvidere over, at Enhedslistens
sundhedsordfører, S ne Brix, i 2018 bragte DFF’s skarpe synspunkter om funk onelle lidelser helt op på sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) bord.
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Kommunika on når bredere ud

Kommunika on har også DFF’s allerstørste bevågenhed, og en af målsætningerne for 2018 var øget omtale af
ﬁbromyalgi og DFF i lokale medier. Denne ambi on blev i høj grad opfyldt med mediedækning af mange lokale
arrangementer i både trykte lokalaviser og på lokale mediers hjemmesider. Vores cafémøder, mindfulnesskurser og mestringskurser er blot nogle af eksemplerne på omtale i lokale medier som Hanbo-Bladet, Aabybroposten, Pandrup Lokalavis, Ugeavisen Esbjerg samt lokale medier i Kalundborg og Vordingborg. TV 2 Fyn bragte
også et længere indslag om ﬁbromyalgi i slutningen af 2018. Fibromyalgi fandt også vej l spalterne i Poli ken
og Mandag Morgen, og DFF oplever støt s gende lslutning på foreningens egne mediepla orme. Medlemmerne giver således posi ve lbagemeldinger på magasinet ’ﬁbromyalgi’, og mange medlemmer giver gode
input l bladets frem dige indhold. Antallet af abonnenter på vores nyhedsbrev er i skrivende stund tæt på at
nå over 4.000 modtagere, mens vores facebook-side har rundet mere end 6.000 følgere i det forgangne år. Generelt har DFF øget sin lstedeværelse på sociale medier, hvilket er helt nødvendigt i det moderne medielandskab. Udover facebook er DFF også på Twi er. En frem dig målsætning for DFF er at opnå en endnu stærkere
lstedeværelse på sociale medier for at udbrede kendskabet l DFF og ﬁbromyalgi.

Maj-Brit Sand Jakobsen fra Frederiksværk var en af de heldige vindere i 2018 af DFF’s indkøbsnet med en
kunstnerisk bearbejdning af foreningens logo. På kommunika onsfronten nåede DFF i det forgangne år endnu
bredere ud ved at øge sin lstedeværelse på sociale medier som Twi er. DFF’s facebook-side nåede en milepæl
med over 6.000 følgere, og nyhedsbrevet nærmer sig 4.000 modtagere. I medlemsbladet var en af årets mindeværdige historier en madevent arrangeret af da eren l en ﬁbromyalgiramt far. Overskuddet fra eventen gik l
Dansk Fibromyalgi-Forening. Vi er meget rørte over denne smukke gestus!

Den daglige kontakt l ﬁbbere er omdrejningspunktet

Kontakten med de ﬁbromyalgiramte er omdrejningspunktet i alle vores indsatser på kommunika onsfronten.
For det er gennem vores daglige kontakt med ﬁbbere, som fortæller om livet med ﬁbromyalgi på godt og på
ondt, at vi får den viden og de inputs, som vi omsæ er i historiefortælling om hverdagen med en så alvorlig
kronisk smertesygdom som ﬁbromyalgi. Hovedbestyrelsen i DFF har desuden udviklet forskellige former for
merchandise l marke ng, så navnet ’ﬁbromyalgi’ og DFF’s logo kan blive endnu mere synligt i oﬀentligheden. Det gælder blandt andet et indkøbsnet med en kunstnerisk bearbejdning af foreningens logo. I medlemsbladet blev udloddet fem indkøbsnet l alle, og der var stor lslutning l konkurrencen! I den kommende d fortsæ er vi med at udvikle nye ideer l, hvordan vi kan proﬁlere DFF gennem merchandise og andre
former for materiale.
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Rekordmange kurser trak fulde huse

2018 blev også et milepælenes år, når det kommer l DFF’s mangefarvede buket af kurser, foredrag, cafémøder og andre arrangementer over hele Danmark. Vi har således gennemført mere end 40 kurser med en bred
vi e af populære kendinge samt nye spændende lbud såsom smertelægens syn på ﬁbromyalgi, an -inﬂammatorisk kost og livss l samt ergoterapeu ske ps og tricks l hverdagen. Kursuspale en er krydret med
inspira on fra medlemmer, der fortæller, hvordan det har været muligt at håndtere en af livets store kolbø er,
når ﬁbromyalgien bliver en usynlig ende i hverdagen. Vores cafémøder har også været meget velbesøgte, og
disse møder giver en unik mulighed for at komme rundt om spørgsmål og problemer fra dagligdagen sammen
med sekretariatets specialister. Tak l vores team af erfarne konsulenter på social- og sundhedsområdet for
at drage landet rundt. En stor tak skal også lyde l vores administra ve team for at holde styr på de mange
bolde, der er i lu en, når man skal planlægge en landsdækkende kursusvirksomhed. Vores lokale, frivillige
ildsjæle skal også have stor ros for at hjælpe med den prak ske afvikling af vores mange arrangementer. Uden
jer var vi ilde stedt!

