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Ett bra liv för alla reumatiker och 
lösningen på reumatismens gåta.

Text Reumatikerförbundet 
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reumatikerförbundet är en intresseorganisation för personer med  
reumatisk sjukdom eller annan sjukdom i rörelseorganen. Förbundets  
48 000 medlemmar har stora kunskaper om hur det är att leva med  
reumatisk sjukdom.

Organisationen fyller många viktiga funktioner. Verksamheten bidrar till 
ökade forskningsresurser, ökad kunskap hos allmänhet och vårdpersonal 
och fungerar som stöd för patienterna. Den erbjuder gemenskap och egen-
vårdsinsatser i föreningarnas regi. De lokala föreningarna och distrikten 
arbetar aktivt för ökad tillgänglighet till kommunernas och landstingens 
funktioner och verksamheter. 

Reumatikerförbundet består av 24 distrikt med 172 föreningar. I förbundet 
ingår även Riksföreningen Småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för Syste-
misk Skleros och Riksföreningen för SLE. Reumatikerförbundet har nära 
samarbete med Riksorganisationen Unga Reumatiker. 

Inledning
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Förbundsstämman 2016 beslutade att anta Långsiktig verksamhetsplan 2017– 2021.  
Den ligger till grund för den årliga aktivitetsplanen.       

Förbundsstämma
Förbundsstämman äger rum den 2–3 juni 2018 i Västerås. De flesta ombud  
samlas redan 1 juni och erbjuds en aktivitet.      

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen sammanträder 21 februari, 4–5 april, 3–4 maj, 1 juni,  
14–16 september (i anslutning till distriktsordförandekonferensen),  
7 november, 5–6 december.

Presidiet sammanträder 24 januari, 7 mars, 17 april, 23 maj, 27 augusti,  
10 oktober och 20 november.   

Under året planeras dessutom utbildningstillfällen med förbundsstyrelsen. 
  

Vision
Ett bra liv för alla reumatiker och 
lösningen på reumatismens gåta.

Under 2018 kommer Reumatikerförbundet  
övergripande att arbeta med: 

•	 Arbeta med och implementera den långsiktiga medlemsstrategin. 

•	 Anpassa hanteringen av personliga uppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) som ersätter personuppgiftslagen och träder i kraft maj 2018. 

•	 Uppdatera systemet för medlemsregistret och givarbasen. 

•	 Lansera Reumatikerförbundets nya grafiska profil. 

•	 Revidera stadgarna inför 2018 års förbundsstämma.

•	 Stödja patientnära forskning inom reumatologi.
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Fyra övergripande mål
Reumatikerförbundet har formulerat fyra övergripande mål för perioden 2017–2021.  
De ska bidra att komma närmare visionen om ett bra liv för alla reumatiker och  
lösningen på reumatismens gåta.

Alla våra målgrupper har

•	 Bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och meningsfull fritid.

•	 Ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård.

•	 Ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen.

•	 Tillgång till erfarenhetsutbyte och social samvaro.

Foto Dan Burch, CandyBox Images, Bengt Örn/Most Photos
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Reumatikerförbundet är en intresseorganisation som ska påverka i frågor som är viktiga  
för våra medlemmar och målgrupper. Vi ska bedriva opinionsbildning för bättre hälso-  
och sjukvård och ett tillgängligt samhälle för våra målgrupper och medlemmar. 

Vi prioriterar tre frågor i det intressepolitiska  
arbetet under 2018:  

Valen 2018
Reumatikerförbundets valfråga blir Ökad tillgång till rehabilitering med kraven:

•	 Ett statligt rehabiliteringsstöd inrättas för att ge mer resurser till landstingen/ 
regionerna så att reumatiskt sjuka får tillgång till den rehabilitering de behöver.

•	 Att landstingen och kommunerna inrättar en medicinskt ansvarig  
rehabiliteringsansvarig, MAR.

•	 Att landstingen och kommunerna satsar på rehabilitering i olika former, 
till person efter behov.

Fortsatt arbete för en jämlik vård
Reumatikerförbundet anser att människor med reumatisk sjukdom eller sjukdom i  
rörelseorganen ska ha tillgång till bästa möjlig vård och behandling oavsett var man bor  
i landet. Under 2018 startar Socialstyrelsen arbetet med att revidera riktlinjerna för  
rörelseorganens sjukdomar. Reumatikerförbundet deltar och följer arbetet. 

Stöd till distrikt och föreningar
Reumatikerförbundet kommer att stötta och inspirera distrikt och föreningar i det  
intressepolitiska arbetet. Fokus läggs på rehabilitering och implementering av Social- 
styrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar för en jämlik vård.

