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Verksamhetsberättelse 2020 

 
Inledning  
2020 var ett omtumlande år för Förbundet, 2020 var verksamhetsåret då COVID-19 
satte djupa tragiska spår hos många av våra medlemmar och aktiva. Vi förlorade 
tragiskt en väldigt uppskattad styrelsemedlem i en av våra länsföreningar och alla 
våra tankar går till hens familj, nära men även styrelsekollegor.  
 
Pandemin vände upp och ner på all vår verksamhet och påverkade mycket av 
förbundets medlemsutveckling. Förbundet gjorde ett stort medlemstapp samtidigt 
som vi under 2020 ökade vårt besöksantal på såväl plattformen som sociala medier. 
Förbundet och länsföreningarna ställde om från fysiska aktiviteter till digitala 
stödaktiviteter.  
 
 
Ambitionen att sprida information utåt har också varit fortsatt hög. Den information 
som vi tagit fram, i form av foldrar, utbildningsmaterial, nyhetsbrev, 
kunskapsplattform och filmer, uppskattas inte bara av medlemmar utan visas i 
sociala medier och sprids av skolor, hälso- och sjukvården, medier, myndigheter, 
regioner, kommuner och andra organisationer. 
 
Vi har fortsatt vårt intressepolitiska arbete genom opinionsbildning och 
påverkansarbete. Vilket gav resultat i början av året då Socialstyrelsen beslutade att 
påbörja arbetet med Nationella riktlinjer. Vi har synts i medier, varit delaktiga i 
debatter, skrivit artiklar och debattinlägg för att lyfta fram vår syn på vad samhället 
borde erbjuda våra medlemmar.  
 
Vi har fortsatt medverkat i expertgruppsråd, patientråd, dialog- och utvecklingsråd 
både regionalt, nationellt och internationellt i den omfattning vi har resurser till. Vi 
arbetar brett med dessa frågor, men inom skola och hälso-och sjukvård har vi gjort 
extra insatser. 
 
Förbundets strategi är att aktivt fortsätta att arbeta för att förbundets intäkter ska öka 
bl.a. via samverkan med andra organisationer, projekt samt regioner och egen 
försäljning av utbildningar och föreläsningar.  
 
HOBS har under 2020 arbetat vidare med ett pågående projekt samt påbörjat nya 
samverkansprojekt, läs närmare redovisning längre fram i verksamhetsberättelsen.  
 
Denna verksamhetsberättelse beskriver det arbete som görs på nationell, 
internationell nivå, men även valda delar av det regionala arbetet som bedrivs i 
Riksförbundet.  
 
 
 
 
 



Medlemmar 
Riksförbundet HOBS har minskat sitt medlemsantal och är den 31/12 2020,  
121 betalande medlemmar.  
Förutom betalande medlemmar har vi över 950 registrerade medlemskonton på 
hobs.se  
Vi har under 2020 haft 53 000 unika besökare som sökt kunskap, stöd eller utbildning 
på vår sociala lärplattform, hobs.se. En ökning på hela 229% från 2019. 
 
Vi kan fortfarande konstatera att det är en utmaning att få betalande medlemmar 
trots marknadsföring samt sänkt medlemsavgift. Samtidigt ser vi stor ökning av 
besökare och registrerade på plattformen.  
 

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen leder det strategiska arbetet mellan årsmötena och förvaltar dess 
tillgångar.  
 
Förbundsstyrelsens huvuduppgift är: 
- Att skapa största möjliga förtroende för organisationens idé utåt och inåt. 
- Att leda och utveckla organisationen för bästa möjliga resultat. 
- Att stärka delaktighet och engagemang genom att verka för ett positivt arbetsklimat 
inom riksförbundet. 
- Att utöva organisationens arbetsgivaransvar, d.v.s. att inom gällande lagar och avtal 
skapa goda förutsättningar för personalens arbete. 
 
