
FSF fortsæ  er fl ot fremgang!
Fibromyalgi- & Smerteforeningen holdt kursen med en sikker hånd på roret og fortsa  e vores fl o  e 
fremgang i 2021. Medlemstallet vokser. Nye netværksgrupper blomstrer op. Tusinder af medlem-
mer strømmer  l vores webinarer. Vores medlemsrådgivning er mere robust end nogensinde. Og 
sidst – men absolut ikke mindst – er vores økonomi kernesund.

Dronning Margrethes nytårstale
365 kalenderblade er a  er vendt. Tiden er derfor kommet  l et  lbageblik på året, der gik, i den-
ne årsberetning  l Generalforsamlingen 2022. Her kan vi glæde os over at være samlet  l  den 
– uden coronaforsinkelser… En passende start på  lbageblikket er årets sidste dag i 2021 og disse 
ord: ”Der er nogle, for hvem vejen slet ikke er jævn. Det gælder i høj grad for dem, der må slås med 
et handicap. Hos nogle er det nemt at se… Hos andre er lidelsen usynlig. Det kan være … kroniske 
smerter.” De velvalgte ord nåede hjem i de danske stuer fra dronning Margrethe i nytårstalen, som 
dermed var en ganske særlig stund for alle os, der i årevis har kæmpet for bedre vilkår  l menne-
sker med fi bromyalgi og kroniske smerter. Det er afgjort en sejr for os i Fibromyalgi- & Smertefor-
eningen, at opmærksomheden på kroniske smerter når helt  l dronning Margrethes nytårstale. Det 
ny  er at kæmpe mod s  gma  seringen af mennesker med usynlige smerter, og vi står stærkt i FSF 
som fællesskabet for mennesker med fi bromyalgi og kroniske smerter! 

Medlemstallet s  ger stadig
Vores styrke kommer blandt meget andet  l udtryk i vores konstant s  gende medlemstal. De sene-
ste år har vi stabiliseret medlemstallet på et højt niveau over 3.000 medlemmer, og i 2021 nåede 
vi over 4.000 medlemmer. Målet er naturligvis at konsolidere denne flotte udvikling og arbejde for 
fortsat medlemsfremgang. Det er fantas  sk, at vi år for år  ltrækker fl ere nye medlemmer, der ser 
værdien ved at være del af vores fællesskab, hvor man som medlem selv har stor indfl ydelse på 
foreningens udvikling. Medlemmer er også lig med indfl ydelse, synlighed og en mere robust øko-
nomi. Så jo fl ere vi er, jo stærkere står vi i vores fælles kamp for fi bromyalgiramtes vilkår! 

Succes for webinarer og Videogalleri
Coronaens indtog i vores hverdag førte  l en nyskabelse i FSF’s udbud af kurser – nemlig webinarer. 
Da det første webinar løb over skærmen i sommeren 2020, havde vi ikke fantasi til at forestille os 
den fantastiske rejse, der ventede forude med vores perlerække af webinarer! Tusindvis af spørge-
lystne og videbegærlige fi bromyalgiramte fra hele Danmark har også været samlet foran skærmen i 
2021 for at få ny viden og inspira  on  l livet med fi bromyalgi. 

Årsberetning
Generalforsamling 2022

Succesen er fortsat for FSF’s webinarer i 2021. Fysioterapeut Lo  e Paarup gav inspira  on  l det 
gode åndedræt. Skokliniker Chris  ne Brix Harkamp fortalte om fodsmerter og fi bromyalgi. Og den 
unikke serie ”Fibromyalgilægens bord med S  ne Amris” har rundet 7 udgaver!  
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Et af de absolu  e fl agskibe har været den unikke webinarserie ”Fibromyalgilægens bord med S  -
ne Amris”, hvor en af verdens største kapaciteter på fi bromyalgi har delt ud af sin enorme viden. 
Andre emner for webinarerne har været ”Fa  gue”, ”Seksualitet og sygdom”, ”Ergoterapi og hjæl-
pemidler”, ”Inspira  on  l væg  ab”, ”Irritabel tyktarm og fi bromyalgi”, ”LDN og fi bromyalgi”, ”Fods-
merter og fi bromyalgi”, ”Det gode åndedræt”, ”Mindfulness og smerter”, ”Mestring og coping” 
og meget mere! Den overvældende interesse for webinarerne er fortsat med uformindsket styrke 
e  er genåbningen af Danmark, og webinarerne er kommet for at blive som en fast del af FSF’s kur-
susvi  e. Det er sikkert og vist!