Påverka politiker och  
beslutsfattare inom sjukvård,  
arbetsmarknad och föreningsliv
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I övrigt kommer vi att: 
•	 Delta i debatter, panelutfrågningar och nätverksmöten under  

politikerveckan i Almedalen 1–8 juli. 

•	 Medverka under politikerveckan i Järva 9–18 juni.

•	 Besvara remisser och andra politiska skrivelser.

•	 Bjuda in de riksdagsledamöter som hanterar våra frågor till aktiviteter  
som vi arrangerar.

•	 Utveckla det intressepolitiska arbetet, pressarbetet och det internationella arbetet.

•	 Påbörja arbetet med att producera en rapport med medicinska nyckeltal  
kring reumatisk sjukdom.

•	 Arrangera en utbildningsdag i intressepolitik och pressarbete för distrikten  
1 februari.

•	 Initiera och delta i träffar med myndigheter, organisationer, politiker  
och andra beslutsfattare. 

•	 Delta på konferenser och större möten som berör de reumatiska sjukdomarna.  
•	 Följa och delta i arbetet med revidering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer  

för rörelseorganens sjukdomar. 

•	 Uppmana landsting och regioner att ta till sig nya kunskaper i form av de  
kunskapsstöd som finns i form av riktlinjer och ny forskning.

•	 Fortsätta samarbetet med Funktionsrätt Sverige.

•	 Utveckla samarbetet med de övriga nordiska reumatikerorganisationerna, NRR.

•	 Fortsätta samarbetet inom PARE (People with Arthritis and Rheumatism).

•	 Medverka vid EULAR Annual European Congress of Rheumatology,  
13–16 juni i Amsterdam.

•	 Delta vid andra diagnosspecifika europeiska möten.

•	 Samla Reumatikerförbundets representanter som deltar i internationella  
organ till en gemensam träff i Stockholm.

•	 Undersöka möjligheterna till att återuppbygga, utbilda och organisera  
språkresurserna i Diagnoscaféer för att nå ut till nyanlända.

•	 Fortsätta samarbetet med Myright för att bygga upp en samarbetsplattform  
mellan vården i Sri Lanka och Sverige och stärka systerorganisationen APRD,  
Sri Lanka.

•	 Utlysa Edgar Stenes skrivartävling.
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Arbeta för ökad forskning  
om reumatisk sjukdom
Reumatikerförbundet värnar den fria forskningen, som bedöms vara en förutsättning  
för framtida forskningsgenombrott. Forskningen som stöds av förbundet ska därför  
vara mångfacetterad, men kliniskt problemorienterad  och hypotesgenererad. Vidare  
ska forskning med tydlig patientnytta prioriteras. Forskningen bör vara långsiktig.  
När resurserna medger bör långsiktigheten i anslagstilldelningen prioriteras så att  
flerårsanslag införs. 

Vi prioriterar fem områden i det forskningspolitiska  
området under 2018:

Dela ut forskningsanslag via Vetenskapliga nämnden 
Vi vill ge ökade medel till forskningsprojekt som motsvarar kraven när det gäller  
vetenskap och konkurrenskraft. Viss del av forskningsanslagen blir flerårsanslag.

Riktade forskningsinsatser
•	 Artrosforskning får fortsatt anslag under 2018.

•	 Giktforskning och skapande av nationellt nätverk, som får fortsatt anslag under 2018.

•	 Utlysning av medel för medicinsk och arbetslivsinriktad rehabiliteringsforskning  
med start av första tilldelning tidigast 2019.

Patientnära forskning
•	 Reumatikerförbundet vill stödja miljöer och forskningstjänster inom områden  

där annan finansiering av viktig patientnära forskning är kraftigt beskuren.

•	 Stärka forskningsmiljöer som Spenshults forskningsstiftelse. 

•	 Stödja forskare med ”ryggsäckspengar”, det vill säga ge sådant stöd som behövs för 
att genomföra forskningen, exempelvis stöd till material.
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I övrigt kommer vi att:

•	 Följa upp och utvärdera satsade forskningsmedel.

•	 Ge allmänheten, medlemmar och givare del av forskningsresultat  
i olika kanaler.

•	 Ta fram en forskningsrapport som redogör för resultat av forskning finansierad  
av Reumatikerförbundet.

•	 Dela ut tre forskningsstipendier; Vårdforskningsstipendiet, Nanna  
Svartzstipendiet tillsammans med ett läkemedelsbolag  och Patientsäkerhets- 
stipendiet tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening.

•	 Genomföra två möten med Reumatikerförbundets rådgivande forskningsråd.

•	 Arrangera en forskningsdag med öppna föreläsningar för allmänheten.

•	 Öka andelen projekt med forskningspartners.

•	 Genomföra utbildning och fortbildning av forskningspartners.