Förbundsstyrelsens sammansättning: 
Ordförande 
- Monika Andreasson HOBS Jönköping  
Kassör: 
- Gun Bengtsson HOBS Skåne  
Sekreterare 
- Christine Wessman HOBS Skåne  
 
Förbundsstyrelsens Arbetsutskott (AU) utgörs av ordförande och sekreterare.  AU:s 
viktigaste uppgift är att förbereda styrelsens möten, de ärenden som ska behandlas 
där, samt att utgöra ett samrådsorgan när det gäller kansli- och personalfrågor.  
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. 
Styrelsens arbete baseras på verksamhetsplanen och i dialog med kansliet och 
personalen. 
Styrelsens sammanträden hålls i regel via video eller telefonkonferens. 
 
 
Revisor 
Förbundsstämman valde 1 ordinarie revisor. Revisorn ska granska förbundets 
verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av räkenskaperna samt 
avge revisionsberättelse. 
För den ekonomiska granskningen av externa medel har förbundsstyrelsen anlitat 
bokföringsfirman Tallvägens Redovisningstjänst samt Refa Revision AB.  
 



Valberedning  
Den sittande valberedningen valdes på förbundets årsmöte 2020, ledamöterna håller 
kontinuerlig kontakt med varandra via mejl och telefon. 
 
HOBS Expertråd  
Riksförbundet HOBS expertråd har till uppgift att bistå riksförbundet med 
professionell sakkunskap inom området övervikt och obesitas för barn och vuxna.  
Rådet utgör ett stort stöd till förbundet i frågor där vi behöver professionell 
kompetens.  
Experternas uppgift är att: 
- Informera förbundsstyrelsen och kansliet om utvecklingen inom respektive område, 
bland annat genom att uppmärksamma aktuella forskningsrön och litteratur av 
intresse. 
- Stötta förbundsstyrelsen och kansliet med granskning och bedömning av forskning, 
behandlingsmetoder och metoder inom förbundets intresseområde. 
- Ge förbundsstyrelsen och kansliet förslag, tips och idéer om professionella 
kontakter, verksamheter och frågor som kan vara av intresse för riksförbundet. 
- Utgöra ett konsultativt och rådgivande stöd till förbundsstyrelsen och kansliet i 
andra frågor som kräver särskild professionell sakkunskap. 
 
Under året har rådet haft följande sammansättning: 
Torsten Olbers  
Joanna Udden Hemmingsson 
Kajsa Järvholm 
Björn Eliasson 
Ingrid Larsson 
Claude Marcus 
Lovisa Sjögren  
Jovanna Dahlgren 
Anna Laurenius  
Carl – Magnus Brodén 
Kristina Georgivic 
Ylva Trolle Lagerros 
 

Fokusgrupper  
Fokusgrupper är ett viktigt komplement till det vanliga styrelsearbetet. Det ger 
möjlighet att fokusera och inhämta målgruppens behov och gå lite djupare i en fråga. 
Aktiva grupper rapporterar kontinuerligt sitt arbete till generalsekreteraren och till de 
anslutna projekt som bedrivs i förbundet. 
 
Fokusgrupp obesitasopererade 
Gruppen är förbundets största fokusgrupp där vi har 400 individer (ej betalande 
medlemmar) som tillför sina åsikter till arbete som sker inom behandlingsområdet 
obesitasoperationer. En viktig uppgift är att säkerställa det som förbundet tar fram 
och förmedlar kring behandlingsområdet obesitasoperationer om det 
överensstämmer med målgruppens syn och upplevelser.  



Fokusgrupp föräldrar/anhöriga 
Gruppen bidrar med sina åsikter kring hur förbundet ska lyfta och arbeta med frågan 
barnobesitas och behandling. Gruppen har under 2020 bidragit till bl.a. viktig input till 
Nationella programområdets arbetsgrupp om barnobesitas/fetma behandling, 
Socialstyrelsens riktlinjearbete samt till regionala programområden.  
 