Webinarerne bliver også optaget og lagt i Videogalleriet på www.fi bromyalgi.dk, hvor vi i skrivende 
stund har mere end 30 webinarer! Videogalleriet blev lanceret i e  eråret 2021, og her har med-
lemmerne af FSF fri adgang  l at gå på opdagelse i denne guldgrube af viden, lige når de har lyst 
og i deres helt eget tempo. Antallet af medlemmer, der besøger Videogalleriet, vokser løbende, og 
adgangen  l Videogalleriet bliver endvidere markedsført som en helt eksklusiv medlemsfordel, når 
man bliver medlem af FSF.  

Opgraderet sundhedsrådgivning
Vores støt s  gende medlemstal mærker 
vi også helt naturligt i den daglige råd-
givning på foreningens sekretariat, som 
hviler på et stærkt fundament af dedike-
rede medarbejdere og frivillige. 2021 var 
også et år i skyggen af corona, hvor det 
var nødvendigt for vores dyg  ge rådgi-
verteam på sundhedsområdet at mestre 
hur  ge oms  llinger. I 2021 opgraderede 
vi sundhedsrådgivningen  l et team på 3 
sygeplejersker, som skulle holde sig løben-
de opdateret med den nyeste viden for at 
kunne svare på nye spørgsmål fra vores 
medlemmer. 

 

Horrible historier fra det sociale system  
På det sociale område hører vi i vores daglige socialrådgivning samt i vores øvrige kontakter  l 
medlemmerne desværre fortsat alt for mange beretninger om frustrerende forløb og horrible 
historier fra kommunernes sociale system. Det var også virkeligheden i 2021! Der mangler stadig 
fokus på at investere i menneskers poten  ale frem for at sende dem gennem opslidende forhin-
dringsløb i Jobcenteret. Det er den fornemste opgave for os i Fibromyalgi- & Smerteforeningen at 
være der som stø  e for mennesker med fi bromyalgi, og vi er beærede over, at så mange menne-
sker viser os den  llid at kontakte os for at få hjælp.     

FSF arbejder stålsat videre for forbedringer på det sociale område. Det gør vi både på egen hånd 
med vores egen styrke, og vi danner fælles front med alliancen #VærdigReform, hvor mere end 60 
fagforeninger og pa  en  oreninger kæmper for at få afskaff et de helt åbenlyse urimeligheder i den 
reform af fl eksjob og før  dspension fra 2013, som desværre medfører menneskelige, økonomiske 
og sociale omkostninger for alt mange mennesker. 

Vi vil meget gerne sikre, at der bliver taget hånd om de fi bromyalgiramte, så de ikke ryger ud af 
arbejdsmarkedet, når symptomerne begynder at belaste den enkelte for meget. Vi kæmper derfor 
videre for bedre adgang  l mere fl eksible løsninger via fl eksjob eller før  dspension. FSF påviser 
gang på gang den sociale ulighed, der eksister i vores samfund, når grupper som fi bromyalgiramte 
kan falde helt ud af systemet, både i sundhedsvæsenet og det sociale system.

