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Vår vision  

”Ett bra liv  

för alla reumatiker 

och lösningen  

på reumatismens  

gåta”
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... att påverka och driva en samhällsutveckling som är bra för alla  
med reumatisk sjukdom eller annan sjukdom i rörelseorganen.

... att ta initiativ för att människor med reumatisk sjukdom eller  
annan sjukdom i rörelseorganen ska få behandling som ger ökad livskvalitet.

... att mobilisera resurser till forskning, för att lösa reumatismens gåta. 

... att inspirera och visa vägen till ett fullgott liv trots reumatisk sjukdom  
eller annan sjukdom i rörelseorganen.

Vi verkar för...

För att vara effektiva i vårt arbete verkar Reumatiketförbundet primärt inom tre huvudsakliga  
målområden: kunskap och information till personer med reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar  

i rörelseorganen, anhöriga, profession och allmänhet; påverkansarbete samt stöd till forskning.

Reumatikerförbundets grundsyn utgår från de mänskliga rättigheterna.  
När vi möter medlemmar, medarbetare och andra i vår omvärld, gör vi det med 

övertygelsen om alla människors lika värde.

Reumatikerförbundets kultur är öppen och respektfull. Vi möter varandra  
med öppenhet, värme och ömsesidig respekt. Det skapar tillit och en miljö  

där både medlemmar och organisation kan växa.

Reumatikerförbundet värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat.  
Med tillit och ömsesidig respekt för varandra tar vi tillvara vår samlade kraft  

och kompetens för att nå de gemensamma målen.

Reumatikerförbundet vill förmedla kunskap, trovärdighet, engagemang,  
hopp och inspiration i varje möte.

Vår värdegrund
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Reumatikerförbundet
♦  Reumatikerförbundet bildades 1945.

♦  HM Konungen är förbundets beskyddare.

♦  Den 31 december 2016 hade Reumatikerförbundet  
48 787 medlemmar.

♦  Reumatikerförbundet är det största förbundet inom Handikappförbunden.

♦  Reumatikerförbundet har 24 aktiva distrikt, tre riksföreningar  
och 174 aktiva föreningar.

♦  Över en miljon människor i Sverige har någon slags reumatisk sjukdom 
eller annan sjukdom i rörelseorganen. Om man räknar in alla anhöriga  
så är många fler påverkade.

♦  Det finns över 80 olika reumatiska diagnoser.

♦  Artros är en mycket vanlig sjukdom som cirka 800 000 i Sverige har.

♦  De allra flesta som får en reumatisk sjukdom är vuxna, men även barn 
kan drabbas. Idag har cirka 2 000 barn i Sverige en reumatisk sjukdom.

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

♦  Det är flest kvinnor som drabbas. Cirka 80 procent av medlemmarna är 
kvinnor och 25 procent av medlemmarna är under 50 år.
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Styrelsen summerar

År 2016 var på många sätt 

och vis ett turbulent år för 

Reumatikerförbundet. Första 

halvan av året präglades av 

förslaget att avsätta tidigare 

ordförande Anne Carlsson, 

med anledning av de  

återkommande arbetsmiljö

problem som funnits på  

förbundets kansli. Under  

den här perioden var 

inte bara den dåvarande 

förbunds styrelsen satt under 

stor press utan även  

organisationen som helhet. 

Utifrån vad som framkom

mit beslöt därför förbunds

stämman den 4–5 juni att 

avsätta Anne Carlsson som 

ordförande och utlysa ett 

fyllnadsval. 

Med dessa händelser i åtanke har jag 
och den nya förbundsstyrelsen under 
hösten tillsammans arbetat intensivt 
med en översyn av styrelsens arbetsfor
mer. Bland annat har samtliga policy
dokument setts över och uppdaterats 
för att tydliggöra vilka gränser som 
gäller i Reumatikerförbundet och hur 
ansvaret är fördelat mellan styrelse och 
kansli.

Att mobbning och kränkande 
särbehandling inte hör hemma i vårt 
förbund är en självklarhet. Vi har en 
värdegrund som tydligt tar ställning 
mot detta. Men det är viktigt att den 
inte enbart är en pappersprodukt utan 
att vi också aktivt efterlever detta. Där 
har vi alla ett ansvar.

Samtidigt får vi inte glömma bort 
att Reumatikerförbundet har fortsatt 
att arbeta på som vanligt under den här 
perioden. Vi har drivit våra frågor inom 
intressepolitik, antagit en ny långsiktig 
verksamhetsplan, sjösatt en ny webb
sida och initierat nya projekt inom det 
viktiga området ehälsa.

Under tio år har Reumatikerför
bundet drivit ett projekt för att främja 
forskning om långvarig smärta, smärt
mekanismer och hur fysisk träning 
kan lindra smärtupplevelsen. Projektet 
avslutades från förbundets håll under 
året men glädjande nog har forskarna 
på Karolinska Institutet hittat en ny 
finansiär via en privat donation från 
familjen Lundblad.

Det är inspirerande att se hur  
Reumatikerförbundets stöd till forsk
ning inte bara ger konkreta resultat  
under själva projektet, utan även spor
rar andra att ta vid och axla det finan
siella ansvaret när vår roll är slutförd. 

Reumatikerförbundet är, näst efter 
staten, den största enskilda givaren till 
reumatologisk forskning i Sverige. I år 
kan vi dessutom sträcka på oss extra 
mycket då vi under 2016 gjorde en 
rekordstor utdelning till forsknings
projekt. Sammanlagt 13 miljoner  
delades ut till 94 olika projekt – på  
sidan åtta kan ni läsa om några av 
dessa.

Med en stabilare organisation i 
ryggen kommer vi nu kunna fokusera 
på att stärka förtroendet och vässa 
vårt intressepolitiska arbete ytterligare. 
Utifrån enkätundersökningar vet vi att 
intressepolitik och påverkansarbete är 
ett av de verksamhetsområden som våra 
medlemmar anser är mycket viktigt.
Redan nästa år är det riksdagsval vilket 
är ett arbete som vi startar upp under 
2017. Reumatikerförbundet är Sveriges 
största patientorganisation och en 
respekterad röst i vård och omsorgs
frågor. Med det följer ett ansvar inte 
bara för våra medlemmar utan även 
för alla som i någon mån förlitar sig på 
den svenska välfärden. Alla, såväl sjuka 
som friska, har ett intresse i att vi driver 
de här frågorna. Det är ett budskap vi 
behöver nå ut med.

Hans Håkansson, förbundsordförande.
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Barns inflytande över  
sin egen vård
Att involvera barn i sin egen vård är 
syftet med ett forskningsprojekt som 
drivs av Petra Svedberg, professor i 
omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.

I studien undersöks hur det webba
serade hjälpverktyget ”Sisom” fungerar i 
samtalet mellan vårdpersonal, föräldrar 
och barn. Verktyget ska hjälpa barnet 
att uttrycka sina känslor och kan an
vändas på till exempel en surfplatta.