Fokusgrupp intressepolitiskt arbete 
Gruppen bidrar löpande med omvärldsanalyser och fokuserar på att lyfta frågan 
intressepolitiskt. Under 2020 har gruppen fokuserat på Nationella riktlinjer samt hur 
Nationella programområdets arbete har fortlöpt.  
 
Fokusgrupp kunskapsökning 
Gruppen bidrar med att bistå vid undersökningar, intervjuer, forskningsmedverkan 
mm. Under 2020 har gruppen bidragit med att delta i flera viktiga studier, intervjuer 
samt undersökningar. Många av deltagarna har bl.a. blivit intervjuade för media iom 
COVID-19.  
 
Alla våra fokusgrupper träffas digitalt via vår plattform eller zoommöten.  
 

Intressepolitiska insatser 
De intressepolitiska frågorna spelar en stor och viktig roll i HOBS arbete.  
Vägledande för arbetet är de mål som finns i den strategiska planen. I det 
intressepolitiska uppdraget ingår att följa de samhällspolitiska diskussionerna i frågor 
som är viktiga för medlemmarna, att knyta kontakter med politiker, tjänstemän, 
utredningar, opinionsbildare, föreningsaktiva och medlemmar, samverka med 
professionsföreningarna samt lyfta våra viktiga frågor hos myndigheter och i media.  
I början av 2020 gick av våra långsiktiga strategiska mål i hamn, Socialstyrelsen 
beslutade äntligen att påbörja arbetet med framtagandet av Nationella riktlinjer för 
barn och vuxen behandling för Obesitas. Ett arbete som HOBS kommer vara högst 
delaktiga i.  
 
Det är riksförbundets generalsekreterare (GS) som samordnar arbetet i samråd med 
förbundsordföranden. GS stödjer även de nationella projekten med råd och stöd 
kring intressepolitiska frågor och ställningstagande. 
Intresset för HOBS intressepolitiska arbete och medlemsgrupper på hobs.se har ökat 
stort under 2020. Under året har nya kontakter tagits med oss från myndigheter, 
statliga utredningar och beslutsfattare i syfte att öka samarbetet med HOBS och 
lyssna in våra åsikter.  
På samma sätt tar vi aktiv kontakt med nämnda aktörer i frågor där våra inspel 
behövs och efterfrågas. Belastningen på GS är tidvis hög för att hinna med alla 
viktiga kontakter och vi ser att vi inte kan möta den efterfrågan som varit under 2020.  
Generalsekreteraren har träffat myndigheter, politiker och andra opinionsbildare och 
fört fram våra medlemmars erfarenheter och det HOBS aktivt arbetar för.  
Bland annat har riksförbundet träffat Socialstyrelsen, socialutskottet, representanter 
från sjukvårdsdelegationen, regionala och nationella sjukvårdspolitiker och 
tjänstemän, representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 
representanter från Nationella programområdet endokrin, politiker från riksdagen 
samt barn och ungdomars hälsa, m.fl.  
Till detta kommer ett stort antal kontakter via mejl och telefonsamtal. 



 
Flera av HOBS länsföreningar har fått stöd och hjälp i intressepolitiska frågor. 
HOBS länsföreningar deltar regelbundet i Funktions rätt Sveriges verksamhet, bland 
annat i samrådsmöten, remissmöten och som referensorganisation i frågor där 
HOBS kunskap behövs. Samarbetet med andra förbund och organisationer har 
resulterat i ett ökat fokus på våra prioriterade frågor. Samverkans dialog har förts 
med bl.a. Cancerfonden inledande samverkan har bl.a. bedrivits med Forum 
Spetspatient och Generation Pep för att nämna några. Under året har vi skrivit flera 
debattartiklar tillsammans med företrädare från professionen samt medverkat vid 
flertalet intervjuer och reportage i radio och tv. HOBS har också medverkat i många 
intressepolitiska webbinarium. HOBS är med i flera nationella och regionala 
expertgruppsarbete inom området barn och vuxen obesitas.  
Vi har även under 2020 deltagit i det intressepolitiska arbetet på internationell nivå, 
då vår GS samt förbundsordförande representerar Sverige.  
 
