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Denna aktivitetsplan gäller arbetet som initieras och genomförs centralt av 
förbundskansliet på uppdrag av förbundsstyrelsen. Reumatikerförbundets 
olika distrikt och föreningar har egna aktivitetsplaner för det lokala arbetet.

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers in-
tressen.  Våra medlemmar har kunskaper och erfarenheter som inga andra om hur det är att leva 
med reumatisk sjukdom.

Reumatikerförbundet består av 24 distrikt med 172 föreningar. I förbundet ingår även Riksför-
eningen för Systemisk Skleros och Riksföreningen för SLE. Reumatikerförbundet har ett nära 
samarbete med Riksorganisationen Unga Reumatiker, som arbetar aktivt för barn, ungdomar 
och unga vuxna med reumatisk sjukdom. 

Reumatikerförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige, som är en sammanslutning av ett stort 
antal funktionsrättsförbund. Visionen för Funktionsrätt Sverige är ett samhälle för alla, där alla 
människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som respekterar 
allas mänskliga rättigheter och tillvaratar människors olikheter är ett rikt samhälle.

Inledning



4

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

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

I Långsiktig verksamhetsplan 2017-2021 finns fyra övergripande mål för perioden. De ska 
bidra till att vi kommer närmare visionen om ett bra liv för alla reumatiker och  
lösningen på reumatismens gåta.

Målen är att 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.

Fyra arbetsområden

Kunskap: Vi samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, 
baserat på våra medlemmars erfarenheter och kunskap från vård och 
forskning.

Påverkan: Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra  
beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, 
förklara och argumentera.

Forskning: En viktig del av Reumatikerförbundets arbete är att hjälpa
forskningen framåt. Vi stödjer forskning som är långsiktig, patientnära,
belyser riskfaktorer och rör individens möjlighet till ett aktivt liv.

Stöd: Vi vill visa vägen till ett fullgott liv trots sjukdomen och erbjuder 
därför olika tjänster, aktiviteter och mötesplatser där medlemmar kan 
uppmuntra och inspirera varandra.

För att nå våra mål arbetar vi inom fyra olika områden.
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Förbundsstämma
Förbundsstämman äger rum den 25 – 26 maj 2019 i Stockholm.      

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen sammanträder 30 januari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 25 maj, 20 september, 6 
november och 4 – 5 december.

Presidiet sammanträder 17 januari, 19 februari, 26 mars, 15 april, 15 maj, 27 augusti,  
8 oktober och 20 november.   

1 – 2 april och 9 – 10 maj genomförs utbildning för förbundsstyrelsen. 
  

Övergripande arbete under 2019
Under 2019 kommer Reumatikerförbundet arbeta övergripande med att

• uppdatera Reumatikerförbundets värdegrund

• utforma och anta ett intressepolitiskt program för hela Reumatikerförbundet

• förankra den nyligen antagna studiestrategin i hela Reumatikerförbundet

• öka antalet medlemmar och implementera den långsiktiga medlemsstrategin

• ta fram en tillgänglighetpolicy för Reumatikerförbundets kommunikation

• utlysa en riktad forskningssatsning på rehabilitering.
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Kunskap
Samla och förmedla kunskap och erfarenheter.

Reumatikerförbundets arbete med att förmedla kunskap och erfaren-
heter sker inom många olika delar av vår verksamhet. Arbetet riktar 

sig mot flera olika målgrupper, till exempel allmänhet, reumatiker, 
medlemmar, beslutsfattare, vårdpersonal eller internt inom vår 
stora organisation. 

Arbetet sker också genom flera olika kanaler, såsom broschyrer, fö-
reläsningar, tidningar, rapporter, hemsida, sociala media, utbildningar, 

telefonsamtal eller personliga möten. 

En del av spridandet av kunskap och erfarenheter sker genom Reumatiker-
förbundets helägda aktiebolag Reuma Utveckling AB. Bolaget arbetar med 

produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial, med utvecklingsverksamhet, 
samt genomför tester av produkter och förpackningars hanterbarhet. 

Vi har också kurser för personal inom vården. Syftet är att vårdpersonal som möter patienter 
med reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och rätt behandling. 

Planerade aktiviteter under 2019
• Genomföra utbildningar för fysioterapeuter och arbetsterapeuter i undervisningspro-

grammet Smärtskolan Kunskap för livet. 
• Arrangera utbildningar för läkarstudenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i ledsta-

tus i hand och handled samt fot och fotled.