– Kunskapen om webbaserade verk
tyg och utvärderingsinstrument som 
kan stärka barnets delaktighet i mötet 
med vården måste bli ännu bättre. Då 
kan kvaliteten på vården av barn med 
reumatisk sjukdom höjas. Att själv få 
delta i sin behandling är viktigt för att 
barnet ska kunna hantera sin sjukdom. 
Forskningen har visat att delaktighet 
har positiva effekter på bland annat  
kommunikationen mellan barn, 
föräldrar och personal, berättar Petra 
Svedberg.

Patienters upplevelser av  
symptom med fokus på fatigue
Ett stort och besvärande symptom 
bland de reumatiska sjukdomarna är 
trötthet. Att fördjupa kunskapen om 
patienters egen upplevelse med fokus 
på fatigue* är syftet i ett projekt som 
drivs av Susanne Pettersson, specia
listsjuksköterska vid reumatologiska 
kliniken på Karolinska Universitets
sjukhuset.

Förståelsen för patientens upplevelse 
av sin sjukdom är viktig i strävan efter 
ett bra omhändertagande. Genom 
forskningsprojektet kan bemötandet i 
vården bli bättre för dessa grupper.

– I en förstudie fann vi att hos personer 
med låg grad av trötthet var det vanli
gare att ha hälsosamma levnadsvanor, 
säger Susanne Pettersson.

Tidig diagnostik  
och tidig behandling  
av reumatisk sjukdom
För att bromsa förloppet av reumatisk 
sjukdom är det viktigt att kunna ställa 
en diagnos på ett tidigt stadium. Att ta 
fram en metod för tidig diagnostisering 
är syftet med ett projekt som drivs av 
PerJohan Jakobsson, professor vid 
Karolinska Institutet, avdelningen för 
reumatologi.

Genom att identifiera äggviteäm
nen i den inflammerade ledhinnan vid 
ledgångsreumatism har framsteg gjorts 
i att förstå hur immunsystemet föränd
ras från friskt till sjukt. Inom klinisk 
forskning går det nu att identifiera 
människor med stor risk att utveckla 
ledgångsreumatism. Denna kunskap är 
viktig för att kunna ställa tidig diagnos 
och kan i framtiden leda till att det går 
att stoppa insjuknandet.

– Forskningslaget har tagit patent 
på en metod för tidig diagnostik med 
förhoppningen att denna ska spridas 
och användas inom vården, säger Per
Johan Jakobsson.

* Personer med inflammatoriska systemsjuk
domar lider ofta av en stor trötthet som i den 
engelskspråkiga litteraturen kallas fatigue. Det 
är ett tillstånd som är svårt att beskriva och 
förklara samt upplevs som mycket ansträng
ande för individen.

Forskning vi stöttat

Under 2016 hade Reumatiker

förbundet glädjen att dela  

ut närmare 13 miljoner  

kronor till 94 olika forsk

ningsprojekt och cirka tre 

miljoner i riktade satsningar, 

vilket vi är mycket stolta 

över. Det här är tre av de 

projekt vi har stöttat:
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Nya RiksFöReNiNGaR
Riksföreningen för  
systemisk skleros
I september höll Riksföreningen för 
systemisk skleros sitt första möte inför 
bildandet av en ny riksförening. Medlem
marna svarade enhälligt ja på frågan om 
det ska bildas en förening och namnet 
samt en tillfällig interimsstyrelse valdes. 

Den viktigaste uppgiften för fören
ingen är att göra sig hörd som patient
grupp och arbeta för en mer jämlik 
vård. Samma villkor ska gälla för att få 
tillgång till exempelvis specialistvård, 
värmehjälpmedel och patientskolor. 
Föreningen ska erbjuda kunskap och 
gemenskap samt vara ett stöd för nydi
agnostiserade. 

Riksföreningen för sLe
I oktober höll Riksföreningen för SLE 
sitt första möte inför bildandet av en 

ny riksförening. Föreningen ska arbeta 
för att synliggöra SLE i samhället 
och fungera som en kontaktpunkt för 
ny diagnostiserade. Riksföreningen 
erbjuder många aktiviteter och är enga
gerad på flera håll inom området. Bland 
annat erbjuds olika föreläsningar samt 
fikaträffar runt om i landet. 

artroskollen
Sedan 2013 har Reumatikerförbundet 
satsat på att uppmärksamma ledsjuk
domen artros, dels genom ökad kun
skap om sjukdomen, dels genom stöd 
till forskningen. 

Under åtta månader pågick kam
panjen Artroskollen.se, en upplys
ningskampanj från Reumatikerför
bundet och Netdoktor med stöd av 
Svenska PostkodLotteriet.

Genom Artroskollen ville vi få en 
bild av hur artrosvården fungerar i  

Satsningar under året

Utöver löpande verksamhet 

genomför Reumatikerför

bundet årligen satsningar 

på särskilda fokusområden. 

Under 2016 genomfördes 

flera spännande satsningar 

som på olika sätt bidragit 

till att förverkliga Reumati

kerförbundets vision om ett 

bra liv för alla reumatiker. 

Bland annat startades det 

upp två nya föreningar inom 

Reumatikerförbundet –  

Riksföreningen för systemisk 

skleros och Riksföreningen 

för SLE. 
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Sverige och hur människor som är 
drabbade av artros upplever den. Resul
tatet blev över förväntan av flera skäl. 

Totalt deltog cirka 21 000 personer i 
kampanjen som riktade sig både till de 
som har diagnostiserad artros och de 
som har symptom. Det var 6 000 fler än 
det mål som hade satts upp i projekt
planen, vilket visar på ett väldigt stort 
intresse för diagnosen artros. Aldrig 
förr har en kampanj likt denna fått så 
många deltagare. 

En kampanj genomfördes även mot 
professionen i ett samarbetade med 
Internetmedicin AB som har Sveriges 
mest använda beslutsstöd för läkare 
i den kliniska vardagen. Även denna 
genomfördes med stöd av Svenska 
PostkodLotteriet. Testet var uppskat
tat bland vårdpersonal och cirka 4 179 
personer genomförde hela testet. 

Sammanfattningsvis var upplys
ningskampanjen om artros lyckad. Vi 
nådde fler än vi räknat med både vad 
gäller allmänheten och professionen. 
Förhoppningsvis kommer detta leda 
till ökade kunskaper hos dessa båda 
grupper. Efter fyra månader följdes de 
som lämnat sin epost och som uppgett 
att de hade symptom på artros upp. 
Resultatet var gott – av de som svarade 
uppgav 63 procent att de hade uppsökt 
läkare och 13 procent uppgav att de 
skulle göra det. Varje person som har 
fått hjälp är både en vinst för individen 
men även för samhället.

