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Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation som arbetat för att tillvarata 
reumatikers intressen sedan 1945. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker och 
lösningen på reumatismens gåta.

•   Reumatikerförbundet bildades 1945. 

•   Den 31 december 2017 hade Reumatikerförbundet 47 682 medlemmar.

•   Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation.

•   Reumatikerförbundet har 24 aktiva distrikt, tre riksföreningar och 172 aktiva föreningar.

•   Över en miljon människor i Sverige lever med reumatisk sjukdom. 

•   Det finns cirka 200 olika reumatiska diagnoser.

•   Drygt 800 000 personer i Sverige har artros.

•   De flesta som får en reumatisk sjukdom är vuxna, men även barn kan drabbas.  
     Varje år insjuknar cirka 200 barn i Sverige i en reumatisk sjukdom. 

•   Reumatikerförbundet är den största bidragsgivaren till reumatologisk forskning, näst efter staten.

Om Reumatikerförbundet

Kunskap  Påverkan  Forskning  Stöd

Reumatikerförbundets uppdrag är att arbeta med:

Ca 10 procent av Sveriges befolkning har diagnostise-
rats med någon form av reumatisk sjukdom, och hela 
31 procent av befolkningen har en diagnos, är under 
utredning eller har besvär med stelhet eller ömhet i le-
der eller andra rörelseorgan.  Det är drygt 2,5 miljoner 
människor. De reumatiska sjukdomarna drabbar per-
soner i alla åldrar, och det finns ca 200 olika reumatis-
ka sjukdomar varav en del är potentiellt livshotande. 

Reumatikerförbundet arbetar med att påverka och 
driva på en positiv samhällsutveckling för alla med 
reumatisk sjukdom eller annan sjukdom i rörelseorga-
nen. 

Vi arbetar också för att människor med reumatisk 
sjukdom ska få snabb behandling för ökad livskvalitet. 
Ett centralt uppdrag är att genom insamling mobilisera 
resurser, och vi är idag den organisation förutom staten 
som ger mest stöd till forskning om de reumatiska sjuk-
domarna. Reumatikerförbundet samlar också in pengar 
för att kunna stödja reumatiker och inspirera till ett full-
gott liv trots reumatisk sjukdom. Genom våra drygt 170 
föreningar bjuder vi in till aktiviteter och social samvaro. 
Vi arbetar också med kunskapsspridning och informa-
tion till personer med reumatisk sjukdom, anhöriga, 
profession, media och allmänhet.
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Vad vill vi uppnå
Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på 
reumatismens gåta, och våra mål är kopplade till denna vision. 

Långsiktig verksamhetsplan 2017-2021
 
Vi arbetar efter en långsiktig verksamhetsplan som gäller för åren 2017-2021. I denna finns fyra övergripande mål:

Alla våra målgrupper har: 
 • ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård
 • bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och en meningsfull fritid 
 • ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen

Våra medlemmar får dessutom
 • erfarenhetsutbyte och social samvaro med andra medlemmar inom  
    Reumatikerförbundet 

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

Ett bra liv för alla 
reumatiker och lösningen 

på reumatismens 
gåta

Vår visionVåra fyra övergripande mål
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I vilket organisatoriskt 
sammanhang verkar vi
Reumatikerförbundet består av distrikt med lokala föreningar. I förbundet ingår 
även riksföreningar som verkar över hela landet. Distrikt och förbund arbetar för 
att underlätta föreningarnas verksamhet, att förmedla kunskap och information 
samt med opinionsbildning.

Reumatikerförbundet har också ett nära samarbete med Riksorganisationen 
Unga Reumatiker, som verkar för barn, ungdomar och unga vuxna med reuma-
tisk sjukdom.
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Samarbete med professionen
Reumatikerförbundet har ett bra och nära samarbete 
med professionen genom Svensk Reumatologisk För-
ening, SRF, den fackliga och vetenskapliga samman-
slutningen av Sveriges reumatologer, läkare under 
specialistutbildning i reumatologi och andra läkare 
med intresse för reumatologi.

Vetenskapliga nämnden
Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd består av 
ett antal välmeriterade forskare inom reumatologi och 
närliggande forskningsområden. Nämnden bedömer 
ansökningarna till Reumatikerförbundets forsknings-
fond utifrån ett antal kriterier, däribland betydelsen 
för reumatiker, vetenskaplig kvalitet och behovet av 
anslag.