HOBS årsmöte beslutade 2020 att följande frågor skulle prioriteras: 

• Strategiska planen som följer projekten och Socialstyrelsen  
• Jämlikvård och ökad egenmakt 
• Nationella riktlinjer 

Information och kunskapsspridning 
Information- och kunskapsspridning är fortsatt en central del av HOBS verksamhet. 
Händelser och aktiviteter under 2020 har bekräftat att intresset för övervikt som 
tillstånd och obesitas/fetma som kronisk sjukdom samt behovet av kunskap om vad 
det innebär att leva med övervikt eller obesitas/fetma bara ökar. HOBS ska vara en 
professionell aktör som har kunskap, som påverkar och erbjuder gemenskap med 
fokus på en hälsa och tillhörighet för personer med övervikt eller obesitas och deras 
anhöriga.  
 
Kansliet fortsatte arbetet under 2020 med utvecklingen av vår sociala lär plattform 
hobs.se. Plattformen har utvecklats och växt fram till en av Sverige största sociala 
lärplattformer inom ämnet övervikt och obesitas/fetma. Under 2020 har även hälso- 
och sjukvården tagit plats på vår lär plattform med material och kunskap som vänder 
sig direkt till målgruppen.  Vi har ökat vårt antal följare på Facebook och Instagram 
med över 200 %. Vi har genom våra kanaler på sociala medier nått ut till över 1,4 
miljoner mottagare med våra inlägg och information. Under 2020 har hobs.se haft 
totalt 160 000 sidvisningar och 53 000 besökare.  
 
De tre mest besökta sidorna på hobs.se förutom första sidan har varit 
 
Info om övervikt/obesitas och COVID-19, i början av pandemin lanserade vi en egen 
informationssida med fakta och stöd om COVID-19. Professionen ställde upp 
svarade på frågor som trillade in. De två första dygnen kom det in över 150 frågor. 
Ställde upp på intervjuer och andra bidrog med att tolka alla studier som löpande 
trillande in i början av pandemin. Ett stort tack till alla som ställde upp och bidrog med 
att göra det möjligt för målgruppen att få stöd och värdefull information. 
 
Den andra mest besökta sidan har varit faktasida om obesitasoperationer som ligger 
i vårt projekt som är finansierat av Allmänna arvsfonden. En faktasida som är 
framtagen av patienter för patienter.  



 
Den tredje mest besökta sidan har varit Öka din kunskap/ Nolltolerans mot 
viktstigma, ett arbete vi startade under 2019 och som fortsätter att öka i spridning. 
Filmen som lanserades 2019 har över 100 000 unika visningar nu. Filmen har även 
uppmärksammats stort internationellt under 2020.  
 
 
Under året har vi aktivt spridit förbundets projektresultat och kunskap till  
Hälso- och sjukvården, alla mottagningar i Sverige på specialistnivå har fått 
information. 
Skol- och barnomsorg, alla Sveriges rektorer, elevhälsoteam och förskolechefer har 
fått information.  
Alla folkhälsostrateger runt om i Sveriges kommuner har fått information om 
projektens resultat och HOBS.  
 
Under 2020 har vårt deltagande ställts om helt till digitala aktiviteter, Almedalen blev 
en digital Hälsodalen där vi deltog i paneldiskussioner, både BORIS och SOREG 
dagen genomfördes digitalt där vi deltog. Flera digitala rundabordssamtal 
genomfördes med nationella beslutsfattare under 2020.  
 