Mar n Kreutzers inspirerende foredrag om kost og
livss l var ét blandt mange
arrangementer, som trak
fulde huse i 2018 og dermed bidrog l et rekordår
på kursusfronten for DFF.
Fotoet her er fra Kolding.
(Foto: Ludvig Di mann)

Interessen var også stor for
at høre overlæge Karin Bruun
Plesner fortælle om sit daglige
arbejde på Smertecenter Syd
på Odense Universitetshospital. Her ses de videbegærlige
deltagere ved foredraget i
Aarhus.

Fortrolighed og sikkerhed

Fortrolighed og sikkerhed har al d været nøgleord i alle former for kontakt med medlemmerne af DFF. I maj
2018 trådte nye EU-regler i kra på området i den såkaldte Persondataforordning, som virksomheder, oﬀentlige myndigheder, organisa oner og pa en oreninger skal e erleve. Vores sikkerhedsniveau har al d 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 l at kigge vores procedurer grundigt e er i sømmene, da der er
tale om et kompliceret område. De e store arbejde har udfoldet sig i et tæt samarbejde mellem sekretariatet,
vores mange frivillige og vores mange samarbejdspartnere. De nye EU-regler har l formål at besky e os alle
sammen, så der ikke sker misbrug af vores personlige oplysninger, og derfor har det været en spændende og
afgørende indsats for en pa en orening som Dansk Fibromyalgi-Forening at skærpe vores i forvejen solide
sikkerhed omkring medlemmernes personlige oplysninger.
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Fingeren på forskningspulsen

Det er en kerneopgave for DFF at have ﬁngeren på pulsen, når det gælder den nyeste forskning i ﬁbromyalgi.
Derfor har vi i 2018 arbejdet endnu hårdere på at være opdateret på de nyeste forskningsresultater og på at
videreformidle disse resultater på vores brede vi e af pla orme lige fra medlemsbladet l de sociale medier
samt vores nyhedsbrev og hjemmeside. 2018 bød således på interna onal kongresdeltagelse i det europæiske
netværk for ﬁbromyalgiforeninger – ENFA. Ydermere indledte vi i sommeren 2018 et samarbejde med den japanske forsker Mieko Homma om at undersøge ﬁbromyalgiramtes forhold l de læger, de har mødt i sundhedsvæsenet. Vi lancerede undersøgelsen i starten af 2019 med stor succes via vores facebook-side og nyhedsbrev.
Netop nu pågår det store arbejde med at analysere de mange besvarelser, og det skal blive spændende at læse
den færdige rapport! Spændende bliver det også at følge de frem dige resultater fra forskningen i cytokiner og
gliaceller, som vi ved ﬂere lejligheder har sat spot på i det forgangne år. En af fron igurerne på de e forskningsfelt er svenske Eva Kosek.

Fibromyalgiens globale familie

I Danmark forskes der også i cytokiner og gliaceller på Aarhus Universitet ved professor Lars Arendt-Nielsen og
på Odense Universitetshospital ved læge Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt. Sidstnævnte blev her i 2019 føjet
l vores foredragsvi e med meget stor interesse for at deltage. Stor interesse var der også for Morten Runes
forskning, når vi søgte e er forsøgspersoner l hans forskning på OUH. Og med en lille afs kker l 2019 kan vi
fortælle, at vi indledte det nye år med deltagelse i en interna onal forskningskongres i Wien med mere end 150
deltagere, hvoriblandt var ﬂere af verdens førende forskere i ﬁbromyalgi. Kort sagt har vi i DFF tæt kontakt l
nøgleforskerne i ﬁbromyalgiens globale familie!
DFF samarbejder med den japanske forsker
Mieko Homma om at undersøge ﬁbromyalgiramtes forhold l de læger, de har mødt i
sundhedsvæsenet.
Mieko Homma ses her i midten sammen med
ﬁre af sine studerende klædt i klassisk japansk
kimono!
Der var stor interesse for at deltage i undersøgelsen, som blev lanceret via DFF’s facebook-side og nyhedsbrev.
De første resultater ventes klar i løbet af 2019.