2021 blev også et år i skyggen af corona. Fibromyalgipa  enter oplevede et stort behov for læge- og 
sundhedsfaglig viden og informa  on, ikke mindst i forhold  l hvordan man skulle forholde sig  l 
coronaens forskellige stadier. Ydermere skabte introduk  onen af vacciner i Danmark øget foku-
sering på sikkerhed og konsekvenser ved brug af vaccinerne samt spørgsmål om inddelingen i de 
forskellige vaccinegrupper.
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Fibromyalgiprisen 2021
De barske metoder hos forsikrings- og pensions-
selskaber er desværre også en virkelighed, som 
fi bromyalgi- og smertepa  enter lider under. Som 
led i FSF’s arbejde for bedre vilkår på det område 
gik Fibromyalgiprisen i 2021  l ini  a  vet ”Svigtet 
af systemet”. Meds   er Louise Holmbjerg Jensen 
modtog Fibromyalgiprisen ved Generalforsamlingen 
i Middelfart. Louise har ydet en helt ekstraordinær 
indsats for at synliggøre forsikrings– og pensions-
selskabernes barske metoder og arbejdspraksis. Det 
har resulteret i opre  elsen af et neutralt organ  l 
afprøvning af tvister.

Fibromyalgi på den poli  ske dagsorden 
Coronaens konsekvenser prægede også FSF’s 
poli  ske arbejde i 2021, hvor vi havde en tæt 
dialog med sundhedsmyndighederne og med 
poli  kerne om de konkrete udfordringer i hver-
dagen med corona som fi bromyalgiramt. Vi har 
også holdt møder med fl ere sundhedspoli  kere 
det seneste halve år for at præsentere vores 
forslag  l at skabe et bedre forhold mellem fi -
bromyalgiramte og sundhedssystemet. 

Fra FSF har vi gjort opmærksom på udsigten  l, at der i kølvandet af corona vil komme endnu 
længere ventelister  l udredning eller behandling på smertecentrene. I forvejen var vente  den 
alt for lang  l stor skade for smertepa  enters fysiske og mentale helbred. Vejen frem er hur  gere 
udredning, hvilket er helt nødvendigt for at få den re  e behandling, og metoderne, som Frederiks-
berg Hospital har beny  et i årevis, bør danne skole for opre  elsen af lignende behandlings  lbud 
i resten af Danmark. Vi oplever stor åbenhed og interesse blandt poli  kerne for vores ideer, og vi 
holder naturligvis poli  kerne op på de pæne ord, så der også bliver sat handling bag ordene! 

Nye netværksgrupper 
Gennem 2021 har vi fortsat ha   det som et højt prioriteret indsatsområde at danne nye netværks-
grupper samt understø  e eksisterende netværk i en  d, som desværre stadig har været præget af 
usikkerhed og isola  on blandt mange fi bromyalgiramte. Vi har mærket et stort behov for nye net-
værksgrupper, og når coronarestrik  oner har sat det fysiske samvær på standby, har digitale møder 
været et godt alterna  v fl ere steder – både i nye og eksisterende grupper. På trods af coronaen har 
vi formået at sæ  e mange nye netværksgrupper på landkortet. Det er en bedri  , som er værd at 
kippe med fl aget for, og vi har nu næsten 50 netværksgrupper godt fordelt rundt i hele Danmark. 
E  erhånden som Danmark gradvist er åbnet, er det skønt, at alle vores netværksgrupper igen har 
kunnet mødes ansigt  l ansigt. Den nærhed har selvfølgelig været savnet! Og i FSF fortsæ  er vi 
naturligvis med at stø  e vores mange stærke netværksgrupper!  

   

Fibromyalgiprisen 2021 gik  l ini  a  vet ”Svigtet af systemet”, som bl.a. har medvirket  l opret-
telsen af et neutralt organ  l tvister mellem kunder og forsikringsselskaber. De  e arbejde kom-
mer en meget stor gruppe sårbare borgere  l gode, heriblandt fi bromyalgi- og smertepa  enter. 