Forskningsråd
Reumatikerförbundets styrelse har ett forskningsråd 
som rådgivande organ till Förbundsstyrelsen. I rådet 
diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor.

Samarbete med andra  
organisationer 
Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med 
Unga Reumatiker som arbetar för att förbättra situa-
tionen för barn, ungdomar samt unga vuxna från 7–32 
år med en reumatisk diagnos.

Genom Funktionsrätt Sverige, samarbetar Reumatiker-
förbundet med andra patient- och funktionshindersor-
ganisationer.

Företagssamarbeten
Reumatikerförbundet har sedan många år tillbaka ett väl 
utvecklat och reglerat samarbete med läkemedelsbolag. 
Reumatikerförbundets rutiner på detta område fram-
hålls ofta som ett
bra exempel på hur samarbete mellan handikapporgani-
sationer och läkemedelsföretag bör fungera. 

Vi har även samarbeten med företag i andra branscher, t 
ex IT-företag, sport- och hälsoföretag och  andra företag 
som kan erbjuda våra medlemmar olika typer av rabatter 
och medlemsförmåner.

Internationellt samarbete
Reumatikerförbundet är medlemmar i NRR, Nordiskt 
Reumaråd, PARE, People with Arthritis/Rheumatism in 
Europe och EULAR, The European League against Rheu-
matism. EULAR och PARE är tillsammans en europeisk 
paraplyorganisation.
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Vilka strategier har vi för att 
uppnå våra mål
Reumatikerförbundet har identifierat fyra viktiga arbetsområden som prioriteras 
för att nå våra övergripande mål. 

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

Ett bra liv för alla 
reumatiker och lösningen 

på reumatismens 
gåta

Vår visionVåra fyra övergripande mål

Påverka politiker
och beslutsfattare inom

hälso- och sjukvård,
arbetsmarknad och 

föreningsliv

Arbeta för ökad
forskning om

reumatisk sjukdom

Samla och 
förmedla kunskap
och erfarenheter

Erbjuda 
intressanta
aktiviteter

Våra prioriterade arbetsområden

Kunskap  – Samla och förmedla kun-
skap och erfarenheter

Vi samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjuk-
domarna, baserat på våra medlemmars erfarenheter 
och kunskap från vård och forskning. 

Påverkan – Påverka politiker och be-
slutsfattare inom sjukvård, arbets-
marknad och föreningsliv
Genom att presentera fakta, förklara och argumentera 
påverkar Reumatikerförbundet politiker och andra 
beslutsfattare på alla nivåer i samhället.

Forskning – Arbeta för ökad forsk-
ning om reumatisk sjukdom
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 – Erbjuda intressanta  
aktiviteter
Vi vill visa vägen till ett fullgott liv trots sjukdomen och 
erbjuder därför olika tjänster, aktiviteter och mötes-
platser där medlemmar kan uppmuntra och inspirera 
varandra.
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Kunskap
Kunskap är en förutsättning för förändring och därför 
är kunskapsspridning en av Reumatikerförbundets 
viktigaste uppgifter. Allmänhet, patienter, anhöriga 
och beslutsfattare behöver få kunskap om de reuma-
tiska sjukdomarna och hur det är att leva med dem. 

Ett exempel på Reumatikerförbundets arbete med 
kunskapsspridning är patientskolorna.

Mål för område kunskap 2017
Konkreta mål och planer för verksamheten finns i vår 
aktivitetsplan. Några exempel på det som Reumati-
kerförbundet skulle göra när det gäller kunskap enligt 
Aktivitetsplan 2017 var:
• Ge ut 6 nummer av Reumatikervärlden (vår med-

lemstidning)
• Ge ut 4 nr av Bullentinen ( en tidning som handlar 

om några av de allvarligaste reumatiska sjukdo-
marna)

• Fortsätta utvecklingsarbetet av Reumatikerför-
bundets, distriktens och föreningarnas hemsidor 

• Uppdatera tryckta material som broschyrer, diag-
nosblad samt våra profilprodukter

• Arrangera utbildningar för läkarstudenter, arbets-
terapeuter och fysioterapeuter 

• Genomföra utbildningar för fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter i undervisnings- 
programmet Smärtskolan Kunskap för livet 

• Fortsätta med telefonrådgivning via  
”Reuma Direkt”, Reumatikerförbundets frågelinje

Påverkan
Reumatikerförbundets påverkansarbete, eller intres-
se- politiska arbete, handlar om att öka medvetenhe-
ten och sprida kunskap till politiker och beslutsfat-
tare så  att de kan skapa ett samhälle som är bra för 
människor med reumatisk sjukdom eller sjukdomar i 
rörelse- organen. 

