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INTRODUKSJON 
Stoffskifteforbundets handlingsplan bygger på strategien og fremlegges over en periode for fire år. 
Dette for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet for alle ledd; forbundsstyre, administrasjon, regioner, 
lokallag og likepersoner. I tillegg er det en erkjennelse av at flere saker krever langsiktig arbeid, samt 
at prioritering er nødvendig for gjennomslag. Handlingsplanen operasjonaliseres i årlige aktiviteter av 
administrasjonen som fremlegger og rapporterer til forbundsstyret. 
 
Det er ikke tenkt at planen er «hugget i sten» for fire år, men tas til revidering på hvert landsmøte 
(les; annen hvert år). Dette for å sikre at planen tilpasses endringer i samfunn, organisasjon og andre 
elementer som måtte tilkomme.  
 
Forbundets handlingsplan for 2023 – 2026 er forankret i de samme fire områdene som er definert i 
strategiplanen: 
 

• Politikk og samfunn 

• Medlemmene 

• Forskning 

• Organisasjon 

 
Disse punktene signaliserer hvilke områder forbundet hovedsakelig skal arbeide med. Samtidig er et 
overordnet mål for alle områdene å alltid være en aktiv og synlig aktør i samfunnsdebatten og 
samarbeide med relevante organisasjoner.  
 
 

POLITIKK OG SAMFUNN 
Stoffskifteløftet: Individuell tilpasset behandling og økt livskvalitet 
Dette hovedområdet inkluderer store, komplekse og langsiktige prosesser som ofte krever sterke 
relasjoner til myndigheter, presse og relevante organisasjoner.  
 
Stoffskiftesykdom er per i dag ikke prioritert hos noen av de viktigste «stakeholderne»; 
myndighetene, industrien, akademia og pressen. Forbundet står ovenfor et massivt arbeid for en 
gruppe på over 240 000 rammede. Det sier seg selv at dette krever mangfoldige saker og 
perspektiver.  
 
I den forbindelse har vi utprøvd begrepet Stoffskifteløftet, og opplever positive reaksjoner på dette. 
Stoffskifteløftet er et konsept – ikke fasit – som illustrerer behovet for et løft for alle stoffskiftesyke 
på alle arenaer som nevnte myndigheter, industri, akademia og presse. Vi sitter ikke med svaret på 
alle spørsmålene, men mener at det er på høy tid å finne flere svar.  
 
Begrepet kan gjerne benyttes som en samlet betegnelse for mangler og behov for denne enorme 
gruppen, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og selvsagt med medlemmer, arrangementer, presse og 
andre situasjoner.  
 
I denne hovedkategorien er det løftet frem enkelte prioriterte saker under overskriften 
Stoffskifteløftet: Individuell tilpasset behandling og økt livskvalitet. Det er også angitt et tidsestimat 
for å planlegge fokusområder og ressursbruk for hele organisasjonen. Dette er med andre ord 
temaer som gjerne tas opp i lokale og regionale arrangementer i samme tidsperiode. Vi vil i den 
sammenheng snakke med samme «stemme» i hele landet. 
 



 

 

 

MEDLEMMENE 

Sammen er vi sterke! 
Stoffskifteforbundet er en medlemsorganisasjon. Medlemmene er våre «eiere» og de som definerer 
forbundets retning (gjennom demokratiske prosesser som valg på årsmøter, samt formelt eller 
uformelt gjennom meningsutvekslinger, innspill til prosesser eller utvalg).  
 
Medlemmene er også forbundets politiske og økonomiske grunnlag. Flere medlemmer betyr økt 
gjennomslag og vekst. Sammen er vi sterke.  
 
Medlemmene skal oppleve merverdi for sitt medlemskap. Dette betyr at forbundet må tilby mer enn 
det som allerede finnes tilgjengelig av informasjon, kunnskap, arrangementer og medlemsfordeler. 
Forbundet skal være medlemmenes medspiller i egen håndtering av sykdommen, og bidra ved alle 
livets aspekter som for eksempel arbeidsliv, hverdagsliv, fritid og helse. 
 
Denne hovedkategorien har derfor løftet frem aktiviteter som flere møteplasser for medlemmene, 
medlemsfordeler og eksklusiv kunnskap. Det er ønskelig at aktivitetene foregår i hele organisasjonen, 
både lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
 

FORSKNING 
Det digitale kompetansesenteret opprettes. 
 
Forskning er en av de store driverne for utvikling av det kunnskapsbaserte samfunnet. Per i dag 
benyttes begrensede ressurser til forskning på stoffskiftesykdom, og mange av resultatene er lite 
tilgjengelige for «folk flest».  
 
Forbundet har også begrensede midler til forskning, men ser det nødvendig å aktivt benytte Thyra-
fondet og være en støttespiller for fagpersoner innenfor vårt område. Forskning er, på samme måte 
som politikk, langsiktige og krever ressurser. Det er derfor viktig at tematikk og prosjekter prioriteres 
riktig i dag, slik at vi oppnår kunnskap om riktige problembeskrivelser i fremtiden.  
 
Videre er det essensielt at kunnskapen som opparbeides også formidles til forbundets medlemmer. 
Dette kan skje igjennom arrangementer, seminarer, medlemsblad, sosiale medier, presse, nettside 
med mer. I denne hovedkategorien er det prioritert et digitalt kompetansesenter for forbundets 
medlemmer hvor kunnskap systematisk presenteres på en «folkelig» måte.  
 
Før senteret opprettes er det behov for en grundigere kartlegging av eksisterende materiale som 
grunnlag for en forskningsplattform, samt deltakelse i relevante forskningsmiljøer, prosjekter og 
benyttelse av forbundets faglige råd. Disse punktene er derfor prioritert i handlingsplanen.   
 
Stoffskifteforbundet er et nasjonalt kompetansesenter som stimulerer til, initierer og deltar i 
forskning på sykdommer i og relatert til thyreoidea, samt samler og deler forskningsresultater.   
 
 

  



 

 

ORGANISASJON 
Sammen for vekst! 
Samfunnet er i kontinuerlig endring, og vi ser at endringer skjer raskere enn tidligere. Forbundet må 
være med på denne utviklingen om vi skal fremstå som aktuelle og relevante for medlemmene våre.  
 
Utvikling og endring kan være krevende for mange, men innehar også store muligheter og 
spennende vekstområder. Forbundet har potensial til å innta en offensiv og utviklingsorientert 
posisjon, og gjennom dette også oppnå et bedre omdømme, gjennomslag og trivsel for 
medlemmene.  
 
De prioriterte punktene i dette hovedområdet omfatter derfor et mål om en organisasjon som er 
oppdatert på samfunnets og medlemmenes behov. Dette forsterkes gjennom de resterende målene 
om kompetanseheving på alle nivå (lokalt, regionalt, nasjonalt, likeperson), samt samles om en felles 
kultur og viktige verdier. En organisasjon er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd, og en avgjørende 
faktor er at vi støtter hverandre – også ved uenighet.  
 