FSF  l møde i Folke  nget med sundhedsordfø-
rer Kirsten Normann Andersen. Til venstre er 
det poli  sk konsulent Karoline Lolk og  l højre 
sekretariatschef Judi Olsen.  
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Tak  l vores frivillige ildsjæle
Alle vores mange frivillige ildsjæle over hele Danmark er en helt afgørende søjle i vores fundament. 
Vores netværksgrupper og frivillige kontaktpersoner har vist deres værd og levedyg  ghed år e  er 
år som en uvurderlig stø  e i dagligdagen for fi bromyalgiramte og deres pårørende. På sekretaria-
tet i København har vi ydermere  lkny  et en gruppe erfarne frivillige, som medlemmer og andre 
med fi bromyalgi inde på livet møder med hjertevarme stemmer, når de ringer med spørgsmål om 
fi bromyalgi. Vores vi  e af frivillige er også blevet udvidet med rådgivning om fysioterapi, træning 
og bevægelse målre  et mennesker med fi bromyalgi fra en fysioterapeut, som selv har fi bromyalgi. 
Vores team af frivillige rådgivere skal have en stor tak for den indsats, I yder. Man skal være robust 
og selv kende  l livet med fi bromyalgi for at varetage opgaven som frivillig rådgiver. Alle disse kva-
liteter har vores rådgivere på såvel sekretariatet som ude i landet, hvor FSF står stærkt med et vidt 
forgrenet netværk af kontaktpersoner, telefonrådgivere og netværksgrupper. 

Forstærket profi l på sociale medier
Stærkere end nogensinde står vi også på de sociale medier, hvor det er helt nødvendigt for vores 
gennemslagskra   og synlighed at være repræsenteret med klare budskaber og fængende historier. 
På Facebook har vi rundet mere end 11.000 følgere og har ha   stor succes med den ugentlige serie 
”Hverdagslysglimt”, hvor Heidi Janum fortæller dybt personlige historier fra sit liv med fi bromyalgi 
og høster mange rosende ord og hjerter i kommentarsporet. Den personlige vinkel på fi bromyalgi 
er også i fokus på FSF’s Instagram-profi l, hvor Josefi ne Meinhardt ligeledes skriver rørende fortæl-
linger om, hvordan det er at leve med fi bromyalgi. På Instagram dyrker vi endvidere den særlige 
disciplin kaldet ”takeovers”, hvor medlemmer og andre med fi bromyalgi deler deres historier og 
erfaringer med ligesindede i det fællesskab for smerteramte, som vi  lbyder på Instagram. Det er 
skønt, at foreningen på sociale medier leverer personlige historier med afsæt i både sundhedsfag-
lig informa  on og dybt personlige følelser fra hverdagen med fi bromyalgi. Vi udfolder desuden en 
intensiv digital markedsføring af vores ekstremt populære webinarer, Videogalleriet, fysiske kurser 
samt medlemskampagner.  Denne markedsføring er helt nødvendig for at nå ud  l så mange som 
overhovedet muligt med vores brede vi  e af ak  viteter.  

 

3 af de frivillige ildsjæle i FSF. Fysioterapeut Janne Frøsig (tv) er klar med rådgivning om fysio-
terapi, træning og bevægelse. Be  na Mortensen (midt) er tovholder på FSF’s netværksgrupper. 
Bente Schousboe (th) er frivillig rådgiver på sekretariatet og en sikker første skanse, når folk 
ringer  l FSF med spørgsmål om livet med fi bromyalgi. Bente Schousboe er også formand for 
Frivillighuset i Frederikssund, hvor hun holdt tale ved åbningen. 