•	 Medverka till att fler arenor för forskningspartners skapas i samverkan med  
andra forskningsaktörer och vid reumatologi- och forskningsutbildningar.

•	 Tillsammans med professionen planera och genomföra Reumadagarnas  
tvärvetenskapliga program.

•	 Bjuda in Reumatikerförbundets patientföreträdare i de  
nationella kvalitetsregistren till en träff.

Samverkan med andra forskningsfinansiärer.

•	 Vinnova i PRECIIS-projektet.

•	 EU Horizon 2020 i LIVE INCITE och PREFER.

•	 Vetenskapsrådet i Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens.

Samverkan med läkemedelsindustrin

•	 Familjeplaneringsprojekt i samverkan med läkemedelsbolag.
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Samla och förmedla  
kunskap och erfarenheter 
Många som blir medlemmar i Reumatikerförbundet blir det för att man söker informa-
tion och kunskap. Man vill lära sig mer om sin egen diagnos eller funktionsnedsättning 
och om rättigheter och stöd. En viktig källa till kunskap är den erfarenhet som andra 
med samma diagnos delar med sig av.

Vi prioriterar tre områden i kommunikations-  
och insamlingsarbetet under 2018: 
 
 
Ny grafisk profil  
Under året läggs fokus på att lansera Reumatikerförbundets nya grafiska profil. I det 
arbetet ingår nya språkliga riktlinjer, ny bildbank, produktion av nya trycksaker och 
profilprodukter samt ett kit till föreningar och distrikt. 

Utveckla Reumatikerförbundets digitala kanaler och tjänster
Vi vill fortsätta att utveckla hemsidan för att öka antalet besökare, förlänga besökstiden,  
förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden av besökare till medlem 
eller givare.

Insamlingsverksamheten 
Vi vill utveckla Reumatikerförbundets insamlingsarbete både när det gäller metoder,  
antalet givare samt öka de insamlande medlen. 
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I övrigt kommer vi att: 

•	 Implementera och kommunicera ny kommunikationsstrategi och annonspolicy.

•	 Ta fram ett monter-kit till föreningar och distrikt för mässor och andra arrangemang.

•	 Etablera och utbilda i tryckerilösning med mallar och nedladdningsmaterial.

•	 Lansera och implementera en ny webbshop för beställning av trycksaker.

•	 Ge ut 6 nummer av Reumatikervärlden. 

•	 Genomföra en läsarenkät kring Reumatikervärlden. 

•	 Ge ut 4 nummer av Bullentinen.

•	 Skapa intressanta och välbesökta bloggar och om möjligt också poddar. 
 
•	 Lansera nya hemsidor för föreningar och distrikt.

•	 Fortsätta utvecklandet av mobilappen ”Reumatiker”.

•	 Producera och distribuera nyhetsbrev och nyhetsinformation till förtroendevalda  
och publikt. 

•	 Lansera och introducera utomstående ambassadörer för Reumatikerförbundet.

•	 Ta fram material till väntrum i samarbete med vården. 

•	 Utveckla och öka den egna insamlingen och starta 10 nya egna insamlingar. 

•	 Öka antalet medlemmar och givare. 

•	 Se till att vi hamnar på Gröna listan på givargudien.se. 

•	 Starta samarbete med Runda upp.

•	 Ta fram material till föreningar och distrikt som möjliggör insamling  
kopplat till lokala evenemang och aktiviteter.

11
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Erbjuda intressanta aktiviteter
Reumatikerförbundet är en viktig mötesplats för personer med reumatisk sjukdom och deras 
anhöriga. Medlemmar och andra intresserade erbjuds en mängd olika aktiviteter som bidrar till 
ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, inspiration och aktivitet. Variationen på aktiviteterna är stor 
eftersom föreningarna själva bestämmer vilken verksamhet som ska bedrivas. De aktiviteter  
Reumatikerförbundet arrangerar ska väcka nyfikenhet, en vilja att lära mer och skapa ökat  
välbefinnande. Genom delaktighet i verksamheten ges möjlighet att lämna utanförskap och 
isolering.

Vi prioriterar tre områden i det  
organisatoriska arbetet under 2018:

Arbete med den långsiktiga medlemsstrategin
Medlemsstrategin är ett komplement till den långsiktiga verksamhetsplanen och ska fungera  
som en röd tråd och verktyg i arbetet med att utveckla förbundets medlemsverksamhet. 

Kunskapslyft för medlemmar och förtroendevalda 
Vi fortsätter utvecklingsarbetet av Reumatikerförbundets studieverksamhet med att ta fram en  
generell studieplan och andra studieunderlag. 

Inspirera och stödja föreningar och distrikt
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Under 2018 kommer vi att:

•	 Genomföra en medlemsvärvarkampanj.

