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Osteoporoseforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder for bedre vilkår for op mod 650.000 
danskere med knogleskørhed.  
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Kommissorium for sundhedsfagligt udvalg  
 
Formål 
Det sundhedsfaglige udvalgs formål er at understøtte og bidrage til 
Osteoporoseforeningens arbejde med at udbrede kendskabet til 
forebyggelse og behandling af osteoporose, støtte personer med 
osteoporose og støtte forskning og udvikling inden for osteoporose.  
 
Opgaver  

• Rådgiver landsbestyrelsen og landssekretariatet i spørgsmål 
vedrørende forebyggelse og behandling af osteoporose og bistår 
med viden derom.  

• Monitorerer videnskab, udvikling og implementering på 
osteoporoseområdet i stat, region og kommune og afdækker 
mangler inden for disse områder. Beskæftiger sig med dertil 
knyttede sundhedspolitiske problemstillinger, som vedrører 
mennesker med osteoporose. 

• Indstiller kandidater til at modtage forskningsstøtte.  
• Udarbejder forslag til konkrete indsatser og aktiviteter inden for 

udvalgets kompetenceområde. Det kan ske på eget initiativ eller på 
foranledning af landsbestyrelsen. 

 
Beslutningskompetence 
Det sundhedsfaglige udvalg orienterer løbende landsbestyrelsen om sit 
arbejde og fremlægger relevante sager for denne. 
 
Udvalget har selvstændig beslutningskompetence vedrørende emner og 
metode inden for de sagsområder, som landsbestyrelsen løbende 
uddelegerer til udvalget. 
 
Sammensætning  
Udvalget består af op til 8 medlemmer: 1-3 speciallæger, 1 læge fra almen 
praksis, evt. 1 sygeplejerske, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 diætist. 
 
Medlemmerne skal være eller have været aktive inden for 
osteoporoseområdet. De skal tilsammen besidde erfaring med forskning og 
udvikling (evt. i kombination med en professionsuddannelse) og 
tværsektoriel erfaring. De skal være medlemmer af foreningen. 
 
Udvalgets formand skal have ledelseserfaring fra sundhedssektoren, 
forskningssektoren eller lignende. 
 
Landsbestyrelsen udpeger medlemmer på baggrund af en åben 
ansøgningsrunde og indstilling fra udvalget. Opslag offentliggøres på 
foreningens hjemmeside.  
 
Alle udvalgets medlemmer skal deklarere potentielle interessekonflikter og 
skal handle uafhængigt af særinteresser. Medlemskab af udvalget er 
ulønnet.  
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Arbejdsform 
Udvalget holder minimum to møder årligt. Møderne foregår i udgangspunkt 
uden for almindelig arbejdstid og afholdes digitalt, dog med ét årligt møde 
på landsforeningens hjemsted i Aarhus. Kørselsomkostninger dækkes af 
foreningen. Udvalget yder endvidere rådgivning ad hoc til landsbestyrelsen 
og landssekretariatet. 
      
Udvalgsformand og sekretariatschef udarbejder dagsorden for møderne. 
Sekretariatschefen sikrer fremdrift i udvalgets opgaver. Dagsorden og bilag 
udsendes minimum 7 dage forud for et møde. Udvalgsformanden 
fremlægger eventuel indstilling for landsbestyrelsen. 
 
Udvalget kan nedsætte permanente eller tidsbegrænsede (ad hoc) 
underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver. Udvalget er 
repræsenteret i underudvalgene. Udvalget kan selvstændigt invitere 
eksperter med i tidsbegrænsede udvalg. 
 
Udvalget nedsætter et permanent underudvalg, som indstiller kandidater til 
at modtage forskningsstøtte fra foreningen på baggrund af ansøgning og 
inden for den økonomiske ramme, som landsbestyrelsen beslutter. 
Medlemmerne af underudvalget skal selv være aktive forskere og skal være 
medlemmer af foreningen. De behøver ikke være udvalgsmedlemmer. 
Støtte gives til videnskabelige projekter med høj forskningsmæssig kvalitet. 
Projekter, hvor forskningsresultaterne kommer osteoporose patienter til 
gode inden for en overskuelig tidshorisont, prioriteres. Det er 
landsbestyrelsen, der udvælger modtagere af forskningsstøtte.  
 
Inddragelse og åbenhed 
Udvalget er forpligtet til at inddrage relevante aktører i sit arbejde, fx 
gennem samarbejde om specifikke initiativer. 
 
Mødereferater offentliggøres på osteoporosefrivillig.dk. 
 
Budget 
Landsbestyrelsen beslutter et budget efter indstilling fra udvalget.  
 
Sekretariatsbetjening 
Det sundhedsfaglige udvalg sekretariatsbetjenes af foreningens 
sekretariatschef. 
 
Kommissoriet er vedtaget på landsbestyrelsens møde d. 10. maj 2021. 
 

Dato: 1. november 2021 
 