Reumatikerförbundet driver frågor som är viktiga för 
reumatiker och våra medlemmar. Förbundet arbetar 
hårt för att dessa frågor ska hamna högt upp på alla 
beslutsfattares agendor. Exempel på Reumatikerför-
bundets påverkansarbete är möten med politiker, 
debattartiklar och remissvar. 

Mål för område påverkan 2017
Konkreta mål och planer för verksamheten finns i vår 
aktivitetsplan. Några exempel på det som Reumatiker-
förbundet skulle göra när det gäller påverkan enligt 
Aktivitetsplan 2017 var:
• Delta i debatter, panelutfrågningar, nätverksmöten 

och politikerveckan i Almedalen
• Delta vid träffar med myndigheter, organisationer, 

politiker och andra nyckelpersoner i  
viktiga frågor

• Delta på konferenser och kongresser som berör de 
reumatiska sjukdomarna  

• Följa arbetet med måluppfyllelse av de nationella 
riktlinjerna

• Följa utvecklingen inom området E-hälsa
• Besvara remisser och andra politiska skrivelser
• Tillsammans med Handikappförbunden och andra 

intresseorganisationer öka kunskapen  
om fysisk och kognitiv tillgänglighet

• Arrangera en intressepolitisk kurs under våren för 
förtroendevalda i distrikten

Årlig aktivitetplan
Den långsiktiga verksamhetsplanen bryts ner i årliga aktivitetsplaner, som styr vad vi ska fokusera på och  
genomföra under respektive år inom våra prioriterade arbetsområden. 
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Forskning
Reumatikerförbundets forskningsfinansiering består 
av  finansiering av forskningsprojekt och riktade 
satsningar på områden som är viktiga för våra med-
lemmar. Vetenskapliga nämnden bedömer inkomna 
ansökningar och ger förslag till förbundsstyrelsen 
som fattar beslut om vilka ansökningar som ska få 
anslag. Andra exempel på Reumatikerförbundets 
arbete inom forskning är utbildning och samordning 
av forskningspartners. Forskningspartners är perso-
ner som medverkar i olika forskningsprojekt och som 
bidrar med sina erfarenheter och kunskaper om hur 
det är att leva med reumatisk sjukdom.

Mål för område forskning 2017
Konkreta mål och planer för verksamheten finns i vår 
aktivitetsplan. Några exempel på det som Reuma-
tikerförbundet skulle göra när det gäller forskning 
enligt Aktivitetsplan 2017 var:

• Ta fram och implementera en strategi för insam-
lingsarbetet till forskning 

• Öka insamlade medel (exklusive testamenten och 
PostkodLotteriet) från ca 4200 tkr 2016 till 8400 tkr 
2017 (+100%)

• Dela ut forskningsanslag via Vetenskapliga nämn-
den 

• Följa upp och kommunicera forskningsresultat
• Genomföra möten med Forskningsrådet 
• Tillsammans med professionen planera och 

genomföra det parallella programmet under Reu-
maveckan 

• Fortlöpande ha kontakter med forskare inom 
reumatologin 

• Dela ut tre forskningsstipendier; Vårdforskningssti-
pendiet, Nanna Svartz-stipendiet i samverkan med 
läkemedelsföretag och Patientsäkerhetsstipendiet 
i samarbete med Landstingens ömsesidiga Försäk-
ringsbolag och Svensk Ortopedisk Förening

• Fortsätta satsningen på artros och gikt
• Utbilda och fortbilda forskningspartners
• Skapa fler arenor för forskningspartners genom 

medverkan vid forskarutbildningar på universitet 
och högskolor

• Medverka med patientperspektiv vid forskningsan-
sökningar 

Stöd
Den stödjande delen av Reumatikerförbundets arbete 
handlar om kraften av gemenskap och att dela med  sig 
av erfarenheter. Distrikt och föreningar är en grundförut-
sättning för detta stöd. Exempel på Reumatikerförbun-
dets stödjande arbete är Reuma Direkt som är Reumati-
kerförbundets frågelinje och mötet med  människorna i 
föreningarna som finns där för att stötta.