Media och opinionsbildning 
Under 2020 har vi utvecklat och effektiviserat vårt PR och mediearbete och som 
förbund har vi fått större gehör och stort genomslag. Vi har skickat ut och uppvaktat 
Sveriges regionala och nationella sjukvårdspolitiker, högre tjänstemän inom hälso-
sjukvården samt övriga nationella beslutsfattare. Vi har varit en stor drivkraft i kring 
COVID-19, där HOBS varit med vid flera tillfällen i media, alltifrån TV4 till 
vetenskapsradion. Vi har under året publicerat debattartiklar, deltagit i radio och tv 
intervjuer vilket visar på en ökad efterfrågan och intresse för våra frågor och för oss 
som förbund.  
 

HOBS Länsföreningar 
Det Regionala arbetet har under 2020 dessvärre påverkats hårt av pandemin och 
länsföreningarna har fått fokusera på stöd och stöttning till sina medlemmar. Iom 
restriktionerna har alla fysiska aktiviteter ställts in och det har påverkat 
länsföreningarnas medlemsutveckling.  
Under året har förbundets kansli haft löpande dialog och samtal med 
länsföreningarna för att stötta och lyfta deras viktiga arbete. 
 
Länsföreningarna vänder sig till förbundet via mail och telefon för att få information, 
vägledning, tips eller att ta upp frågor rörande föreningsarbete. Ett flertal 
föreningsbesök har gjorts vid sidan av individuella telefonmöten och 
mailkonversationer. 
 
Kansliet och förbundsstyrelsen har under året medverkat till: 
- Att informera och hålla kontakt med våra föreningar runt om i landet 
- Att stötta och bidra med kunskap och material från förbundet 
- Att stötta samverkan mellan förbundets projekt och länsföreningarnas verksamhet 
- Att stötta länsföreningarna att använda sig av hobs.se  



 
Kansliet har under året fortsatt arbetet med att hålla alla som arbetar för HOBS, både 
personal och förtroendevalda, informerade om det som händer inom riksförbundet 
och i samhället när det gäller våra frågor. Detta har främst varit via hobs.se samt 
sociala medier. 
 
Under 2020 har fokus legat på stödverksamhet och kunskapsökning med digitala 
föreläsningar. Flera intervjuer har genomförts med professionen, forskare samt 
medlemmar för att öka kunskapen. Vi genomförde en intervjuserie som vi döpte till 
HOBS möter, en mycket uppskattad serie.  
 

Ekonomi 
Riksförbundets ekonomi har ett balanserande resultat under 2020. Våra viktigaste 
intäkter är från statsbidrag och projekt. Andra intäkter är medlemsavgifter. För en 
mer detaljerad redovisning, se den ekonomiska rapporten. 
  

Kansliet 
Kansliet har sina lokaler på Södra Bulltoftavägen 51 i Malmö. Kansliets arbete leds 
av generalsekretaren. Under året har vi av naturliga skäl haft en hård 
arbetsbelastning och vi kunde tack vare donationer och extra medel stötta upp 
stödverksamheten med en anställt till. Fokus har även legat på att fång upp 
volontärer och utbilda dem.  
 
Riksförbundets kansli bestod i slutet av året av följande personer: 

- Jenny Vinglid, Generalsekreterare  
- Cassandra Sääf, verksamhetsutvecklare 
- Naghmeh Ghanbar Zadeh, verksamhetsutvecklare 
- Julia Boman, kommunikatör  
- Elsa Collvin, kommunikatör  

 

Riksförbundets projekt 
Möjligheten att bedriva projekt är viktig för att förbundet ska kunna vara med och 
utveckla ny verksamhet. Genom våra projekt ges möjlighet att fokusera på särskilda 
frågor och sprida kunskapen samt engagera fler i förbundet.  
 
 
Jämlikvård och ökad egenmakt 
I januari 2019 fick vi beviljat projektmedel från Allmänna arvsfonden till vårt nästa 
stora projekt. Målgruppen i projektet är de 100 000 som i dag genomfört 
behandlingsmetoden obesitasoperation och som länge efterfrågat stöd och ökad 
vård. Under det andra projektår har projektet genomfört bl.a. 

- Stöd forum för personer som funderar, genomfört samt anhöriga kring 
obesitasoperationer.  