•	 Genomföra en medlemsundersökning.

•	 Under våren bjuda in nyvalda förenings- och distriktsordföranden  
till introduktionsträff på förbundskansliet.

•	 Arrangera kurser för distrikten i ekonomi/redovisning och organisationskunskap.

•	 Arrangera egen och medverka vid distriktens registerutbildningar.

•	 Arrangera en studiekonferens för distrikten 8 mars.

•	 Medverka vid utbildningar i distriktens och föreningarnas regi.

•	 Arrangera distriktsordförandekonferens 14–16 september. 

•	 Arrangera en konferens under våren för distriktens studieansvariga. 

•	 Fortsätta med utvecklingen av studiematerialet Av egen kraft.

•	 Starta upp projektet Reumakompis. 

•	 Medverka till att uppmärksamma diagnosdagar som SLE-dagen 10 maj,  
Fibro-dagen 12 maj,  Artrosdagen 2 juni, Systemisk Sklerosdagen 29 juni  
och Internationella Reumatikerdagen 12 oktober.

•	 Arrangera kampanjen Föreningsmotion där föreningarna uppmuntras att  
delta i ett lokal motionsevenemang under 2018.

•	 Medverka vid mässor som Svenska Cykelmässan 16-18 mars och  
Allt för Hälsan 9–11 november 2018.

•	 Medverka på Vätternrundan på elcykel.

•	 Genomföra informatörsutbildningar för patientföreträdare vid patientskolor och  
arrangera träff för informatörsansvariga i distrikten.

•	 Göra en inventering av distriktens medverkan i patientskolor.

•	 Dela ut verksamhetsstöd till föreningar och distrikt som uppfyller kriterierna 

•	 Dela ut stöd till distrikten för deras engagemang i patientskolorna. 
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Reuma Utveckling 
Under 2018 kommer vi att: 

•	 Genomföra utbildningar för fysioterapeuter och arbetsterapeuter  
i undervisningsprogrammet Smärtskolan Kunskap för livet. 

•	 Arrangera utbildningar för läkarstudenter, arbetsterapeuter, fysioterapeuter  
i ledstatus i hand och handled samt fot och fotled.

•	 Fortsätta med telefonrådgivning via Reuma Direkt. 

•	 Fortsätta Design för Alla test tillsammans med Sweden for All.

•	 Genomföra testdagar för Nackademins förpackningsdesignutbildning. 

•	 Utveckla och förnya verksamheter inom Reuma Utveckling, exempelvis genom 
samarbete med läkemedelsindustrin. 

Foto Andy Dean/MostPhotos
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Kalendarium 2018 
24 januari  Presidiet sammanträder

1 februari  Intressepolitisk kurs för distrikten

16–18 februari   Annual European Conference of PARE, Bryssel 

21 februari   Förbundsstyrelsen sammanträder

7 mars   Presidiet sammanträder

8 mars    Studiekonferens för distriktens studieansvariga 

16–18 mars  Svenska Cykelmässan, Kistamässan Stockholm

4–5 april  Förbundsstyrelsen sammanträder

11 april   Kurs för kassörer

17 april   Presidiet sammanträder

3–4 maj  Förbundsstyrelsen sammanträder

10 maj   SLE-dagen

12 maj   Fibro-dagen

23 maj   Presidiet sammanträder

1 juni   Förbundsstyrelsen sammanträder

2 juni   Artrosdagen

2–3 juni  Förbundsstämma, Västerås

13–16 juni   EULAR Annual European Congress of Rheumatology, Amsterdam

9–18 juni  Politikervecka i Järva, Stockholm

29 juni   Systemisk Sklerosdagen

1–8 juli   Politikervecka i Almedalen, Visby

27 augusti   Presidiet sammanträder

27–31 augusti   Ortopedivecka, Karlstad

9 september  Valdag

14–16 september  Distriktsordförandekonferens, förbundsstyrelsen sammanträder

19–21 september  Reumadagarna, Uppsala

10 oktober  Presidiet sammanträder

12 oktober  Internationella Reumatikerdagen

7 november   Förbundsstyrelsen sammanträder

9–11 november  Allt för Hälsan, Stockholmsmässan

20 november  Presidiet sammanträder

5–6 december  Förbundsstyrelsen sammanträder
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Dokumentet har tagits fram i dialog med distrikt, 
föreningar och medlemmar under ledning av för-
bundsstyrelsen. Den långsiktiga verksamhetsplanen 
fastställdes av förbundsstämman i juni 2016.

Box 6240, 102 34 Stockholm    Tel 08-505 805 00    Fax 08-505 805 50 
E-post info@reumatikerforbundet.org, hemsida www.reumatikerforbundet.org

   