• Starta och utveckla utbildningar för vårdpersonal som ska leda artrosskolor.

• Arrangera träffar för RA-instruktörerna.

• Utbilda och examinera nya RA-instruktörer.

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

• Genomföra testdagar för Nackademins förpackningsdesignutbildning.

• Utveckla och förnya verksamheter inom Reuma Utveckling, exempelvis genom samarbe-
te med läkemedelsindustrin.
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Ytterligare aktiviteter inom området kunskap under 2019
• Färdigställa och implementera framtagen ny kommunikationsstrategi. 

• Skapa och implementera en ny insamlingsstrategi. 

• Genomföra ett projekt tillsammans med reumatologiklinkerna, Projekt vårdsam-

verkan, med syfte att samarbeta kring patientinformation och kommunikation. 

• Genomföra projektet Kanja kandu om extern finansiering kan ske. Projektet hand-

lar om att öka kännedomen om Reumatikerförbundet hos allmänheten och samla 

in pengar till Reumatikerförbundets arbete. 

• Ta fram filmmaterial som kan användas i olika digitala kanaler och i presentationer 

och marknadsföring av förbundet. 

• Fortsätta arbetet med att lansera och introducera ambassadörer.

• Förbättra webbshopen för beställning av trycksaker och marknadsföringsmaterial. 

Även möjliggöra så att vården och andra målgrupper kan beställa. 

• Implementera och ge support kring nya hemsidor för föreningar och distrikt.

• Uppdatera och utveckla hemsidan för inloggade medlemmar. 

• Underhålla och vidareutveckla appar.

• Producera regelbundna nyhetsbrev till förtroendevalda. 

• Producera regelbundna nyhetsbrev till medlemmar och intresserad allmänhet. 

• Producera regelbundna nyhetsbrev till givare. 

• Utveckla och ge ut 6 nummer av Reumatikervärlden.

• Utveckla och ge ut 4 nummer av Bulletinen.

• Producera tryckt informationsmaterial. 

• Utveckla och öka den egna insamlingen med 30 nya egna insamlingar. 

• Ta fram material till föreningar och distrikt för medlemsvärvning.

Reumatikerförbundets kommunikationsarbete ska kommunicera med våra olika målgrupper 
och sprida information och kunskap bland annat om hur det är att leva med reumatisk sjuk-
dom, om viktiga frågor som rör reumatiker och om forskningsens framsteg. 

Prioriteringar inom kommunikation under 2019
• Vi kommer att fortsätta utveckla hemsidan för att öka antalet besökare, förlänga be-

sökstiden och förbättra användarupplevelsen så att fler besökare blir medlemmar eller 
givare.

• Vi kommer att marknadsföra Reumatikerförbundet i sociala medier och traditionell me-
dia för att öka kännedomen om oss och rekrytera medlemmar och givare.

• Vi kommer att kommunicera mer för att öka Reumatikerförbundets insamling, särskillt 
med fokus på insamling av medel till Reumatikerförbundets arbete med påverkan, kun-
skapsspridning och stöd.



8

Reumatikerförbundet arbetar för att tillvarata reumatikers intressen.  Vi arbetar med frågor 
som är viktiga för våra medlemmar, vi bedriver opinionsbildning för bra hälso- och sjukvård 
och verkar för ett tillgängligt samhälle för alla med reumatisk sjukdom.  

Vår ambition är att våra målgrupper ska ha tillgång till bästa möjliga vård och behandling. Vi 
vill ha en hälso- och sjukvård som ser hela människan och där patienterna ges utrymme att 
själva vara med och forma sin vård och sitt liv utifrån de egna behoven och möjligheterna.  

Prioriterade områden i det intressepolitiska 
arbetet under 2019

Fortsatt arbete för en jämlik vård
Reumatikerförbundet deltar i arbetet med att revidera Soci-
alstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. En 
remissversion beräknas vara klar hösten 2019. 

Rehabilitering 
Vi fortsätter att arbeta för att rehabilitering ska komma högt på den 
politiska agendan. Varannan riksdagskandidat på valbar plats var 
positiv till Reumatikerförbundets valfråga 2018. Vi agerar för att påverka ansvariga politiker 
och beslutsfattare. 

Ökad samverkan 
Vi vill öka samverkan med professionen inom det intressepolitiska området men också för att 
de som besöker vården ska få kännedom om Reumatikerförbundet och om möjligheterna till 
medlemskap i högre utsträckning än idag. 