Dedikerede medarbejdere på sekretariatet

Sekretariatet i DFF hviler på et stærkt fundament af dedikerede medarbejdere. I alt var der i løbet
af 2018 11 medarbejdere ansat:
- 2 socialrådgivere
- 2 kommunika onskonsulenter
- 2 sundhedspoli ske konsulenter
- 3 administra ve medarbejdere l medlemsbetjening, kursusadministra on og økonomistyring
- 1 studentermedhjælper
- 1 sekretariatschef
Den samlede arbejds d svarer l 5 fuld dsmedarbejdere. Sekretariatet yder en stærk indsats
for at sikre op mal medlemsservice og i forhold l at præsentere Dansk Fibromyalgi-Forening på
professionel vis i enhver sammenhæng. I 2019 udvider vi vores rådgivningspalet med psykologisk
rådgivning fra en cand.mag. i psykologi og pædagogik.
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Ansvarlig økonomi

Foreningen har i 2018 fastholdt sin stramme omkostningsfokus i forhold l den generelle dri , men foreningen
har været ramt af sygdom på kommunika onsområdet, hvilket har resulteret i øgede vikaromkostninger. De e
har været nødvendigt for at sikre, at DFF fortsat kunne være med på banen i et hek sk poli sk år for vores
mærkesager. Foreningens indtægter kommer både fra medlemsindtægter, Tips- og Lo o-midler, velgørende
dona oner fra bl.a. fonde og ikke mindst den uvurderlige stø e fra medlemmerne. Utroligt mange medlemmer
stø er foreningen kontant ud over medlemsbidraget. Det er dejligt at mærke den store opbakning l vores sag.
I 2018 har vi også været meget taknemmelige for at blive betænkt via arv.

Dona onen l foreningen

DFF har også gennem de sidste 4 år været beguns get af en privat dona on, der har været og fortsat er
afgørende for konsolideringen og den fortsa e udvikling af foreningen. Formålet med dona onen har været
at sikre midler l at skabe professionelle rammer, så medlemsservice og medlemskontakt samt kommunika on, proﬁlering og poli sk interessevaretagelse forstærkes mest muligt. Dansk Fibromyalgi-Forening modtog i
2017 en videreførelse af dona onen for en 10-årig periode, hvilket betyder, at foreningen mange år frem, selv
i udfordrende perioder, kan fortsæ e sit professionelle arbejde. Dona onen har været medvirkende l, at DFF
har opprioriteret både medlemsservicen og kommunika onsindsatsen og dermed øget gennemslagskra en og
skabt lydhørhed på centrale mærkesager.

Det samlede resultat for 2018

Samlet set kommer Dansk Fibromyalgi-Forening ud af 2018 med et underskud på minus 385.176 kr. De e er
desværre ikke lfredss llende, selv om underskuddet kan henføres l enkeltstående begivenheder, der har
været voldsomt udslagsgivende på de e års resultat. Ledelsen forventer ikke likviditetsproblemer for de næste
12 måneder, og man forventer et betydeligt bedre resultat for 2019.

Medlemstallet i 2018 nåede en milepæl!

Medlemstallet i 2018 nåede over 3.000 for første gang
i mange år, hvilket er en afgørende milepæl for DFF.
S gningen kan lskrives DFF’s målre ede indsats med
proﬁlering af foreningens dedikerede og professionelle arbejde på vegne af mennesker med ﬁbromyalgi.
Det er vig gt løbende at øge foreningens medlemstal,
da det har stor betydning for vores mulighed for at
blive hørt og anerkendt i samfundet. DFF har al d opmærksomheden re et mod nye ini a ver, som dels
fastholder eksisterende medlemmer samt gør foreningen a rak v for nye medlemmer.

Hovedbestyrelsen takker for 2018 - DFF har kursen sat mod frem den!

DFF har i 2018 ha et yderst ak vt år,
både i forhold l at sikre øgede muligheder og ak viteter for medlemmerne samt i forhold l at opbygge nye
redskaber og ny viden. De poli ske
dagsordener på sundhedsområdet,
socialområdet og indenfor beskæ igelsespoli kken har været store, og
Dansk Fibromyalgi-Forening har ydet
et ekstraordinært bidrag l at sikre
bedre vilkår og løsningsmuligheder for
vores medlemmer. Et arbejde, der forsæ er med lige så stor intensitet i 2019. Den stramme økonomiske linje
på de øvrige felter fastholdes i 2019, sam dig med at DFF arbejder på at øge indtjeningsniveauet via fundraising. Jo ﬂere midler der lfalder foreningen, jo større muligheder har vi for at udfolde det, vi er sat i verden
for: At bidrage l et værdigt liv for ﬁbromyalgiramte gennem øgede muligheder og bedre vilkår i hverdagen.
Med de ord har vi blikket solidt re et mod frem den! Fra hovedbestyrelsen skal der lyde en stor tak for et
spændende og udby erigt 2018!
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