- Kunskapsmaterial obesitasoperationsfakta  
- Walk and talk med tema obesitasoperation 
- Föreläsningarna hur det är att vara opererad  



- Stor enkätundersökning och djupintervjuer med över 1 200 deltagare som 
kommer resultera i en rapport under 2020 

- Filmen Nolltolerans mot viktstigma 
 

 
Ambassadör, Spetspatient samt volontär 
Båda våra projekt har skapat en ökad efterfrågan och ett stort engagemang inom 
förbundet. Vi har genom projektmedel tagit fram en ambassadörsutbildning där man 
både kan engagera sig som ambassadör, spetspatient eller volontär.  
Vi lanserade den i slutet av 2019 och hade vid årsskiftet fått in 20 aktiva 
ambassadörer eller volontärer. Vi kommer under 2021 fortsätta att prioritera den 
verksamheten.  
 
Prevention Barnfetma – En jämlik hälsostart i livet 
Under 2020 påbörjades ett stort nationellt projekt som drivs av SWElife. Prevention 
Barnfetma är ett nationellt initiativ som har som syfte att förebygga övervikt och 
obesitas/fetma bland barn 0–6 år i Sverige och därmed bidra till att minska psykisk 
ohälsa, utveckling av diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Tillsammans med 
individen, hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet arbetar projektet för 
visionen Noll barnfetma vid skolstart 2030. Det görs genom den breda förankringen 
som projektet har bestående av 25 formella parter och ett nätverk av aktörer. Alla 
fem arbetspaket drivs nationellt och lösningarna är nationellt skalbara. HOBS har en 
viktig roll i det här arbetet och sitter med i styrgruppen för projektet och löpande ser 
till att målgruppen är representerade i det här arbetet. 
 
 

Utbildningar och föreläsningar 
HOBS har under 2020 arbetat med framtagning av nya utbildningar för att öka 
kunskapen om övervikt och obesitas. Vi har fokuserat på att skapa våra utbildningar 
främst digitalt för att öka tillgängligheten och spridningen. Vi har fortsatt att etablera 
våra befintliga utbildningar. De utbildningar vi har är våra omtycka 20 minuters 
utbildningar som riktar sig till personal inom, Förskola, BVC/primärvården, 
Grundskolan samt föräldrar och anhöriga. Vår andra populära utbildning ”Du och Din 
hälsa” är en utveckling och digitaliserad utbildnings variant av vår tidigare utbildning 
”Hälsa – Förståelse- Ansvar”. Utbildningen Du och Din hälsa rekommenderas inom 
bl.a. specialistvård och de olika mottagningar som specialiserar sig på förebyggande 
arbete inom primärvården.  
Vår välbesökta Ambassadörsutbildning som säkerställer en tillväxt för både 
ambassadörer och volontärer i förbundet på både nationell- och regionalnivå.  
Vi har även under 2020 tagit fram utbildningar för våra volontärer som bemannar vår 
stödverksamhet.  
Alla våra utbildningar på hobs.se är kostnadsfria.  
 
Under 2020 har vi i förbundet dels via projekten, dels via ambassadörer fått ställa om 
helt till digitala föreläsningar. Under året har vi genomfört 48 föreläsningar med fokus 
på ökad kunskap kring övervikt och obesitas.  
 



Vi har under 2020 fokuserat på att öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma 
och COVID-19 där det stora fokuset legat. Vi har även haft stort fokus kring 
viktstigma och behovet av en jämlik obesitas vård för både barn och vuxna.  
 
Under året har vi genomfört flera värdefulla intervjuer med professionen, forskare 
samt medlemmar för att öka kunskapen om övervikt och obesitas.  
 
Vi har under 2020 genomfört en rad digitala föreläsningar för hälso- och 
sjukvårdspersonal i frågan om ett bra bemötande.   