Intressepolitiskt program 
Ett intressepolitiskt program kommer att antas av förbundsstämman i maj 2019. Under  
hösten sprids det nya programmet på alla nivåer i förbundet; nationellt, regionalt och lokalt. 

Stöd till distrikt och föreningar
Reumatikerförbundet ska stötta och inspirera distrikt och föreningar i det regionala och  
lokala intressepolitiska arbetet. 

Nya samarbeten under 2019
Vi har ett antal inplanerade samarbeten under 2019, med tydliga syften och mål. 

• Undersöka hur regioner och landsting planerar för implementering av Socialstyrelsens 
reviderade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. I samarbete med Novartis.

• Öka kunskapen om nya Patientlagen för att stärka individen i det personliga mötet med 
vården. I samarbete med Sanofi.

Påverkan
Påverka politiker och beslutsfattare inom sjukvård, arbetsmarknad och  
föreningsliv.
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Ytterligare aktiviteter inom området påverkan under 2019
• Bilda ett intressepolitiskt nätverk med representanter från distrikten för att stödja 

det regionala intressepolitiska arbetet.

• Stödja distrikten med underlag till artiklar och skrivelser. 

• Arrangera en intressepolitisk kurs för distrikten under hösten. 

• Medverka under politikerveckan i Almedalen 30 juni – 7 juli.  

• Medverka under Järvaveckan 12 – 16 juni tillsammans med Reumatikerdistriktet 
Stockholms län. 

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

• Bilda en samverkansgrupp med vårdens olika yrkesgrupper; Svensk Reumatologisk 
Förening SRF, Svensk förening för allmänmedicin SFAM, Föreningen Reumasjuk-
sköterskor i Sverige FRS, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svenskt 
Reuma Forum SveReFo. 

• Delta på konferenser och större möten som berör de reumatiska sjukdomarna.  

• Besvara remisser och andra politiska skrivelser.

Planerade aktiviteter inom vårt internationella arbete
• Fortsätta samarbetet med de övriga nordiska reumatikerorganisationerna. 

• Fortsätta samarbetet inom PARE, People with Arthritis and Rheumatism.

• Medverka vid EULAR, Annual European Congress of Rheumatology, 12 – 15 juni i 
Madrid. 

• Delta vid andra internationella diagnosspecifika  möten.

• Arrangera en träff i november för våra egna representanter i de europeiska diagnos-
specifika organisationerna. 

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

• Utlysa Edgar Stenes skrivartävling.
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Forskning
Arbeta för ökad forskning om reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet stödjer forskning som syftar till att minska sjukligheten i reumatiska 
sjukdomar, att öka livskvaliteten hos personer med reumatisk sjukdom, att förebygga reumatisk 
sjukdom och minska konsekvenserna av sjukdomarna. 

Prioriterade aktiviteter inom det forskningspolitiska arbetet 2019
Dela ut forskningsanslag via Vetenskapliga nämnden 
Vi vill ge ökade medel till forskningsprojekt som motsvarar kraven när det 
gäller vetenskaplig kvalitet.  Långsiktighet i tilldelningen av anslag kom-
mer att prioriteras och flerårsanslag kommer att införas under året. 

Satsningar på riktade forskningsinsatser
• Anslag till artrosforskning fasas ut under 2019.

• Giktforskning inkluderande klinisk behandlingsstudie och ska-
pande av nationellt nätverk får fortsatt anslag under 2019.

• En första utlysning av anslag för rehabiliteringsforskning görs 
under året. 

Patientnära forskning
Reumatikerförbundet stödjer miljöer och forskningstjänster inom områden där annan finansie-
ring av viktig patientnära forskning behövs.  Detta innebär att vi stärker forskningsmiljöer som till 
exempel Spenshults forskningsstiftelse och att vi stödjer forskare med ”ryggsäckspengar” (stöd 
som behövs för att genomföra forskningen, exempelvis stöd till material). 
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Ytterligare aktiviteter inom området forskning under 2019
• Följa upp och utvärdera satsade forskningsmedel.

• Ge allmänhet, medlemmar och givare möjlighet att ta 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 Pfizer och Patientsäkerhetsstipendiet tillsammans med Svensk Orto-
pedisk Förening.

• Genomföra två möten med Reumatikerförbundets rådgivande forskningsråd.

• Arrangera en forskningsdag med öppna föreläsningar för allmänheten.

