
Inbjudan till SFOIs medlemsmöte på  
Scandic Continental i Stockholm 10 – 11 juni 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFOI arrangerar medlemsmöte 
 

Vill du träffa andra med OI? Vill du lära dig mer om diagnosen? Nu finns chansen. När 
Osteogenesis Imperfecta Federation Europe (OIFE) arrangerar sin internationella konferens 
(Topical Meeting) och årsmöte (AGM) i Stockholm, passar vi på att också träffas på ett eget 
medlemsmöte. 
 

Välkommen till SFOIs medlemsmöte! 
 
I texten nedan får du all information du behöver. Vi hoppas att du tar dig tid och läser allt 

noga så du inte missar något. Hoppas att vi träffas i sommar.         

 

Vilket sorts möte är det? 

Mötet är öppet för alla betalande SFOI medlemmar över 18 år, och har både ett 
professionellt och socialt innehåll. Eftersom OIFE har sitt möte samma helg, så närvarar 
många internationella experter på OI i Stockholm den här helgen. Vi har skapat ett 
spännande program med både svenska och internationella föreläsare. Och samtidigt som du 
får aktuell information från experter ger mötet möjlighet till social gemenskap. Kom och byt 
erfarenheter med andra som lever i samma situation som du. 
 

När är det? 
10 – 11 juni 2023. Du kan välja om du vill vara med båda dagarna eller en dag.  
 

Anmälan 

Anmälan görs på internet senast den 31 januari. 
 

  



Program (med reservation för ändringar):  
 
Lördag 10 juni  
Kl 16.30 – 19.00: Profesionellt program  

• OI & Genetik v/dr Mike Bober, USA 

• OI & Barnmisshandel v/Sofie Hellström, Sverige  

• OI & Åldrande v/dr Lena Lande Wekre, Norge  

• Medicinsk behandling och uppföljning av vuxna med OI. Aktuellt om vad som händer i 
Sverige just nu.  

Kl 20.00: Middag 
 
 
 
Söndag 11 juni 
Kl 10.00-11.30: Paralella samtalsgrupper  

• Förälder – Att vara förälder till barn med OI  
 Vi pratar om och delar erfarenheter från vardagen. Aktuella ämnen kan vara personlig 
 assistans, självständighet, förskola och skola, rättigheter och bidrag, habilitering osv... 

• Vuxna med OI – Att åldras med OI.  
 Vi delar erfarenheter om hur det är att leva med OI och samtidigt bli äldre. Aktuella ämnen 
 kan exempelvis vara att lämna arbetslivet och att behöva mer hjälp. 

• Vuxna med OI – Att vara i arbetslivet eller utbildning 
 Vi delar erfarenheter om att befinna sig i arbete eller utbildning. Aktuella ämnen kan vara 
 tips på saker som underlättar och hur man hittar en balans i vardagen. 
 

KL 11.30 – 12.00: Paus 
Kl 12.00 – 13.00: Vad vill vi med SFOI och hur skapar vi kommande verksamhet?  

Kl 13.00: Grab&Go-lunch 
   
 

 
  

När: 10 – 11 juni 2023 

Vart: Scandic Continental, Stockholm 

Målgrupp: SFOIs medlemmar över 18 år  

Anmälan senast: 31 januari (early bird) 

Vad kostar det?: Från 50 euro (se sidan 3 för ytterligare information) 

Praktisk information om anmälan: Se sidan 3. 

 
 



Praktisk information om medlemsmötet 

Mötet startar lördagen den 10 juni kl 16.30 och slutar söndagen den 11 juni kl 13.00. Du kan 
välja om du vill vara med både lördag och söndag, eller bara en av dagarna. 
 

Anmälan och sista anmälningsdag 

Anmälan görs på internet senast den 31 januari för att få early bird-pris (rabatterat pris). En 
förutsättning för att du ska kunna annäla dig är att du betalat SFOIs medlemsavgift för 2023. 
Du hittar anmälningsformulär via länken: https://www.eventbrite.be/e/balancing-life-with-
oi-oife-topical-meeting-tickets-438571849207  
 
 

Om jag inte är medlem i SFOI? 

Det är inga problem. Du betalar bara 150kr till Bankgironummer 254-3387 och anger ditt 
namn och personnummer så är du medlem i SFOI under hela 2023. 
 
 

Kontaktperson 

Kontaktperson för SFOIs möte är Henrik Karlsson. Han kan du kontakta via e-post 
henrik90k@hotmail.com eller på telefon 070-5696819. 
 
 

Vad kostar det att delta på SFOIs medlemsmöte? 

Det kostar 50 euro att delta på SFOIs möte. Kostnader för övernattning tillkommer. Fram tills 
den 31 januari kan du boka övernattning på Scandic Continental till konferenspris (155 euro 
för enkelrum, 175 euro för dubbelrum) via anmälningslänken. Efter det datumet är det 
andra priser. Du kan självklart välja att istället ordna övernattning själv.  
 
 

Kan jag också delta på OIFEs internationella konferans om smärta? 

Ja, det kan du självklart göra. Konferansen startar fredagen den 9 juni kl 09.00 och avslutas 
lördagen den 10 juni kl 16.00. Här är en länk med mer information om konferensen:  
https://oife.org/stockholm-2023-details-and-registration/  
 
 

Vad kostar det att delta på OIFEs internationella konferens? 

• Anmälningsavgift = 50 euro (100 euro efter den 1 februar) 

• Konferansmiddag = 35 euro 

• Övernattning 
o Per natt i enkelrum (inkl frukost) = 155 euro 
o Per natt i dubbelrum (inkl frukost) = 175 euro 

• Anmälningslänk: https://www.eventbrite.be/e/balancing-life-with-oi-oife-topical-meeting-
tickets-438571849207  

• Du har flera val i registreringen. Du kan välja att endast köpa biljett till den internationella 
konferensen (utan middag och logi), endast biljett till konferensen och middag eller så kan du 
också boka boendet på Scandic Continental. 

 
 
Vi hoppas att få träffa dig i Stockholm i juni!  
Hälsningar SFOIs styrelse 
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