Samarbete och samverkan 
Vi har fortsatt vårt samarbete med olika organisationer och professionen.  
Vi samverkar med flera av landets barnkliniker och mottagningar, medicinska och 
kirurgiska kliniker på vuxenbehandling. Vi har byggt vidare på vår samverkan med 
SFO (Svensk förening för obesitasforskning) och SFOK (Svensk förening för 
obesitaskirurg). Den viktigaste frågan vi drivit med SFO och SFOK har varit arbetet 
med Nationella riktlinjer som gav resultat under året. Vi är väldigt positiva till 
samarbetet vi har med professionen och värdesätter den möjligheten vi har att lyfta 
fram våra medlemmars åsikter och perspektiv.  
 
Vi har under 2020 fortsatt vår samverkan med BORIS (Barnobesitas registret 
Sverige). Vi är med i BORIS styrgrupp och förankrar patientperspektivet. 
Likaså har vi fortsatt vår samverkan med SOReg (Scandinavian obesity registrer), vi 
ingår i deras styrgrupp och förankrar patientperspektivet.  
Under året har vi fortsatt samverkan i SWElife långsiktiga nationella projekt Noll 
fetma vid skolstart 2030 där vi är med i styrgruppen och lyfter fram målgruppens 
perspektiv. Vi har deltagit i flera nationella forskningsansökningar och bistår alltid 
med patientmedverkan i den mån vi har möjlighet. Vi ser dock att vi måste begränsa 
oss då våra resurser inte räcker till i den utsträckning som efterfrågas.  
Vi har under året fortsatt samarbetet med Generation Pep där vi som organisation 
har fått möjlighet att dela våra utbildningar i deras kunskapsbank.  
Våra länsföreningar har fortsatt sitt mångåriga arbete med Funktionsrätt och 
Studiefrämjandet. Övriga samarbete på länsnivå kan ni ta del av i respektive 
länsförenings årsrapport.  
 

Internationellt samarbete 
Under 2020 har vi varit en aktiv del i det arbete som sker på europisk nivå. Vi är en 
del av den nybildade europeiska patientorganisationen ECPO där vi aktivt bidrar med 
vår kunskap och erfarenhet. Vi är den äldsta patientorganisationen i Europa. 
Förutom att vi har deltagit i de olika arbetsgrupperna som finns har vi även haft en 
viktig roll i det internationella arbetet kring COVID-19. Vi har under året fått en stor 
efterfrågan om samverkan vilket vi ämnar söka medel för under 2021 för att kunna 
utveckla och skapa större möjlighet till att förmedla vår kunskap och erfarenhet i 
Europa.  
 
Vi har även under 2020 inlett ett samarbete med de nordiska länderna och främst vår 
systerorganisation i Danmark som resulterade i en gemensam satsning Nordic 
obesity alliance som kommer fortsätta under 2021.  



Slutord 
Det har varit ett intensivt år med stora framgångar men även tragiska motgångar och 
besked. Vi har varit många aktiva och det har gett möjlighet för att ge det stöd som 
behövs under en allvarlig pandemi. Vi har etablerat samverkan med många nya 
aktörer och stärkt våra befintliga samarbeten. Vi är vid året 2020 slut ett starkt 
förbund, vi syns mer och har möjlighet att agera i större utsträckning. 
Alla insatser, stora som små, på alla nivåer är viktiga för att HOBS ska bli den 
växande kraft som vi vill och behöver. Vi behöver fortsätta vara den drivkraft vi är för 
personer som lever med övervikt eller obesitas samt deras anhöriga i Sverige idag.  
Förbundsstyrelsen vill med denna verksamhetsberättelse framföra ett stort och varmt 
TACK till alla runt om i landet som med stort engagemang bidragit till Riksförbundet 
HOBS utveckling och tillväxt.  
Vi blickar med glädje och entusiasm framemot 2021 med hopp om att bli fler 
engagerade!  
 
Riksförbundet HOBS förbundsstyrelse: 
Monika Andreasson 
Christine Wessman  
Gun Bengtsson  
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