• Öka andelen projekt med forskningspartners.

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

• Genomföra utbildning av forskningspartners i samverkan med Riksförbundet Hjärt-
Lung och Astma- och Allergiförbundet.

• Tillsammans med professionen planera och genomföra Reumadagarnas vetenskapliga 
program.

• Arrangera en träff för Reumatikerförbundets patientföreträdare i de nationella kvali-
tetsregistren. 

• Delta och bevaka konferenser och forum där nya forskningsrön presenteras och skicka 
in abstracts till reumatologiska konferenser.

Samverkan med andra forskningsfinansiärer  under 2019
• Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i PRECIIS-projektet vars syfte är att lyfta fram 

precisionen inom ortopedisk vård. Projektet avslutas 2019.

• Vinnovas Visionsdriven hälsa i projektet Alla patienter med långvarig smärta ska ha till-
gång till evidensbaserat personcentrerat omhändertagande 2030. 

• SWELifes innovationsforskning för bättre hälsa, som är ett strategiskt innovationspro-
gram som finansieras av regeringen, i projektet Elsa – en mobil applikation för support 
av egenvård.

• Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram, EU Horizon 2020 i PRE-
FER-projektet som syftar till att undersöka hur personer med ledgångsreumatism väger 
risker och fördelar med läkemedel mot varandra. Resultatet är viktigt när beslutsfattare 
ska avgöra om ett läkemedel bör godkännas för patienter eller inte. 

Samverkan med läkemedelsindustrin
Vi kommer fortsätta vår samverkan med läkemedelsbolaget UCB i projektet Reumatisk sjuk-
dom och familjebildning. 
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Stöd
Erbjuda intressanta aktiviteter
Reumatikerförbundet vill visa vägen till ett fullgott liv trots reumatisk 
sjukdom och erbjuder olika tjänster, aktiviteter och mötesplatser där 
medlemmar och anhöriga kan uppmuntra och inspirera varandra, 
dela kunskap och utbyta erfarenheter. De aktiviteter Reumati-
kerförbundet arrangerar ska väcka nyfikenhet, en vilja att lära 
mer och skapa ökat välbefinnande, och föreningarna väljer 
själva vilka aktiviteter de ska erbjuda sina medlemmar.

Prioriterade aktivieter under 2019
Medlemsvärvning och arbete med den långsiktiga medlemsstrategin 
Under 2019 kommer vi att genomföra en medlemsvärvarkampanj för att rekrytera fler med-
lemmar till Reumatikerförbundet. I detta arbete ingår en medlemsundersökning och utbild-
ningsinsatser för distrikt och föreningar som digital värvarkurs och digital kurs i hur man 
välkomnar medlemmar. 

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 
Under året implementeras den nyligen beslutade studiestrategin och vi fortsätter utveck-
lingsarbetet av Reumatikerförbundets studieverksamhet. I det ingår bland annat att uppda-
tera och utveckla föreningssidorna med material och att ta fram, introducera och utbilda
ledare i Reumatikerförbundets nya kurser och utbildningar.  

Inspirera och stödja föreningar och distrikt
Reumatikerförbundet ska stötta och inspirera distrikt och föreningar i verksamheten och i det 
organisatoriska arbetet. 
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Ytterligare aktiviteter inom området stöd under 2019
• Genomföra webbaserade kortkurser inför förbundsstämman exempelvis i hur man 

skriver en motion, gör debattinlägg mm. 

• Arrangera en centralt utsänd digital kurs för distrikt och föreningar i hur man värvar 
medlemmar. 

• Bjuda in nyvalda förenings- och distriktsordföranden till en introduktionsträff på 
förbundskansliet under våren. 

• Genomföra en tvådagarskonferens för studieansvariga i distrikten i april.  

• Ta fram ett material i hur man arrangerar en kurs. 

• Genomföra en träff med distriktens kassörer.

• Arrangera två tvådagars registerkurser för distrikten. Hälften av distrikten vid varje 
tillfälle. 

• Medverka vid registerutbildningar i reumatikerdistrikten. 

• Medverka vid andra utbildningar i distriktens och föreningarnas regi.

• Arrangera en kurs för arbetsgivare och anställda i distrikt och föreningar. 

• Arrangera distriktsordförandekonferens DOK 20 – 22 september. 

• Undersöka möjligheterna att skapa en digital patientskola för systemisk skleros. 