Heidi Janum (tv) og Josefi ne Mein-
hardt (th) fortæller dybt personlige 
og meget rørende historier fra de-
res liv og hverdag med fi bromyalgi 
på Facebook og på Instagram. 
Deres fortællinger er al  d meget 
populære. 
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Stor succes med videoer 
Levende billeder er et kra  fuldt medie, og det har vi mærket ved fl ere lejligheder i det forgangne 
år, blandt andet med 4 meget personlige videoer, hvor 3 kvinder og 1 mand med fi bromyalgi for-
tæller om deres liv med fi bromyalgi. Det være sig både som nydiagnos  ceret, som ung og gravid og 
som et menneske, der har levet mange år med fi bromyalgiens udfordringer. Det har været rørende 
at læse de mange søde beskeder og se de mange hjerter  l deltagerne i videoerne. Overlæge S  ne 
Amris fra Parker Ins  tu  et medvirkede også i en video på Den Interna  onale Fibromyalgidag 12. 
maj i 2021. I videoen bere  er Amris med sin enorme livslange viden om, hvad fi bromyalgi er for 
en sygdom. Videoen spredte sig med lynets hast på de sociale medier og er nået ud  l mere end 
250.000 mennesker, så vi kan sige med sikkerhed, at det seneste år har været præget af massiv be-
vågenhed på både FSF og på de fi bromyalgiramtes sag på sociale medier! Vi takker alle jer, som har 
medvirket i vores mange populære videoer, hvor I har delt meget personlige historier om jeres liv.   

Flere Facebook-grupper
Ydermere har vi udvidet vores antal af Facebook-grupper for specifi kke målgrupper samt for vores 
lokale netværksgrupper. FSF har gennem fl ere år ha   en ungegruppe på Facebook, og vi har nu 
intensiveret vores fokus på ungegruppen ved ansæ  else af en ungerådgiver, som er tovholder på 
såvel fysiske som digitale events for unge med fi bromyalgi. 

Vi mærker også et øget behov for hjælp  l fi bromyalgiramte familier med at tackle de udfordrin-
ger, som uundgåeligt følger i kølvandet på livet med en så alvorlig kronisk smertesygdom som 
fi bromyalgi. Derfor har vi opre  et en Facebook-gruppe målre  et familier, hvor de kan sparre med 
hinanden som gensidig stø  e. Stø  e  l pårørende med fi bromyalgi er også et område med stor be-
vågenhed fra FSF, og i 2021 fi k vi bevilget midler  l et fl erårigt pårørendeprojekt, hvor første runde 
ak  viteter bliver søsat i løbet af 2022. 

Livet som mand med fi bromyalgi kan også være ekstra udfordrende, fordi mange desværre stadig 
møder fordommen om fi bromyalgi som ”en kvindesygdom”. Derfor har FSF en mandegruppe, både 
på Facebook og i ”den virkelige verden”. Poul Saugbjerg fra Sorø er tovholder på det nye mande-
netværk, som i s  l med familiegrupperne både skal fungere som gensidig stø  e og skal byde på 
faglige indspark fra eksperter i mænds vilkår som kronisk smerteramt. 

FSF har også stor succes med videoer på sociale medier. Birgit Bie Johansen ser  lbage på 20 år 
med fi bromyalgi og 20 år som frivillig i FSF. Kenneth Aarestrup fortæller om, hvordan det er at 
være mand med fi bromyalgi, og Lise Vedel Mortensen bere  er om sine drømme for frem  den. 

Chris  ne Grønskov 
Lyngby er ungerådgiver 
i FSF, og Poul Saugbjerg 
er tovholder på mande-
netværket i FSF. 
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FSF er faktatjekker
På kommunika  onsfronten er magasinet 
’fi bromyalgi’ også fortsat populært blandt 
medlemmerne, hvor mange giver gode inputs 
og forslag  l bladets frem  dige indhold – og 
tak for det! Der er stor interesse for både fag-
lige ar  kler og de mere nære personlige histo-
rier. Foreningen får også mange henvendelser 
omkring faktatjek, hvor vi bliver bedt om at 
skære igennem, når Dr. Google fl yder over på 
internettet med enten mirakelhistorier eller 
skrækhistorier om fi bromyalgi. 