Mål för område stöd 2017
Konkreta mål och planer för verksamheten finns i vår 
aktivitetsplan. Några exempel på det som Reumatiker-
förbundet skulle göra när det gäller stöd enligt Aktivi-
tetsplan 2017 var:

• Starta en långsiktig satsning på medlemsrekrytering 
och medlemsutveckling

• Ta fram och implementera en medlemsstrategi
• Öka antalet medlemmar med 5000 personer.
• Utveckla studieverksamheten 
• Medverka med monter och information vid mässor 

som Sweden Bike Expo och Allt för hälsan 
• Medverka till att aktiviteter anordnas i anslutning till 

diagnosdagar som SLE-dagen 10 maj, Fibro-dagen 12 
maj, Artrosdagen 2 juni, Systematisk sklerosdagen 29 
juni och Internationella reumatikerdagen 12 oktober

• Genomföra informatörsutbildningar för patientfö-
reträdare vid patientskolor och arrangera träff för 
informatörsansvariga i distrikten

• Förnya och utveckla studiematerialet Av egen kraft 
• Genomföra utbildning av cirkelledare i Av egen kraft
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Vilken kapacitet och  
vilket kunnande har vi för 
att uppnå våra mål

Bred och väl förankrad organisation
Som folkrörelse har Reumatikerförbundet verkat i 
över 70 år och har ett stort organisatoriskt kunnande. 
Förbundet har en stark lokal förankring. Över hela 
landet finns drygt 174 aktiva föreningar med medlem-
mar som själva vet hur det är att leva med en reuma-
tisk sjukdom. 

Kunniga medarbetare
Reumatikerförbundets kansli har kunnig och utbildad 
personal som arbetar med intressepolitik, organisation, 
kommunikation, insamling och forskningsfrågor. I till-
lägg till det operativa arbetet centralt har kansliet även 
en viktig uppgift i att stödja och utbilda vår lokalorgani-
sation inom samma områden.
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Hur vet vi om vi gör  
framsteg
För att mäta våra framsteg utvärderar Reumatikerförbundet ständigt 
arbetet och utfallet av våra insatser. Detta görs genom att jämföra de mål 
vi satt upp mot utfallet, det vi uppnått.

Årlig uppföljning av långsiktiga mål
För att veta om vi är på rätt väg när det gäller våra 
långsiktiga mål gör vi varje år en medlemsundersök-
ning. Med denna mäter vi bland annat: 

• Andelen av våra medlemmar med reumatisk 
sjukdom som anser att de har god eller mycket god 
tillgång till effektiv behandling genom sjukvården

• Andelen av våra medlemmar i yrkesverksam ålder 
som anser att de har god eller mycket god tillgång 
till arbetsmarknaden

• Andelen av våra medlemmar med reumatisk 
sjukdom som anser att de har god eller mycket god 
tillgång till en meningsfull fritid

• Andelen av våra medlemmar med reumatisk sjuk-
dom som anser att medlemskapet ger dem god el-
ler mycket god tillgång till kunskap och information 
som är relevant för diagnosen

• Andelen av våra medlemmar som anser att med-
lemskapet ger dem god eller mycket god tillgång 
till erfarenhetsutbyte och/eller social samvaro med 
andra medlemmar i former som passar dem

Årlig uppföljning med hjälp av  
aktivitetsplanen
Nedbrytningen av de långsiktiga målen till årliga mål 
och aktiviteter i aktivitetsplanen ger oss möjlighet att 
utvärdera och  mäta hur vårt arbete går framåt år för år.

Kvantitativa mått
Reumatikerförbundet har ett antal  kvantitativa mått 
för verksamheten. Några av dessa är:

• Antal deltagare i patientskolor
• Insamlade medel och stöd till forskning
• Medlemsantal
• Besök på webbsajten
• Antal samtal till frågelinjen Reuma direkt
• Tid till diagnosticering av reumatiska sjukdomar och 

sjukdomar i rörelseorganen
• Antalet patienter som föreläser på läkar- 

utbildningarna

Kvalitativa mått
Vi arbetar också med ett antal  kvalitativa mått för 
verksamheten. Några av dessa är:

• Vårt upplevda Inflytande inom reumatikervården
• Vår uppfattning om organiseringen av reumatiker-

vården
• Framsteg inom forskningen 
• Nöjda medlemmar
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Vad har vi åstadkommit så 
här långt
För att mäta våra framsteg utvärderar Reumatikerförbundet ständigt 
arbetet och utfallet av våra insatser. Detta görs genom att jämföra de mål 
vi satt upp mot utfallet, det vi uppnått.