Uppdatering av kursmaterial  
– av egen kraft
Under 2016 har Reumatikerförbundet 
påbörjat arbetet med att uppdatera och 
modernisera kursmaterialet Av Egen 

Kraft. Nya kurshäften 
med ny utformning 
kommer att tryckas 
upp. Vi har tagit fram 
nytt material speciellt 
för webben, bland an
nat filmer, samt skapat 
grunden för ett webba
serat kursverktyg. Med 
den nya webbversionen 
ska det bli möjligt för 
medlemmar att kunna 
gå på kurser både hos sin 
förening och via nätet.

Kursen Av Egen Kraft 
bygger på att deltagarna 
ska öka tron på sin egen 
förmåga (selfefficacy) och 
målet är att patienten ska 
komma igång med självhjälp 
för att hantera sin sjukdom. 

Av Egen Kraft är ett projekt 
som är finansierat av Social
styrelsen, med cirka en miljon 
kronor. 

Fakta om artros
♦  Artros är en av de vanligaste 

folksjukdomarna i Sverige.

♦  Sjukdomen beror på en oba
lans mellan nedbrytning och 
uppbyggnad av ledbrosket 
vilket leder till en bristande 
funktion i leden. 

♦  Artros kan drabba många olika 
leder. Förutom knä och höftled 
även tumme och fingerleder, 
stortå, käkled, axel eller rygg
leder. 
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Patientskolor
Målsättningen med patientskolor är 
att de kunskaper och erfarenheter som 
skapas, tillsammans med fysisk träning, 
ska ge deltagarna en övergripande, 
långsiktig och kontinuerlig metod att 
leva ett bra liv. 

Det är vanligt att patienter med 
långvarig smärta har en alltför oregel
bunden kontakt med sjukvården efter 
att de har fått sin diagnos. Ofta får de 
beskedet att det inte finns något att 
göra och kommer därför sällan vidare 
till specialistvård, där patientskolorna 
fanns tidigare. 

Tack vare lokal samverkan har  
Reumatikerförbundet skapat nya 
möjligheter för en mer kontinuerlig 
behandling för dessa patienter.  
I patientskolorna träffar man både 
special utbildade yrkesgrupper från pri
märvården och engagerade medlemmar 
från den lokala reumatikerföreningen. 
Här finns kunskap, stöd och hjälp för 
den som lever med artros eller smärta. 

Patienter som går artros skola 
ökar arbetsförmågan
Enligt statistik från det nationella 
kvalitetsregistret BOA, Bättre om
händertagande vid artros, varierar 
sjukskrivning vid artros stort mellan 
landstingen. Enligt registeransvarig 
kan skillnaderna bero på olika rutiner i 
vården, olika vårdflöden, eller hur man 
implementerar vårdprogram. Men det 
skulle även kunna bero på utbildning, 
inkomst och attityder.

Sjukdomen artros drabbar främst 
höfter, knän och händer med smärta 
och stelhet som följd. En bra hjälp är 
artrosskola där man får information om 
sjukdomen, individuellt anpassad trä
ning och lär sig att hantera sjukdomen 
bättre. 

Med hjälp av artrosskolan kan smär
tan minska och många slipper därför 
att opereras.

Data från BOA visar att artros

Samverkan med vården

Samverkan med vården är  

en central del av Reumatiker

förbundets verksamhet.  

Sedan 2008 har Reumatiker

förbundet utbildat informa

törer som medverkar i  

patientskolor för både  

smärta och artros. Patient

skolorna är en mötesplats 

där primärvården och lokala 

reumatikerföreningar hjälper 

människor med reumatisk 

sjukdom.

Citat från Piteåföreningen

Vi utvecklar patientskoleverksamheten,  

artros- och smärtskolor. Vi har genomfört 18 artrosskolor  

och tre smärtskolor på hälso/vårdcentralerna inom Piteå 

kommun under 2016. Bland annat tack vare dem har vi  

fått många nya medlemmar även i år. De vill gärna  

fortsätta med träningen i våra träningsgrupper

Under 2016 har  
Reumatikerförbundet:

♦  Genomfört två informatörs

utbildningar med cirka 35 

deltagare.

♦  Genomfört två vidareutbild
ningar av informatörer. 

♦  Samverkat i cirka 1 300 patient
skolor som vården startat.

♦  Samverkat i åtta utbildningar 
av vårdpersonal med syfte att 
hålla i patientskolor. 

♦  I dag har vi cirka 150 aktiva 
informatörer som samverkar  
i patientskolorna.
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skolan har en god effekt. Samlad 
statistik för hela riket visar också att 
artrosskolor även inverkar på sjukskriv
ningstalet. Av de som var sjukskrivna 
för knäbesvär vid det första besöket på 
artros skolan hade en fjärdedel kommit i 
arbete efter ett år.

smärtskolan 2016
Smärtskolan Kunskap för livet är en 
evidensbaserad ledarutbildning för 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter 
som arbetar kliniskt med patienter 
med långvarig smärta eller fibromyalgi. 
Kursen innehåller praktisk tillämpning 
av aktuell forskning. 

Syftet är att förmedla kunskaper, 
erfarenheter och färdigheter inom 
områdena smärta, vardagsbalans, fysisk 
aktivitet och motivation som leder till 
hälsofrämjande förändringar av livs
stilen.

Kursen genomfördes tre gånger 
under 2016. 

På resan med barnreumatism  
Barn över sju år organiseras av Unga 
Reumatiker medan barn upp till sju år 
och deras föräldrar är en grupp som 
representeras av Reumatikerförbundet. 
För att ge stöd och information till den 
här gruppen startades under 2014 pro
jektet ”På resan med barnreumatism” 

tillsammans med Unga Reumatiker 
och externa samarbetspartners. Syftet 
med projektet var att ta fram en väska 
med innehåll som var både informativt 
för de vuxna och roligt för barnen. 
Visionen var en kunskapsspridning på 
ett tilltalande och positivt sätt. 

Väskan delas ut till barnen i 
samband med att de fått en diagnos 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 
Mottagarna har varit positiva och 
uppskattat att få bra information 
och kontaktuppgifter för ytterligare 
stöd och hjälp. Under 2016 har Unga 
Reumatiker tillsammans med Reuma
tikerförbundet packat och delat ut 100 
väskor. Väskorna har beställts av flera 
barn reumatologkliniker i Sverige.

Patientsäkerhetspriset
Tillsammans med Svensk Ortopedisk 
Förening, SOF, inrättade Reumati
kerförbundet 2013 Patientsäkerhets

stipendiet för att stimulera fortsatt 
utveckling av patientsäkerheten inom 
svensk ortopedi. Stipendiet delas ut 
till en klinik eller enhet som genom 
utvecklings och förbättringsarbete 
minskat risken för vårdskador.

År 2016 tilldelades Patientsäker
hets  stipendiet till Ortopediska kliniken 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Mölndal för deras tvärprofessionella 
arbete att minska andelen oönskade 
händelser vid höftproteskirurgi.