Vi er glade for, at vi som pa  en  orening for 
fi bromyalgi- og smerteramte har den rolle som 
faktatjekker og kommunikatør af lødig viden 
– såvel på sociale medier som i fi bromyalgi-bla-
det. Vi har også ydet en ekstra indsats i forhold 
 l fi bromyalgi-bladet for at sikre, at de mange 

faglige guldkorn fra vores webinarer ligeledes 
kan læses på skri  . Det har bl.a. udmøntet sig 
i et større og meget rost tema om fi bromyal-
giens symptomer og behandling. 

Ny smertepla  orm i WHO 
Vi har i 2021 også ha   fokus på indfasningen af den nye smerteplaform, som Verdenssundhedsor-
ganisa  onen (WHO) formelt har indført fra 1. januar 2022 e  er fl ere års forberedelse. Vi er som 
forening meget posi  ve overfor, at smerter i sig selv nu for første gang anerkendes som en selv-
stændig sygdom på verdensplan gennem WHO. Den anerkendelse er så afgjort en stor sejr for os i 
FSF og var baggrunden for navneski  et fra Dansk Fibromyalgi-Forening  l Fibromyalgi- & Smerte-
foreningen. Med navneski  et understreger vi, at fi bromyalgi er en smertesygdom, der nu er havnet 
på sin re  e plads i WHO’s nye smertefamilie. 

FSF har med de nye retningslinjer fra WHO i ryggen pointeret, at Sundhedsstyrelsen ved udarbej-
delsen af en na  onal smertehandlingsplan, hvor FSF naturligvis deltager i arbejdet, skal anvende 
de nye WHO-standarder og holde sig fra benævnelser som funk  onelle  lstande. Vi kæmper fort-
sat indædt mod funk  onelle lidelsers helt misforståede  lgang  l fi bromyalgi, hvor der ikke ses på 
fi bromyalgiens komplekse smerter som den sygdom, der skal behandles for.  

Danmark står udenfor smertesolidaritet
Hvis Danmark ikke følger resten af verden i WHO’s nye smertefamilie, kommer Danmark  l at stå 
udenfor den nye systema  ske registrering af smertesygdomme. Et af formålene med den nye 
status  l kroniske smerter er netop at få et bedre globalt overblik over udbredelsen og alvoren af 
smertesygdomme og et mere systema  sk grundlag for fokuseret forskning i årsager og behand-
lingsmuligheder. Kan det virkelig være rig  gt, at Danmark skal vende ryggen  l den interna  onale 
solidaritet på smerteområdet? I FSF er vi i konstant og kontant dialog med alle væsentlige aktører 
på sundhedsområdet for at understrege vig  gheden af, at Danmark følger WHO’s nye retningslinjer 
for kroniske smertesygdomme. Vi bakkes op af danske eksperter i det synspunkt, og vi har en klar 
forventning om, at Danmark naturligvis lever op  l sine interna  onale forpligtelser.  

Fibromyalgi-bladet er stadig meget popu-
lært, og i juni 2021 bragte vi et tema om 
fi bromyalgiens symptomer og behandling.
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Forstærket interna  onalt samarbejde 
Interna  onalt står vi stærkere og stærkere år for år. Vi står nemlig skulder ved skulder med andre 
pa  en  oreninger for fi bromyalgiramte og med førende forskere over hele verden. Sekretariats-
chefen er medlem af bestyrelsen i det europæiske fi bromyalginetværk, ENFA, for at bygge tæ  ere 
netværk med de andre fi bromyalgiforeninger og sikre så stor erfarings- og vidensudveksling som 
muligt. I regi af ENFA bliver der udarbejdet fælles offi  cielle dokumenter om diagnosekriterier og 
behandlingsformer. Derudover er der i regi af ENFA taget ini  a  v  l dannelse af et europæisk eks-
per  orum med 40 fi bromyalgiforskere, som blandt andet skal bidrage  l at få fi bromyalgi og smer-
tesygdomme højere op på dagsordenen i EU og på verdensplan i WHO. De  e eksper  orum blev 
offi  cielt lanceret i starten af 2022 e  er grundigt forarbejde i 2021, og vi har store forventninger  l 
denne unikke kreds af førende forskeres kommende arbejde. Fra Danmark deltager overlæge S  ne 
Amris fra Frederiksberg Hospital i eksper  orummet. 