Kunskap
Det pågår en mängd verksamhet för att sprida kun-
skapen om reumatiska sjukdomar och hur man kan 
underlätta livet med en reumatisk sjukdom. Nedan är 
några exempel på det Reumatikerförbundet skapat 
hittills.

Artrosskolor
Artrosskolorna är en utbildning som riktar sig mot 
patienter med Artros, och som sker i samarbete med 
Reumatikerförbundet och primärvården. Patienter 
får information om sjukdomen, individuellt anpassad 
träning och lär sig att hantera sjukdomen bättre. 

Med hjälp av kunskaperna från artrosskolan kan  
patienten få smärtan att minska och många slipper 
därför att opereras. Data från det nationella kvali-
tetsregistret BOA visar att artrosskolan har en god 
effekt. Samlad statistik för hela riket visar också att 
artrosskolor även inverkar på sjukskrivningstalet. Av 
de som var sjukskrivna för knäbesvär vid det första 
besöket på artrosskolan hade en fjärdedel kommit i 
arbete efter ett år.

Smärtskolor
Smärtskolan är en utbildning som vänder sig till pa-
tienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. 

Reumatikerförbundet utbildar kurlsedare, specialister 
(fysioterapeuter,  arbetsterapeuter och psykologer) 
som arbetar med denna patientgrupp i vardagen. 
Dessa specialister utbildar i sin tur patienterna. Syftet 
är att patienten ska få verktyg att göra förändringar i 
livsstilen som påverkar hälsan positivt. 

Kursen bygger på aktuella forskningresultat och 
innehåller praktisk användning av denna forskning. 

Under 2017 genomfördes tre utbildningar för kursleda-
re. 

RA-instruktörsverksamheten 
Målgruppen för dessa utbildningar är framför allt vård-
personal som är under utbildning, till exempel läkarstu-
denter, blivande fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
fotvårdsterapeuter. Men även övrig vårdpersonal som 
till exempel sjuksköterskor på reumatologmottagningar, 
distriktsläkare och AT-läkare. 

Under 2017 hade Reumatikerförbundet utbildningar för 
läkarstuderande på 13 universitetssjukhus. 

Sammanlagt utbildades cirka 1100 läkarstudenter  och 
324 unika möten genomfördes under året. 
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Påverkan
Reumatikerförbundet arbetar aktivt med påverkans-
arbete genom att ha  kontakt med politiker, myndig-
heter, vårdprofessionen och forskningsvärlden.  Att 
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientor-
ganisation ger både tyngd och trovärdighet i det 
intressepolitiska  arbetet.

Samverkan kring en bättre vård för personer med 
långvariga sjukdomar
Under 2017 tog Reumatikerförbundet,  i samarbete 
med en handfull andra patientorganisationer, fram 
rapporten ”Vägen mot världsklass – så får vi en bättre 
vård för personer med långvariga sjukdomar”. Rap-
porten togs fram inom ramen för ”Samverkan kring 
en bättre vård för personer med långvariga sjukdo-
mar”. Syftet med samverkan var att lyfta frågor som 
kan förbättra vården för personer i denna livssitua-
tion. 

Viktigt med tidig diagnos
Temat för Reumatikerförbundets aktiviteter på Inter-
nationella reumatikerdagen, den 12 oktober, var ”Du 
– ta kontakt nu”. Kampanjen syftade till att uppmärk-
samma behovet av tidig diagnostisering av reuma-
tiska sjukdomar och förmedlade att en tidig tillgång 
till behandling kan förhindra ytterligare skador och 
lidande. I samband med dagen arrangerades öpp-
na mottagningar och öppna hus, föreläsningar och 
publika aktiviteter av Reumatikerförbundets distrikt 
och föreningar.

Namninsamling mot ojämlik vård
En av de största intressepolitiska händelserna un-
der 2017 var beslutet att stoppa vårdval reumatologi 
i Stockholms läns landsting. Reumatikerförbundet, 
tillsammans med Reumatikerdistriktet Stockholm och 
Reumatikerföreningen Stockholm ansåg att ett vårdval 
skulle innebära en ökad ojämlikhet för personer med 
reumatiska sjukdomar i hela landet och även bidra till 
en sämre tillgång till vården för personer med reuma-
tiska sjukdomar. Farhågorna delades även av Svensk 
Reumatologisk Förening, SRF och Karolinska Institutet.