Juryns motivering
” Genom ett tvärprofessionellt och  
metodiskt förbättringsarbete, och med det 
patientupplevda resultatet för ögonen, 
har Ortopediska kliniken vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset lyckats 
minska andelen oönskade händelser vid 
höftprotes kirurgi med drygt 30 procent, 
samtidigt som antalet operationer ökat 
med drygt 50 procent.”

kommentarer om årets kurstillfällen

Bra grundkurs som fångar många patienter.

En kurs som alla borde gå som arbetar med rehab.

Känner att jag behöver och vill lära mig  

mer inom detta område.

Nu har vi det vi behöver för att starta igång.
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Hälsoportalen
Hälsoportalen är Reumatikerförbun
dets pågående satsning på att erbjuda 
livsstilscoachning till medlemmar som 
vill få hjälp med att leva ett hälsosam
mare liv. Hälsoportalen lanserades 2014 
och har hittills haft cirka 500 använ
dare. 

Träning, hälsa  
och välmående
Livsstil och hälsa är frågor  

som är viktiga för våra 

medlemmar. Reumatikerför

bundet har som mål att visa 

vägen till ett fullgott liv trots 

reumatisk sjukdom eller  

annan sjukdom i rörelse

organen. Inom träning 

och hälsa samarbetar 

Reumatiker förbundet ofta 

med fysioterapeuter för att 

förmedla kunskap om den 

livsviktiga fysiska aktivite

ten. Över hela landet pågår 

dagligen lokalt arran gerade 

träningsaktiviteter och 

många träningsledare har 

under åren utbildats i  

reumatikerförbundets regi. 

Genom webbverktyget kan den person
liga coachen följa användarens aktivi
teter och ge råd och följa upp hälso
utvecklingen. Än så länge är det bara de 
som gått ett coachningsprogram som 
haft tillgång till webbverk tyget via en 
personlig länk på Reumatikerförbun
dets medlemswebb.

FaCeBook & soCiaLa medieR 
Reumatikerförbundets  
träningsblogg
Reumatikerförbundets träningsblogg 
har under 2016 presenterats både in
ternationellt, vid EULARkongressen 
i London, och under Reumaveckan i 
Umeå. Vid båda tillfällena gavs möjlig
het till en muntlig presentation och 
vid den senare kompletterades den 
muntliga presentationen med en poster 
utifrån det abstract som skickats in till 
respektive kongress.

Verksamhetsutvecklingspriset 2016 
gick glädjande nog till Reumatikerför
bundets träningsblogg. Träningsblog
gen fick med sin interaktiva poster
presentation även utmärkelsen ”Bästa 

Hälsoportalen 2014–2016
Hälsoportalen är ett samlings
namn för två sammanknutna 
tjänster: 

♦  Ett program för samtal med en 
personlig coach via telefon och 
mejl. 

♦  Ett avancerat webbverktyg för 
att skapa planer och sätta mål 
samt att registrera aktiviteter 
och få statistik på sin hälsa och 
hälsobefrämjande aktiviteter.
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poster”. Priset ges ut av arrangörerna 
till Reumaveckan och dess utsedda jury.

Publiceringar på bloggen
Flera gästbloggare har medverkat på 
bloggen under året, däribland våra två 
testpiloter i Cykelvasan, Maj Larsson 
och Elisabet Lindberg, båda medlem
mar i Reumatikerförbundet. De har 
under vår och sommar skrivit om sina 
förberedelser och genomförandet av 
Cykelvasan 30 kilometer. Liksom tidi
gare år har träningsbloggen samarbetat 
och länkat till Reumatikerförbundets 

Reumatikerförbundets träningsblogg – en del av det nya lärandet!

Ett inspirerande exempel på systematiskt förbättringsarbete av patienter för patienter  

med ett stort genomslag, där praktiska råd och aktuell kunskap presenteras på ett lättillgängligt sätt. 

Genom kontinuerliga mätningar har projektet visat tydlig patientnytta, och ett viktigt budskap når  

ut till personer som kanske inte annars skulle nås. Vi ser det som ett förbättringsarbete inom  

patientorganisationen som kan inspirera både vården och andra patientorganisationer.  

Mycket kreativ och pedagogisk presentation på en interaktiv poster. 

övriga sociala och digitala medier vilket 
har fått ett gott genomslag. Cirka 207 
inlägg publicerades under 2016.

mässoR oCH eveNT
sweden Bike expo 2016
Reumatikerförbundet deltog som 
utställare på mässan Sweden Bike Expo 
under rubriken Trampa mot artros. 
Målet för förbundets deltagande i 
mässan var att nå en ny grupp av po
tentiella medlemmar och att informera 
om diagnosen artros. En viktig del var 
att sprida budskapet om vikten av  

fysisk aktivitet, till exempel cykling, som 
en del av behandling vid reumatisk 
sjukdom i allmänhet. Reumatikerför
bundets varumärke synliggjordes under 
mässan genom intervjuer och föreläs
ningar. Den röda tråden var att visa 
på möjligheten till ett aktivt liv trots 
reumatisk sjukdom. 

Reumatikerförbundet medverkade 
vid två intervjuer och två workshops på 
temat artros och träning vid reumatisk 
sjukdom på mässans scener. Samman
lagt 41 personer registrerade sig som 
nya medlemmar under mässan. 
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almedalen
Som en del i Reumatikerförbundets 
intressepolitiska arbete deltar vi varje år 
på Almedalsveckan, som 2016 ägde rum 
3–10 juli. Under veckan arran gerade 
Reumatikerförbundet tre seminarier 
– två tillsammans med Svensk Reuma
tologisk Förening och ett med läkeme
delsföretaget Novartis. Föreläsningarna 
handlade om sjukvårdens komplexitet, 
ehälsa och om nationella riktlinjer. 
Utöver detta deltog Reumatikerförbun
det i fem panelsamtal. Vi deltog även 
på ett tjugotal möten och samtalade om 
Reumatikerförbundets frågor med poli
tiker och beslutsfattare inom vården. 

Ett av panelsamtalen var en del av 

en flerårig satsning om kronikervården. 
Tillsammans med andra patientförbund 
och läkemedelsföretaget Sanofi, diskute
rades lägesbilden inom vård av personer 
med kroniska sjukdomar, vad som 
präglar en god kronikervård samt vilka 
åtgärder som behövs för att förbättra 
vården. Reumatikerförbundet har även 
medverkat till att ta fram en rapport.

