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Verksamhetsberättelse Skoliosföreningen Sverige 2021 
 
Året kan summeras med många idéer, kontakter och samtal.  
 
Ett stort fokus är har varit att ansöka om bidrag där vi glädjande fick ett beviljat från 
Socialstyrelsen, läs mer här under om projektet.   
 
Om man ska se något positivt med pandemin så är det vår allas digitala mötesmognad. Att 
man snabbt kan koppla upp sig på digitala träffar vilket leder till mer engagemang och 
tillgänglighet när vi alla bor på olika platser runt om i landet. Vi har haft medlemsfikan, 
föreläsningar och träningar digitalt under året.  
 
Våra kommunikativa plattformar, vår webbsida uppdateras kontinuerligt och vi har en 
löpande närvaro på sociala medier. Främst via Facebook-gruppen Skolios Sverige med ca 
2.000 medlemmar men även Facebooksidan Skoliosföreningen och Facebook-gruppen 
Skoliosföreningen för medlemmar.  
 
I skrivande stund är vi 256 betalande medlemmar i föreningen. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Pernilla Grip Acharius, ordförande, Rickard von Yxkull, vice ordförande samt ledamöterna; 
Jenny Engström, Marie Carlsson, Maria Thorsson och Anna-Karin From     
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Större händelser: 
 
Vi fick statsbidrag från Socialstyrelsen 

Det var och är med glädje och stolthet som vi fick statsbidraget på 200 000 kr från 

Socialstyrelsen som de delar ut till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad 

vård för patientgruppen ”personer med sällsynta diagnoser”. I vår ansökan hade vi skrivit om 

att vi vill ”öka kunskapen om skolios inom Elevhälsan” och det fick vi beviljat.   

   

Vi delade upp det i tre viktiga punkter:  

1. Att Elevhälsan ska få in rutinen att kolla elevernas ryggrad så tidigt som möjligt, helst 

redan i förskoleklass (och inte som idag i årskurs 4) då forskningen visar att ju tidigare man 

upptäcker skolios hos barnet desto större chans till att förhindra skoliosens progression. Att 

tidigt upptäcka och hålla jämna steg med eventuell progression kan vara skillnaden mellan 

ett liv med eller utan smärta.  

2. Att det ska finnas en kvalitetssäkrad process vad det kan innebära både fysiskt och 

psykiskt för ett barn med sned ryggrad. Att ett team sluts upp kring barnet och dess 

vårdnadshavare som består förslagsvis av barnets lärare, skolläkare, skolsköterska samt 

kurator som kopplas och finns till hands när barnet får korsett eller blir stelopererad.  

3. Att det ska finnas bra information till vårdnadshavaren så att man känner sig trygg och 

därigenom kunna stötta sitt barn.   

   

För det medel vi fick har vi: 

Avlönat vår ordförande Pernilla Grip Acharius för att kunna arbeta deltid med att kontakta 

över 70 kommuner och dess ansvarige för Elevhälsan för att berätta om oss och vårt projekt. 

Vi har i de allra flesta fallen fått positiv respons och kommuner såsom Ekerö, Enköping, 

Alingsås, Umeå eller hela Västerbotten har sagt att de ska se över sin Metodbok och 

uppdatera sina riktlinjer, så fantastiskt roligt! 

 
Vi har producerat och tryck en broschyr på 16 sidor till vårdnadshavare vars barn precis fått 
sin skoliosdiagnos. Den har nu börjat skickas ut till så många skolsköterskor som möjligt i vårt 
avlånga land. Broschyren finns även för nedladdning på hemsidan.  
www.skoliosforeningen.se/broschyrer  
  

Vi har skrivit en artikel i tidningen Skolhälsan om skolios och vårt projekt som kommer ut 

under våren. Tidningen Skolhälsan når ca 2 400 skolsköterskor av landets ca 4000 st.   

 

Vi gick ut med en enkät till föräldrar aktiva i Skolios Sverige på Facebook för att få vetskap 

om vad man saknade inom skolhälsan.  

 
Digitala fikan 

Under året har vi haft flera digital fikan för medlemmar. Teman har varit Föräldrar med barn 

som har skolios, Vuxna med skolios och Vuxna som opererats för skolios. Det har varit allt 

från fyra personer till 10 som under 45 minuter delat med sig av sina erfarenheter, ställt 

frågor och tipsat.  

https://www.skoliosforeningen.se/broschyrer
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Digital träning 

- Vi testade en digital skoliosgympa med osteopaten Edgar Estevez för att prova om det 

fungerar att träna skoliosspecifika stretchövningar online. Detta var lite klurigt då alla har 

sådana individuella skolioser så vi får återkomma om vi kan utforma detta på något annat 

sätt. 

- Christine “Yogaberry” Jaureguiberry höll en medlemsföreläsning för oss om skolios och 

yoga. Christine har själv skolios och håller digitala yogaklasser varje onsdag i sin egna kanal 

på Youtube.  

- Emily Hale höll medlemsföreläsning för oss om skoliospilates. Hon kommer från England 

och har själv skolios och är opererad och håller onlineklasser med skoliospilates. 

 

Digitala föreläsningar 

I april höll Jogi Karpinski en medlemsföreläsning för oss om Dornmetoden. Han är den enda 

officiellt examinerade och godkända Dornutbildaren i Sverige. 

 

Skolios Sverige 

Gruppen Skolios Sverige på facebook är den största plattformen för skolios i Sverige och 
växer för var dag. Nu är det närmare 2.000 medlemmar som diskuterar, ställer frågor eller 
delar med sig av sina erfarenheter. Vi i styrelsen modererar, godkänner nya medlemmar och 
använder gruppen även för att delge information från föreningen. 
 
1177 
Under hösten skrev vi till 1177 om att vi önskar att det finns en länk till Skoliosföreningens 
webb sida ifrån 1177 sida som berättar om skolios. Vi fick svar några veckor senare att de 
hade lagt dit en länk så nu finns vi med där! 
 
Om oss i styrelsen  
Under året har vi haft sex digitala styrelsemöten och flera mindre möten. Vi är en liten men 
aktiv styrelse som alla har en koppling till skolios. Antingen som förälder eller att vi har 
krokiga ryggar. Men gemensamt är att vi alla brinner för att sprida kunskap om skolios och 
att vården i Sverige ska utvecklas. På vår webb har vi var och en skrivit några rader om varför 
vi valt att engagera oss ideellt i styrelsen. www.skoliosforeningen.se/styrelsen  
 
Vi har med andra ord haft ett mycket spännande år och ser fram emot 2022 
 
Vänliga hälsningar 
 
Styrelsen i Skoliosföreningen Sverige – Pernilla, Richard, Marie, Anna-Karin, Maria och Jenny 

http://www.skoliosforeningen.se/styrelsen

