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10 april hade vi ett öppet styrelsemöte till vilket länets hälsocoach Claes Inger 

var inbjuden att presentera sig och förklara vad det innebär att vara hälsocoach. 

Claes, som är medlem i lokalföreningen i Uppsala, berättade att han genomgått 

en kurs för hälsocoacher som Riksförbundet anordnat. Med stort engagemang 

förklarade Claes att han som hälsocoach ska leda samtalsgrupper där fokus ska 

ligga på vad man själv kan göra eller kanske ändra på för att må bättre. 

 

Som stöd har Claes och hans coach-kollegor runt om i landet ett material som 

Riksförbundet tagit fram. För att det ska bli bra diskussioner där alla deltar bör 

grupperna inte ha fler än fem deltagare. Claes mål är att ha fem träffar en gång 

per vecka. Varje träff är ca en och en halv timme. Claes berättade att 

Lokalföreningen i Enköping redan har startat en grupp med honom som 

samtalsledare.  

 

Materialet från Riksförbundet och Claes stora engagemang borgar för att man 

bör nå bra resultat. Vi bör följa Enköpings exempel och engagera Claes att leda 

en samtalsgrupp i Östhammar. 

 

I anslutning till det styrelsemötet 10 april skulle vi ha startat en egen 

samtalsgrupp för stresshantering. Men, eftersom inga medlemmar utöver 

styrelsen var på plats blev det inget samtal. Vi gör ett nytt försök till hösten då vi 

ber Claes att också ta upp stresshantering i den samtalsgrupp vi hoppas att han 

kan leda. 

-- x -- 

 

Vår kampanj för att bli fler medlemmar i föreningen fortsätter. Planen har 

redovisats i tidigare Medlemsinformation. Under förra året och fram till 31 mars 

i år har 11 personer lämnat föreningen. Under samma period har 9 nya 

medlemmar tillkommit. Situationen just nu är att vi netto har minskat med tre 

medlemmar. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna locka fler att bli 

medlemmar hos oss. Medlemskapet har ju många fördelar; Tidningen Status 

innebär att vi blir välinformerade om våra sjukdomar, en nödvändighet med 

dagens vårdsituation. Social gemenskap är nyttigt för välbefinnandet visar flera 

studier. Vi lyfter frågor som är viktiga för våra medlemmar till Kommunen och 
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Region Uppsala. Vi kämpar för att fler ska motionera med målet att må bättre 

och förebygga försämrad hälsa. 

 

Känner du någon som du tycker borde vara medlem? Fråga personen ifråga! Vi 

vill vara en aktiv förening men för att bli det måste vi bli fler. Under våren 

kommer vi att fortsätta att bjuda in till informationsmöten och vara synliga ”på 

stan”.  

Planerade aktiviteter: 

Torsdag 19 april. Våra vänner i Tierp har bjudit in oss att delta i deras bussresa 

till Wasamuseet i Stockholm. När anmälningstiden gick ut hade endast två 

personer från vår förening anmält att de vill delta i resan. 

Torsdag 24 maj. Vi inspekterar Hälsans Stig och äter sopplunch tillsammans. 

Vi träffas utanför kommunhuset klockan 10 och promenerar utefter stigen till 

Ada:s kafé där vi äter gemensam lunch som föreningen bjuder på. Efter lunchen 

har vi ett styrelsemöte i annexet Vinkelboda som alla som vill är välkomna att 

delta i. 

 

Hemsidan  

Information om föreningen får du via vår och Riksförbundets hemsida 

(www.hjart-lung.se). Välj Uppsala län och lokalföreningen i Östhammar. På vår 

hemsida hittar du telefonnummer mm till alla oss i styrelsen. Via hemsidan kan 

du också hitta de senaste årsmötes- och styrelsemötesprotokoll samt de senaste 

numren av vårt Medlemsblad.  

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 0173-10148 eller 070-6309315 Till 

Olle kan du också skicka E-post på olleandersson.oas@gmail.com  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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