En namninsamling för ett stopp mot vårdval reumato-
logi gjordes och överlämnades till landstingspolitiker. 
Ett flertal debattartiklar publicerades och skrivelser 
skickades till de politiska partierna i landstinget. 

Samstämmigheten hos patientförbund, reumatologer 
och forskare var en starkt bidragande orsak till att en 
majoritet i landstingsfullmäktige i juni röstade för att 
stoppa vårdval reumatologi.
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Forskning
En viktig del av Reumatikerförbundets arbete är att 
hjälpa forskningen framåt.  Reumatikerförbundet 
stödjer forskning som präglas av långsiktighet, är 
patientnära, belyser riskfaktorer och som behand-
lar individens aktivitet och delaktighet  i samhället. 
Reumatikerförbundet följer alltid upp och utvärderar 
satsade medel.

Stöd till forskning
Reumatikerförbundet är den största anslagsgivaren, 
efter staten, inom reumatologisk forskning och delar 
ut pengar både till nydisputerade forskare som har 
goda idéer och visar prov på självständighet och till 
större mer etablerade forskargrupper. 

Under 2017 hade Reumatikerförbundet glädjen att 
dela ut cirka 15 miljoner  kronor till 94 olika forsk-
ningsprojekt. Under året gjordes även särskilda  
satsningar på artros och gikt med 2 000 000 kronor 
respektive 500 000 kronor.

Forskning för att förebygga  
ledgångsreumatism
Ett av forskningsprojekten som fick medel från 
Reumatikerförbundet 2017 har som mål att  kunna 
förebygga ledgångsreumatism. Genom att förstå 
sjukdomen bättre och hur den uppkommer, hoppas 
forskaren Anca Catrina kunna utveckla metoder för 
att stoppa att ledgångs- reumatism bryter ut. Ett sätt 
kan vara att använda redan godkända läkemedel i 
förebyggande syfte.

Forskningspartners
En efterfrågad resurs från Reumatikerförbundet är kun-
skapen om den egna sjukdomen och hur det är att leva 
med en reumatisk diagnos. Reumatikerförbundet utbil-
dar och administrerar sedan flera år forskningspartners 
som medverkar i olika forskningsprojekt. Forsknings-
partners är finansierade av Reumatikerförbundet och av 
andra forskningsfinansiärer. 

Under året har forskningspartners granskat flera forsk-
ningsansökningar i syfte att tillgodose patientnyttan 
och för att bidra med ett unikt patientperspektiv. De 
har deltagit i hela eller delar av forskningsprocessen i 
flera olika projekt vid olika lärosäten över hela landet. 
Efterfrågan av  forskningspartners har ökat och en ny 
utbildning för forskningspartners hölls under 2017.
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Stöd
Reumatikerförbundet är organiserat i 172 föreningar, 
indelade i 24 distrikt.  I förbundet ingår även Riksför-
eningen småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för  syste-
misk skleros och Riksföreningen för SLE samt Riksor-
ganisationen Unga  Reumatiker. Här träffas människor 
med liknande livserfarenheter för gemenskap, stöd 
och för olika typer av aktiviteter.

Livsstil och hälsa är frågor som är viktiga för våra 
medlemmar. Reumatikerförbundet har som mål att 
visa vägen till ett fullgott liv trots reumatisk sjukdom  
eller annan sjukdom i rörelseorganen. Inom träning 
och hälsa samarbetar  Reumatikerförbundet ofta med 
fysioterapeuter för att förmedla kunskap om  den 
livsviktiga fysiska aktiviteten. Över hela landet pågår 
dagligen lokalt  arrangerade träningsaktiviteter och 
många träningsledare har under åren utbildats i Reu-
matikerförbundets regi.

Studiegrupp
För att stärka organisationen på förenings-, distrikts- 
och förbundsnivå tillsattes under 2017 en studiegrupp 
med representanter från förbundsstyrelsen, föreningar 
och distrikt. Syftet med gruppen är att stärka Reumati-
kerförbundet som organisation, föra vidare och bredda 
kompetensen i föreningar och distrikt samt att utveckla 
organisationen.

Funka utan skam
Assyriska riksförbundet bjöd in Reumatikerförbundet  
till att medverka i projektet ”Funka utan Skam”.  Projek-
tet riktar sig till familjer med barn som har en funk-
tionsnedsättning. Som en del i projektet hölls ett antal 
veckoslutsläger runt om i Sverige.
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