• Utforma upplägg och innehåll för regionala team- och styrelseutbildningar. 

• Se över möjligheterna att göra riktade insatser för män med reumatisk sjukdom. 

• Arbeta med slutförande av nytt studiematerial inom ”self management” (ersätter

• tidigare materialet Av egen kraft).

• Genomföra informatörsutbildning för patientföreträdare vid patientskolor. Steg 1 
och uppföljande utbildning steg 2.

• Fortsätta med telefonrådgivning (Reuma Direkt). 

• Arrangera en konferens för distriktens samordnare för patientskolorna.

• Uppmärksamma diagnosdagarna SLE-dagen 10 maj, Fibromyalgidagen 12 maj, 
Artrosdagen 2 juni och Systemisk Sklerosdagen 29 juni. 

• Genomföra landsomfattande aktiviteter i samband med Internationella Reumati-
kerdagen 12 oktober.

• Påbörja arbete med att ta fram ett nytt vattenträningsprogram. 

• Dela ut ”Årets bästa” i samband med förbundsstämman. 

• Dela ut verksamhetsstöd till föreningar och distrikt. 

• Starta upp projektet Reumakompis om extern finansiering kan ske. 

• Arrangera en föreläsningsserie via webben för nydiagnostiserade medlemmar. 

• Medverka vid 1 – 2 publika mässor som utställare. 

• Stimulera och uppmuntra distrikten till utökat samarbete med Unga Reumatikers 
regioner.
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17 januari  Presidiet sammanträder

30 januari  Förbundsstyrelsen sammanträder

1 februari   Utgivning Reumatikervärlden nr 1

13 – 14 februari  Möte med Vetenskapliga nämnden 

19 februari   Presidiet sammanträder

25 – 26 februari  Samordnarkonferens patientskolorna

6 mars     Förbundsstyrelsen sammanträder

15 – 16 mars   Utbildning nya forskningspartners tillsammans med Riksförbundet  

   HjärtLung och Astma- Allergiförbundet 

26 mars  Presidiet sammanträder

27 – 28 mars  Smärtskolan ”Kunskap för livet” i Göteborg

2 – 3 april   Arbetsterapiforum i Stockholm

3 april   Förbundsstyrelsen sammanträder

5 april    Utgivning Reumatikervärlden nr 2

9 – 10 april  Informatörskurs för patientskolor steg 2 (fortsättningskurs)

10 april   Möte med Forskningsrådet

13 april   Unga Reumatikers 25-årsjubileum i Stockholm

15 april   Presidiet sammanträder

7-8 maj   Smärtskolan ”Kunskap för livet” i Stockholm

8 maj    Förbundsstyrelsen sammanträder

10 maj   SLE-dagen

12 maj   Fibromyalgidagen

15  maj    Presidiet sammanträder

17 – 19 maj  Unga Reumatikers riksstämma i Umeå

25 maj   Förbundsstyrelsen sammanträder

25 – 26 maj   Förbundsstämma, Stockholm

26 maj   EU-val

Kalendarium 2019 
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2 juni   Artrosdagen

7 juni   Utgivning Reumatikervärlden nr 3

12 – 15 juni   EULAR Annual European Congress of Rheumatology, Madrid

12 – 16 juni  Politikervecka i Järva, Stockholm

29 juni   Systemisk Sklerosdagen

30 juni – 7 juli   Politikervecka i Almedalen, Visby

27 augusti   Presidiet sammanträder

26 – 30 augusti   Ortopedivecka, Norrköping

6 september  Utgivning Reumatikervärlden nr 4

11 – 13 september  Reumadagarna, Falun

12 – 13 september Informatörsutbildning för patientskolor steg 1 (grundkurs)

20 september   Förbundsstyrelsen sammanträder

20 – 22 september  Distriktsordförandekonferens

30 september  Sista ansökningsdag för forskningsanslag

8 oktober  Presidiet sammanträder

12 oktober  Internationella Reumatikerdagen

17 oktober   Möte med Forskningsrådet

17 – 18 oktober  Svenskt Smärtforum i Malmö

23 – 25 oktober  Fysioterapidagarna i Stockholm

25 oktober   Utgivning Reumatikervärlden nr 5

6 november   Förbundsstyrelsen sammanträder

20 november  Presidiet sammanträder

4 – 5 december  Förbundsstyrelsen sammanträder

13 december   Utgivning Reumatikervärlden nr 6

fortsättning Kalendarium 2019 
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