Träffar med politiker  
och nätverk i riksdagen  
För att på bästa sätt kunna driva våra 
frågor och värna patientperspektivet 
månar Reumatikerförbundet om bra 
kontakter med politiker och andra 
beslutsfattare. Under 2016 har Reu

Intressepolitik  
och opinion
Reumatikerförbundet arbetar 

aktivt med påverkansar

bete genom att ha kontakt 

med politiker, opinions

bildare, vårdprofessionen, 

forskningsvärlden och med 

läkemedelsföretag. Med 

nästan 50 000 medlemmar 

är Reumatikerförbundet 

Sveriges största patient

organisation. Det ger oss 

en tyngd i intressepolitiken 

som vi använder för att lyfta 

patientperspektivet.
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matikerförbundets intressepolitiska 
representanter bland annat haft ett 
möte om artros med Olivia Wigzell, 
generaldirektör för Socialstyrelsen, och 
träffat representanter från Socialförsäk
ringsutskottet. 

konferenser och kongresser
Under 2016 har Reumatikerförbundet 

medverkat vid ett antal konferenser 

och forum, bland annat:

♦  Ett antal konferenser arrangerade av 

Dagens Medicin.

♦  Tandvårds och läkemedelsförmåns

verkets (TLV) dialogforum om 

biosimilarer 

♦  Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) dialogforum.

♦  Svenskt reumatologis kvalitetsregis

ters (SRQ) registerdag.

♦  Möte med PARE i Sofia, Bulgarien.

♦  Möte med EULAR i London, England. 

Remissvar
♦  Yttrande över remissen Patientrör

lighet inom EES – kompletterande 

förslag för tandvården S2015/07006/

FS

♦  Yttrande över remissen SOU 2015:76 

(S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd 

för alla – fler och starkare patienter 

samt Tandvård och läkemedelsför

månsverkets delredovisning ”Upp

drag att säkerställa tillgång till en 

prisjämförelsetjänst för tandvård”.

♦  Yttrande över 100 krav för en  

starkare konsumentpolitik 

♦  Yttrande över slutbetänkandet 

Fråga patienten – Nya perspektiv i 

klagomål och tillsyn SOU 2015:102 

(S2015/08100/FS)

♦  Yttrande över betänkande SOU 

2015:98 (S2015/07487/FS) – Träning 

ger färdighet

♦  Yttrande över betänkande SOU 

2016:2 Effektiv vård (S2016/00212/FS) 

♦  Yttrande över DS 2016:12 Etisk 

granskning av klinik läkemedels

prövning

♦  Yttrande över Socialstyrelsens 

förslag om föreskrifter och allmänna 

råd om ordination och hantering av 

läke medel i hälso och sjukvården.  

Dnr 4. 1.1–14967/2016

övriga samarbeten
Den 2 juni hölls Artrosdagen för andra 
gången på Centralstationen i Stock
holm i samarbete med Lunds univer
sitet, Svensk ortopedisk förening och 
Fysioterapeuterna. På plats fanns en 
informationsmonter och en panel med 
beslutsfattare. ››
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förbundets intressepolitiska ställnings
taganden och forskningssatsningar. I år 
har vi bland annat skrivit pressmedde
landen om framstegen i svensk smärt
forskning, om patientsäkerhetsfrågor, 
om artros och om övertrötthet. 

Debattartiklar: Reumatikerförbun
det skriver debattartiklar när vi vill på
kalla uppmärksamhet till de frågor som 
vi driver. Ofta riktar vi oss till en utvald 
målgrupp. Det kan vara vårdprofession, 
politiker eller opinionsbildare. I val 
av tidning gör vi alltid bedömningen 
var debattartikeln får bäst genomslag. 
Flertalet av debattartiklarna under 
2016 har publicerats i stora tidningar, 
till exempel Svenska Dagbladet,  
Dagens Samhälle och Dagens Medicin. 

Ibland skriver Reumatikerförbundet 
stomartiklar som publiceras i de lokala 
tidningarna tillsammans med distrikts
ordförande i respektive reumatikerdi
strikt. Samma debattartikel blir på så 
sätt publicerad i många tidningar runt 
om i landet. 

Genomslag i media
Reumatikerförbundet har under 2016 
omnämnts i media vid 1 424 tillfäl
len. Jämfört med föregående år är det 
en ökning med 19 procent (från 1 200 
stycken). Sannolikt beror ökningen på 
den uppmärksamhet som Reumatiker
förbundet fick på grund av de mediala 
turerna i ordförandefrågan. 

TV: Reumatikerförbundet har 

debattartiklar  
& pressmeddelanden
Som en viktig del av det intressepolitiska 
arbetet skriver Reumatikerförbundet 
regelbundet debattartiklar och pressmed
delanden i olika frågor. Debattartiklar 
når inte bara ut till politiker och andra 
beslutsfattare utan läses även av en intres
serad allmänhet och bidrar till att skapa 
en medvetenhet kring de frågor vi driver.

Under 2016 har Reumatikerför
bundet skrivit 8 debattartiklar och 14 
pressmeddelanden.

Pressmeddelanden: Pressmed
delanden skriver vi när vi reagerar på 
nyheter, presenterar egna satsningar, 
rapporter och remissuttalanden. Press
meddelandena återspeglar Reumatiker
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gjort flera framträdanden i TV. I juni 
intervjuades generalsekreterare Leif 
Salmonsson av SVT om förbundsstäm
mans beslut att avsätta tidigare ordfö
rande i Reumatikerförbundet. Under 
sommaren medverkade förbunds
styrelseledamoten Suzanne Ahlkvist i 
ett TVinslag i Aktuellt och Rapport. 
Hon berättade om framgångarna med 
digitaliserade journaler i Uppsala läns 
landsting. 

debattartiklar under 2016
♦  Fördubbla investeringarna i medicinsk 

forskning

Dagens Samhälle, 10 mars 2016

♦  Forskning kan minska sjukskrivningarna

Arbetarbladet, med flera, 23 mars 2016

♦  artrospatienter får inte rätt information

Eskilstuna-Kuriren, med flera, 5 april 2016

♦  slå hål på farliga myter om artros

Dagens Medicin, 2 juni 2016

♦  slutar kroppen vid knäna?

Upsala Nya Tidning & Hela Gotland, 28 juni 

2016

♦  Tillsätt en utredning för att  

rädda folkhögskolorna

Dagens Samhälle, 17 oktober 2016 

♦  studie slår fast: Träning lindrar smärta

Länstidningen i Östersund, med flera,  

18 december 2016

♦  Patienter med smärta  

måste få bättre hjälp

Svenska Dagbladet, 31 december 2016

Genomslag  i media
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Reumatikerfonden
Reumatikerfonden är den största 
enskilda anslagsgivaren inom rörelse
organens sjukdomar. Fonden delar ut 
pengar både till nydisputerade forskare 
som har goda idéer och visar prov på 
självständighet och till större mer eta
blerade forskargrupper. Ansökningarna 
bedöms av Vetenskapliga nämnden och 
beslutas sedan om i förbundsstyrelsen.

Fonden stödjer många olika forsk
ningsprojekt. De projekt som får anslag 
måste ha potential att i framtiden göra 
en betydande skillnad för personer som 
drabbas av reumatiska sjukdomar.

Under 2016 delade Reumatiker
förbundet ut 12 850 000 kronor till 94 
olika projekt som fick mellan 50 000 
och 350 000 kronor var.

På sidan åtta kan du läsa mer om tre 
forskningsprojekt som Reumatikerförbun-
det stödjer.

särskilda satsningar
Utöver anslag till forskningsprojekt de
lar Reumatikerförbundet även ut stöd 
till extra satsningar inom forsknings
områden som bedöms ha särskilt behov. 

Under 2016 delades 2 796 500 kronor 
ut till satsningar inom artros, smärta, 
fibromyalgi, gikt samt till stipendier 
och tjänster där forskningsmiljöer har 
ett extra behov.

Smärta följer ofta med de reuma
tiska sjukdomarna men kan också vara 
en egen sjukdom, som exempelvis 
fibromyalgi. Reumatikerförbundet har 
genom åren satsat särskilt på dessa 
grupper genom att stödja bland annat 
professor Eva Koseks studier. Hen
nes forskning har visat att människor 
med fibromyalgi inte aktiverar delar av 
hjärnan som har med smärthämning 
att göra. Denna bristande funktion är 
helt oberoende av eventuella psyko
logiska mekanismer som ångest och 
depression. Genom Reumatikerförbun
dets satsning har hennes forskning fått, 
och kommer att få, stor betydelse för 
smärtbehandling. Under 2016 avsluta
des smärtsatsningen med en slutkon
ferens i Stockholm. Där konstaterades 
att fibromyalgi är ett viktigt forsknings
område. 

De anslag som forskningen fått 
genom Reumatikerfonden har varit 

Forskning

En viktig del av Reumatiker

förbundets arbete är att 

hjälpa forskningen framåt. 

Reumatikerförbundet sam

lar årligen in pengar och 

är idag den organisation, 

utöver staten, som ger mest 

stöd till forskning om de 

reumatiska sjukdomarna. 

Reumatikerförbundet stödjer 

forskning som präglas av 

långsiktighet, är patientnära, 

belyser riskfaktorer och  

som behandlar individens 

aktivitet och delaktighet  

i samhället.
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betydelsefulla, och har lagt grunden 
för flera stora framsteg. Inte minst har 
stödet banat vägen för flera stora anslag 
från annat håll. 

Artros, en av våra stora folksjukdo
mar, orsakar inte bara stora besvär för 
de som bär på sjukdomen utan innebär 
även stora kostnader för samhället. 
Reumatikerförbundet har genom sin 
riktade satsning på artrosforskning 
samlat och möjliggjort betydelsefull 
forskning kring artros. 

stipendier 2016
Reumatikerförbundets och Pfizers 
stipendium för framstående reumatolo
gisk forskning till Nanna Svartz minne 
delades ut till Kaisa Mannerkorpi, 
professor och legitimerad fysioterapeut 
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 
i Göteborg. Motiveringen var hennes 
framgångsrika och nydanande forskning 
inom området fysisk aktivitet vid fibro-

myalgi och generaliserad smärta. 
Kaisa Mannerkorpi har omsatt 

forskningen till praktik bland annat 
genom att utveckla undervisningspro
grammet Smärtskola – Kunskap för livet 
tillsammans med Reumatikerförbundet 
och primärvården. Vid utdelningen på 
Internationella Reumatikerdagen 12 ok
tober föreläste Kaisa Mannerkorpi om 
forskningen kring smärta/fibromyalgi.

Reumatikerförbundet och Svensk 
Ortopedisk Förenings Patientsäker
hetsstipendium delades ut till Orto
pediska kliniken vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, Mölndal, för 
deras metodiska förbättringsarbete 
kring höftledsoperationer. 

Reumatikerförbundets Vårdforsk
ningsstipendium delades ut till Susanne 
Pettersson, medicine doktor och legi
timerad sjuksköterska vid Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna. Motive
ringen var hennes patientfokus både inom 

forskningen och i det kliniska arbetet, där 
ett av hennes mål alltid är ökad patient-
delaktivitet.

övriga samarbeten
Reumatikerförbundet samarbetar 
kontinuerligt med forskarvärlden, 
läkemedelsföretag och andra medi
cinsktekniska företag i olika projekt. 
Bland annat som medsökande i olika 
ansökningar till både EU och Vinnova 
(Sveriges innovationsmyndighet) där 
flera av projekten har varit lyckosamma 
och startats upp. 

En efterfrågad resurs är den kunskap 
om den egna sjukdomen och hur det är 
att leva med en reumatisk diagnos som 
Reumatikerförbundets medlemmar har. 
Under 2016 har Reumatikerförbundet 
bland annat bidragit med kunskap och 
erfarenhet till två enkätprojekt, riktade 
mot patienter med dels reumatoid 
artrit, dels spondyliter.



22

Ny webbplats
Under 2016 lanserade Reumatiker
förbundet en ny webbplats med en 
modernare och luftigare grafisk form. 
Den nya webbplatsen är också bättre 
anpassad för mobila enheter, som förra 
året utgjorde cirka 56 procent av alla 
besök. Större delen av besökarna, cirka 
70 procent, hittar till webbplatsen via 
sökmotorer och oftast genom att man 
har sökt på en diagnos. Ungefär 7 
procent av trafiken kommer från sociala 
nätverk och 10 procent via länkar på 
andra webbplatser.

Antalet personer som loggar in till 
”Min Sida” på hemsidan är cirka 6 000 
per månad.

har det dykt upp nya alternativ som 
framförallt unga lockas till. 

Reumatikerförbundets kanaler på 
sociala medier har fortsatt att växa sett 
till antal följare. På Facebook ökade an
talet följare med 19 procent, till 8 344 
stycken. På Twitter ökade antalet med 
14 procent, till 1 746 följare. Reumati
kerförbundet har även ett Instagram
konto som har börjat användas mer 
frekvent under året och som vid årsskif
tet hade 1 151 stycken följare.

I år har Reumatikerförbundet sär
skilt uppmärksammat våra forsknings
satsningar genom så kallade infomerci
als, vilket är bilder med text och grafik. 
Totalt 14 stycken infomercials lades 
upp på Facebook. Bilderna informerade 
om olika forskningsanslag och hur 
man går till väga för att skänka pengar. 
Genom delningar av våra följare på 
facebook nådde dessa ut till tiotusentals 
andra användare.

Reumatikervärlden
Reumatikerförbundets medlemstidning 
Reumatikervärlden har under 2016 
utkommit med sex nummer. Teman 
under året har varit trötthet, ehälsa, 
barn, idrott, rehab och arbetsplats. 

Reumatikervärlden når ut till alla 
Reumatikerförbundets medlemmar 
samt ett hundratal fristående prenume
ranter. Upplagan för 2016 var 46 400.   
Varje nummer innehåller ett djup
gående tema, personporträtt, nyheter 
om forskning och sjukvårdspolitik, en 
expertpanel och information från för
bundet, bland mycket annat. Ett urval av 
artiklarna från varje nummer publiceras 
även på Reumatikerförbundets webb
plats och delas på sociala medier.

Kommunikation

Vi är många som arbetar  

med kommunikation i 

Reumatikerförbundet. Vår 

uppgift är att lyssna på vår 

organisation och omvärlden 

och kommunicera, genom 

egna och andras kommuni

kationskanaler. Vi informerar 

allmänheten, inspirerar och 

motiverar potentiella och 

befintliga medlemmar och 

givare, och påverkar våra 

politiker för att sträva efter 

ett bra liv för alla reumati

ker.

sociala medier
Sju av tio svenskar besöker någon gång 
sociala medier och nästan hälften gör 
det dagligen. Facebook är fortfarande 
populärast och fortsätter att befästa sin 
position som den kanske allra viktigaste 
digitala marknadsföringskanalen för 
företag och organisationer. Samtidigt 

Fakta: andel besökare

via sökmotorer
71%

direkt
12%

sociala medier
     7%

andra webbsidor
10%
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Reumatikervärlden produceras av Iris 
Media och annonsförsäljningen sköts 
av Adviser. Efter att ha ökat de senaste 
åren sjönk annonsförsäljning under 
2016 med 35 procent. 

Bulletinen
Bulletinen för systemsjukdomar belyser 
speciellt de reumatiska inflammatoriska 
systemsjukdomarna. Innehållet i tid
ningen är en blandning mellan forsk
ning och berättelser om hur livet är 
för den som fått en eller flera livslånga 
sjukdomar. Under 2016 har tidningen 
utkommit med fyra nummer och i 
en upplaga på 2 600 exemplar. Årets 
teman var: Livsöden, Spelar utseendet 
någon roll? Sår samt Lycka är.

varumärkesundersökning
För att få en bild av allmänhetens 
uppfattning om Reumatikerförbundet 
genomfördes under hösten 2016 en 
varumärkesundersökning. Senast en 
sådan undersökning gjordes var 2002. 

I undersökningen ingår 24 andra 
organisationer. Ett antal frågor ställdes 
om allmänhetens kännedom och 
uppfattning om Reumatikerförbundets 
verksamhet.

Jämfört med övriga organisationer i 
undersökningen är kännedomen om 
Reumatikerförbundet klart lägre än 
genomsnittet. Däremot är det en större 
andel som anser att Reumatikerförbun
dets verksamhet är mycket eller ganska 
viktig jämfört med snittet för övriga  
organisationer. En tydlig förändring 
mot undersökningen 2002 är att ande
len som har en positiv uppfattning om 
Reumatikerförbundet har minskat be
tydligt, från 70 procent till 44 procent.

Resultat i korthet:
♦  44 procent kände till Reumatikerför

bundet som organisation. För övriga 

organisationer var genomsnittet 61 

procent.

♦  73 procent anser att Reumatikerför

bundets verksamhet är mycket eller 

ganska viktig. 55 procent för övriga 

organisationer.

♦  44 procent har en mycket eller  

ganska positiv uppfattning om  

Reumatikerförbundet. 39 procent  

för övriga organisationer.

♦  36 procent uppger att de har ett 

stort förtroende för Reumatikerför

bundet. 39 procent i genomsnitt.

marknadsundersökning
Under 2016 genomfördes även en 
marknadsundersökning om Hälsopor
talen som även ställde frågor om reu
matisk sjukdom eller besvär i lederna. 
Resultatet visade att 11 procent av 
Sveriges befolkning har en reumatisk 
diagnos och att 19 procent har någon 
slags besvär med ömhet/stelhet i leder 
eller rörelseorgan.

Resultat i korthet: 
♦  Andel som har en reumatisk  

diagnos: 11 procent.

♦  Andel som är under utredning för 

reumatisk diagnos: 2 procent.

♦  Andel som har besvär med ömhet/

stelhet i leder/rörelseorganen men 

har inte kontaktat vården:  

19 procent.
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eULaR/PaRe 
Inom Europa sker det mesta samar
betet genom EULAR, The European 
League Against Rheumatism, och 
PARE, People with Arthritis/Rheuma
tism in Europe, som är en paraplyorga
nisation för patientorganisationer inom 
EULAR. 

År 2016 ägde EULARS årliga kon
gress rum i London. Representanter 
från Reumatikerförbundet var på plats 
och höll korta anföranden utifrån tre 
abstracts. Dessa handlade om tränings
bloggen, insamling och utdelning av 
medel till reumaforskning samt politisk 
påverkan. 

Kongressen bjöd på många intres
santa seminarier, allt ifrån forskning till 
verksamhetsutveckling och medlems
stöd. Omkring 14 000 deltagare från 
över 120 länder var på plats. 

Det vetenskapliga programmet 

fokuserade på olika digitala lösningar 
som kan underlätta för patienter och ge 
dem större kontroll över sin sjukdom. 
Mycket handlade om mekanismerna 
bakom reumatisk sjukdom och hur de 
kan följas och övervakas med bland 
annat bilddiagnostik. Hantering och 
behandling av smärta var ett återkom
mande samtalsämne under konferensen 
och Self-management (egenvård) var ett 
stort tema på seminarier som arrang
erades av PARE. 

Besök från Cypern
Under våren 2016 sökte vår syster
organisation CYPLAR, Cypriotic
leagueagainstrheumatism, medel från 
EULAR för att starta en PatientPart
nerutbildning. CYPLAR kontaktade 
sedan Reumatikerförbundet som har 
en lång erfarenhet inom den här typen 
av verksamhet. En delegation från CY

Internationellt

Reumatikerförbundet har ett 

stort internationellt engage

mang och samarbetar med 

en rad olika nationer, både 

i Norden, inom Europa och 

i övriga världen. Förbundet 

är en av de största patient

organisationerna i Europa 

och fungerar i många  

sammanhang som ett stöd  

i uppbyggnaden av andra  

internationella organisatio

ner. 
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PLAR besökte förbundets kansli i april 
och fick den första utbildningen. Under 
hösten var Reumatikerförbundet på 
plats på Cypern för att fortsätta utbilda 
både patienter och läkarstudenter vilket 
resulterade i en Youtubefilm som har 
fått stor spridning. 

Reumaliitto
Reumaliitto är Finlands motsvarighet 
till Reumatikerförbundet. Reumaliitto 
skickade i november en delegation till 
Sverige för att samtala med Reuma
tikerförbundet om framtida samar
beten och för att utbyta erfarenheter 
och kunskaper. Delegation bestod av 
Reumaliittos ordförande, generalse
kreterare, kommunikationschef och 
verksamhetschef. 

NRR (Nordiska Reumarådet)
Under hösten var Reumatikerförbundet 
värd för det årliga NRRmötet. På mö
tet deltog representanter från Finland, 
Norge, Danmark, Sverige, Island och 
Färöarna. Under dagarna presente
rade alla medlemsorganisationer den 

viktigaste och mest innovativa delen av 
sin verksamhet. På mötet diskuterades 
också hur NRR ska se ut i framtiden. 

sri Lanka
Under 2016 fortsatte Reumatikerför
bundets stöd att bygga upp och stärka 
vår systerorganisation APRD,  
Association of People with Rheumatic 
Diseases, i Sri Lanka tillsammans med 
svenska MyRight. Under hösten initie
rade MyRight en oberoende gransk
ning av verksamheten i Sri Lanka för 
att se om pengarna går till det tilltänkta 
målet som är att hjälpa människor med 
reumatiska diagnoser på ön. Resulta
tet visade inga fall av korruption eller 
misstroende mot vår systerorganisation. 
Därmed var Reumatikerförbundet vil
lig att fortsätta med sitt stöd till APRD 
tillsammans med svenska MyRight 
fram till 2021.

internationella  
Reumatikerdagen 
Internationella Reumatikerdagen upp
märksammas varje år den 12 oktober 

runt om i världen. I Sverige genom
fördes olika aktiviteter i anslutning till 
dagen. Tillsammans med reumatolog
kliniker anordnade reumatikerfören
ingar och distrikt öppna hus på sjukhus 
och även föreläsningar och informa
tionsbord. Pressmeddelanden sändes ut 
till lokalpress med information om de 
aktiviteter som genomfördes lokalt och 
regionalt. Förbundskansliet fördelade 
annonsbidrag till de distrikt som öns
kade det. 

Till årets aktiviteter hör även ett 
videomeddelande som Anna Hedh (s), 
Europaparlamentariker, lade upp på 
sin Youtubesida där hon berättade om 
hennes egen erfarenhet av att ha en 
reumatisk sjukdom och hur viktigt 
det är att de reumatiska sjukdomarna 
uppmärksammas internationellt. 
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Distrikten bedriver opinionsarbete 
gentemot landstingen inom regionen 
och har ansvar för alla föreningar inom 
sitt område. Föreningarna bedriver 
verksamhet för sina medlemmar på 
lokal nivå och påverkar beslutsfattare i 
kommuner och landsting. 

kontinuerligt inspirera och 
stödja föreningar och distrikt
Reumatikerförbundet som organisation 
ska fungera som stöd och inspiration 
till föreningar och distrikt. Viktiga 
beslut om verksamheten fattas på 
förbundsstämman som hålls varje år. 
Förbundsstyrelsen leder arbetet mellan 
stämmorna och kansliet verkställer. 

♦  Reumatikerförbundet har tagit fram 

en ny långsiktig verksamhetsplan 

för 2017–2021. 

 ♦  Åtta föreningskonferenser har 

genomförts under hösten 2016 med 

målet att diskutera den långsiktiga 

verksamhetsplanen i relation till 

distrikt och föreningar. Två personer 

från respektive distrikt och förening 

deltog. 

♦  Två arbetsgivar och kanslikurser 

med inriktning på arbetsmiljöfrågor 

har genomförts. Samarbetspartnern 

var Avonova som är en aktör inom 

företagshälsa och ledarsupport. 

♦  Den 22–24 april hölls en distrikts

ordförandekonferens där processen 

med den långsiktiga verksamhets

planen fortsatte.

aktiviteter i anslutning  
till diagnosdagar
En viktig uppgift som förbundet har 
är att medverka till att aktiviteter 
anordnas i anslutning till diagnosdagar 
som hålls runt om i landet. I samband 
med SLEdagen hölls en föreläsning i 
samarbete med facebookgruppen SLE, 
Reumatikerföreningen Stockholm, 
Reumatikerförbundet och läkeme
delsföretaget GSK, GlaxoSmithKline 
AB. Föreläsningen handlade om SLE i 
allmänhet samt om fysisk aktivitet och 
träning. 

Projekt för kroniskt sjuka  
– Prima Primärvård
Reumatikerförbundet har tillsammans 
med Handikappförbunden, Astma och 
Allergiförbundet, Diabetesförbundet 
och Riksförbundet HjärtLung deltagit 
i projektet Prima primärvård – En väl 
fungerande primärvård för personer 
med kroniska sjukdomar. Projektet var 
en del i regeringens nationella strategi 

Verksamhet 
och organisation
Reumatikerförbundet är 

organiserat i 174 föreningar 

indelade i 24 distrikt. I för

bundet ingår även Riksför

eningen småkärlsvaskuliter, 

Riksföreningen för systemisk 

skleros och Riksföreningen 

för SLE. Reumatikerför

bundet har också ett nära 

samarbete med Riksorgani

sationen Unga Reumatiker. 

Här träffas människor med 

snarlika erfarenheter och 

bedriver en rad olika aktivi

teter tillsammans. 

Några röster från deltagarnas utvärdering

Trevligt möte med mycket engagemang.

Positivt utbytande av erfarenhet från andra föreningar. 

Positivt att få grupparbeta, då flödar idéer  

och så kommer det sociala in.



27

för att förebygga och behandla kroniska 
sjukdomar. 

Syfte och mål var att klargöra vilka 
faktorer som gör att en vårdcentral 
fungerar på ett så bra sätt som möj
ligt, samt att införa kompetens och 
kunskapsutveckling i samverkan mellan 
patienter och personal. 

En central uppgift för samarbetspro
jektet var att undersöka om patientorga
nisationer tillsammans med primärvår
den kan arbeta fram nya lösningar och 
kriterier för hur patienternas delaktig
het, vård och behandling kan utvecklas. 
Projektet startades under 2014 och 
avslutades i slutet av 2016. 

LäTTöPPNaT
elever i förpackningsdesign  
på besök
Under hösten 2016 har Nackade
mins elever i förpackningsdesign varit 
inbjudna till Reumatikerförbundets 
kansli i Stockholm för att testa sina 
produkter på personer med reumatisk 
sjukdom. Från förbundet har eleverna 
fått feedback och förslag på förbättring
ar. Samarbetet som går under namnet 
Lättöppnat är ett återkommande projekt 
som pågått i över tio års tid och lett 
fram till många nya och smarta lös

ningar i syfte att göra förpackningar mer 
lättöppnade med särskild omtanke om 
personer med nedsatt handfunktion.

Förbundsstämman
Reumatikerförbundets årliga förbunds
stämma genomfördes den 3–5 juni 
på Aronsborg i Bålsta. Reumatikerdi
striktet Uppsala som var värd för årets 
stämma firade samtidigt sitt 50års 
jubileum. 

de viktigaste besluten vid  
ordinarie förbundsstämma 2016:
♦  Stämman beslutade att avsätta för

bundsordförande Anne Carlsson.

♦  Stämman beslutade att på fyllnads

val välja Ingrid Burman som 1:e vice 

ordförande, Tommy Olsson som 

2:e vice ordförande och Ritva Elg 

och Bo Ringertz som ledamöter till 

förbundsstyrelsen.

♦  Stämman beslutade att anta en ny 

långsiktig verksamhetsplan för åren 

2017–2021.

♦  Stämman tog beslut om arvoden 

och ersättningar för åren 2017–2021.

♦  Stämman antog två uttalanden; