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Beretning/rapport for 2009-2011 
 
 
Historie: 
For at begynde med lidt historie, så blev et spinkelt nordisk samarbejde i starten af 1980’erne til 
nedsættelse af et lille udvalg, der havde til opgave at planlægge en international OI konference. 
Den blev afholdt på Vingsted Centret i 1986 – og blev vel egentlig igangsætter for den nordiske 
sammenslutning, der i 1992 formeldt blev dannet som OI-Norden. ”DET” OI-Norden kan i april 
2012, samme år som den danske forening (DFOI) bliver 30 år, fejre 20 års fødselsdag.  
Jeg må samtidig tilstå, at jeg stort set har været med i dette samarbejde siden Vingsted i 86. 
 
Undertegnede overtog på generalforsamlingen i 2009 formandskabet i OI-Norden. Jorun Olsen fra 
Norge, havde definitivt valgt at stoppe efter de sidste to år som formand og fra arbejdsudvalget 
gennem mere end 15 år. En stor tak til Jorun for et godt arbejde i OI-Norden, og ikke mindst det 
personlige samarbejde gennem alle årene. 
 
Arbejdsudvalget har siden generalforsamlingen 2009 bestået af Karin Bøe og Kjellaug Samuelsen, 
Norge, bistået af Jorun Olsen i en overgangsperiode, af Carina Svenheden, Sverige, Jouko Karanka 
og Elisabeth Hästbacka, Finland, samt Rigmor Lisbeth Justesen og undertegnede, Danmark. Rigmor 
Lisbeth har dog hidtil i perioden måttet melde fra på grund af et brækket lårben og efterfølgende 
komplikationer og problemer, men hun ser nu ud til at komme på banen. Til tider har suppleanter 
måttet deltage ved møderne, bl.a. Anne-Maria Hästbacka, Finland og Kis Holm Laursen, Danmark. 
Egentlig er det Karsten Jensen, DFOI’s formand, der skulle varetage suppleantposten for Danmark, 
men da han ikke har ansat hjælper/assistent og det er ret besværligt med El-kørestol og flyvning, 
så deltager han kun når det kan lade sig gøre ved kørsel i bil. 
 
Møder: 
Der blev i foråret 2010, lidt senere en sædvanlig, afholdt arbejdsudvalgsmøde den 14.-15. maj på 
Dan Hotel i Kastrup ved København. Det først planlagte møde i april samme sted måtte aflyses, da 
en islandsk askesky satte en stopper for flytrafikken i næsten hele Europa og det derfor var uvist 
om udvalgsmedlemmerne kunne komme til København og ikke mindst komme hjem igen. Alle 
medlemsforeningerne var repræsenteret ved mødet. 
 
I efteråret 2010 blev et arbejdsudvalgsmøde afholdt den 25.-26. september på Thon Airport Hotel 
ved Oslo. Også på dette møde var alle medlemsforeningerne repræsenteret. 
Undertegnede havde tilrettelagt sin egen deltagelse ved dette møde i forlængelse af en lille uges 
”kør selv ferie” i Telemarken.  
 
I 2011 er der op til denne generalforsamling afholdt et arbejdsudvalgsmøde den 26.-28. maj på 
Sokos Hotel Flamingo i Vantaa ved Helsinki. Alle medlemsforeningerne var repræsenteret ved 
mødet.  
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Seminar: 
Traditionen tro (hvert andet år), har OI-Norden også i 2011 arrangeret fagseminar om OI, nemlig 
den 27. maj. Dette år var seminaret undtagelsesvis flyttet fra efteråret til foråret. Der deltog i alt 
20 personer, heraf 9 fagpersoner og 11 foreningsmedlemmer inkl. arbejdsudvalget. Lena Lande 
Wekre fortalte mig, at det var 7. gang der blev afholdt fagseminar i OI-Norden regi.  
I betragtning af at OI-Norden ikke er så gammel, kan vi vel være lidt stolte over dette.  
 
Da der kun var afsat en halv dags tid til dette seminaret, blev der kun afholdt fire faglige indlæg, 
alle efter forslag fra OI-Norden og fagpersoner som følgende: 
 

1. ”Udfordringer ved OI og aldring”  
v. overlæge Lena Lande Wekre, TRS, Norge 

2. ”Knoglestruktur hos voksne med OI”  
v. læge og PhD stud. Lars Folkestad, OUH, Danmark 

3. ”Hvad kan fortælles om kranie base anatomi ud fra lataral kranium røntgenbillede”  
v. tandlæge og PhD stud. Heidi Arponen, Helsinki, Finland 

4. ”Udvikling af retningslinjer for diagnostik og opfølgning i Norge”  
v. overlæge Lena Lande Wekre og psykolog Inger-Lise Andresen, TRS, Norge 

 
Efterfølgende og under middagen var der god diskussion/samtale på tværs af faggrupperne og 
med alle øvrige deltagere.  
 
OI-Norden har ikke mulighed for at yde støtte til fagpersoner og deres deltagelse ved et seminar, 
så vi syntes det er meget flot at de alligevel gang på gang stiller op. Så derfor en meget stor tak til 
de fagpersoner der kom, og ikke mindst til de der kom med gode og oplysende indlæg ved et godt 
fagseminar om OI 2011.  
 
Konference: 
I efteråret 2010 foregik der også andet godt. Den 23.-24. september deltog de fleste medlemmer 
af arbejdsudvalget ved en stor internationale OI konference, arrangeret af NFOI og TRS på Thon 
Airport Hotel ved Oslo, med over 100 deltagere og top-foredragsholdere fra både ind- og udland.  
 
Formål: 
Vedrørende arbejdsprogrammet for 2010-2011, så er der nogle punkter der endnu ikke er opfyldt, 
men der arbejdes fortsat på det. Nogle af punkterne er derfor ofte gentagelser fra de tidligere 
generalforsamlinger. 
 

1. Fortsat samarbejde mellan fagfolk i Norden. 
Det ”fungerer”, men kan blive meget bedre, så vi arbejder videre på det. 

2. Imødekomme fagfolkenes ønsker om et større informationsudbytte fra OI’erne selv. 
Det skal vi prøve at informere bedre om til de nationale foreninger og medlemmerne. 

3. Fortsat arrangere nordiske sommerlejre eller voksen- og ungdomsweekender. 
Det har ikke fungeret som ønsket i denne periode. Sverige arrangerede en sommerlejr 
på Grötö i sommeren 2011. Jeg havde søgt en fond uden resultat. Carina Svenheden fik 
fondsmidler, men hvor meget ved jeg ikke. Der deltog en dansk familie for egen 
regning, da DFOI ikke havde søgt eller fået midler til at støtte lejren. 
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4. Udvikling af OI-Nordens hjemmeside. 
Hjemmesiden er desværre meget forsømt af undertegnede og har derfor et stort ønske 
om, at en anden kan og vil overtage dette arbejde. 

5. Fortsat arbejde på og gøre det kendt, at der findes muighed for at træffe andra unge i de 
nordiske lande på Yahoo grupper og f.eks. opmuntre foreningerne til at linke til disse via 
deres egne hemmesider. Der har hidtil været en gruppe på Yahoo og der nu nogle grupper 
på Facebook, bl.a. en svensk og dansk, samt OI-Norden og OIFE. 

Jeg mener der kører en hel del her, både på nordisk og europæisk plan. 
6. Fortsat arbejde for samarbejdet mellem de nordiska organisationer. 

Her skal vi måske forlange lidt mere respons fra de nationale foreninger. 
7. Arbejde for gensidig information og samarbejde med OIFE. 

Alle medlemsforeninger er med i OIFE og deltager som sådan ved arrangementer rundt 
om i verden. Så på den måde samarbejder vi. Om vi skal forvente mere direkte 
samarbejde er lidt svært at overskue. 

 
Økonomi: 
OI-Norden søger hvert år økonomisk støtte fra Nordisk Välfärdscenter, det tidligere NSH, til hel 
eller delvis dækning af arbejdsudvalgets møder, og vi har både for 2010 og 2011 modtaget støtte. 
Begge år har vi fået 35.000 SEK (70.000). Uden disse tilskud til mødeaktiviteter, var det ikke muligt 
for alle de nationale medlemsforeninger at opretholde denne nyttige kontakt og meget givende 
samarbejdet på tværs af grænserne. En stor tak skal hermed rettes til Nordens Välfärdscenter for 
denne økonomiske støtte. 
 
Til den yderligere drift af OI-Norden og div. andre aktivitet, betaler alle medlemsforeningerne 
kontingent/medlemsafgift på 300 EURO årligt (pt. ca. 2.300 DKK/NOK/SEK). Hertil skal påregnes 
rejseudgifter for arbejdsudvalgets medlemmer. En stor tak til medlemsforeningerne for et godt 
samarbejde og deres støtte til opretholdelse af OI-Norden. 
 
Slut: 
Hermed vil jeg afslutte beretningen/rapporten for 2010-2011 – og skulle jeg have glemt/overset 
noget eller nogen, må jeg give et PC nedbrud i starten af i april 2011 skylden, hvor stort set alt på 
harddisken gik tabt. 
 
Til slut vil jeg rette en stor tak til arbejdsudvalgets medlemmer og suppleanter i den forgangne 
periode for det gode samarbejde og sociale samvær i forbindelse med møderne, ikke mindst til 
Karin Bøe for styringen af OI-Nordens økonomi og til Lisbeth Myhre fra NFOI for revision af vort 
regnskab. 
 
 
Med mange nordiske hilsner 
 

Preben Nielsen 
Formand/leder 