Regnskab med overskud og posi  v egenkapital
FSF har i 2021 fastholdt sit stramme omkostningsfokus i forhold  l den generelle dri  . Økonomisk 
leverer vi i 2021 et virkelig solidt resultat, hvor vi kan notere et overskud på omkring 450.000 kr., 
hvilket er yderst posi  vt. Endvidere går vi fra minus  l plus på egenkapitalen, hvilket er helt afgø-
rende for foreningens økonomi. Der er fl ere forklaringer på den forstærkede økonomi. Dels har vi 
ha   en fl ot medlemsfremgang. Ydermere har vi fået  ldelt projektmidler via særlige coronapuljer 
fra Sundhedsministeriet og Socialstyrelsen. Her  l kommer, at vi modtager mere end 100.000 kr. i 
kontante bidrag fra medlemmer, som stø  er foreningen udover kon  ngentet. Vi er meget beærede 
og ydmyge overfor, at så mange medlemmer vælger at stø  e op om vores fællesskab. FSF modta-
ger endvidere årlig dri  sstø  e fra de såkaldte Udlodningsmidler, der forvaltes af Socialstyrelsen. 
Den årlige dri  sstø  e tegner sig for ca. 1/3 af FSF’s indtægter. Vi siger en stor tak  l vores samar-
bejdspartnere for stø  en  l foreningens virke og de fi bromyalgiramtes sag. 

Dona  onen  l FSF
FSF har gennem de sidste 7 år desuden været begunstiget af en privat donation, der fortsat er 
afgørende for kontinuiteten og den fortsatte udvikling af foreningen. Formålet med donationen er 
at sikre midler  l at skabe professionelle rammer, så medlemskontakt, medlemsrådgivning, kom-
munika  on og poli  sk interessevaretagelse styrkes. Foreningen modtog en  årig dona  on i 2017, 
der betyder, at foreningen, selv i udfordrende perioder med uforudsete hændelser, kan fortsæ  e 
det professionelle arbejde. Det har også været medvirkende  l, at vi i 2021 har kunnet vedholde 
fokus på medlemsindsatsen, på vores mærkesager og har været i stand  l at oms  lle FSF  l at tage 
udfordringerne op i en svær  d. Der er en  lbageværende løbe  d på 5 år på dona  onen, hvilket 
sikrer likviditeten og en stabil indtægt - også på lang sigt. 

Kursen er sat mod frem  den
Vi er snart ved vejs ende på vores  lbageblik på 2021, 
hvor vi i Fibromyalgi- & Smerteforeningen holdt kur-
sen med en sikker hånd på roret og fortsa  e vores 
fl o  e fremgang over hele linjen. Vi kan være stolte af, 
hvordan vi i fællesskab har opnået så meget, som vi 
vi  erligt har. Medlemstallet vokser år for år. Nye net-
værksgrupper blomstrer op. Tusinder af medlemmer 
strømmer  l vores webinarer. Vores medlemsrådgiv-
ning er mere robust end nogensinde. 

Og sidst – men absolut ikke mindst – er vores økonomiske fundament kernesundt. Kursen er sat 
mod frem  den! Vi glæder os  l at møde fi bromyalgiramte og pårørende fra hele Danmark på årets 
Generalforsamling i København – og på gensyn i 2023 i Middelfart!

FSF holdt kursen med en sikker hånd på roret i 2021. 
Det fortsæ  er vi naturligvis med!
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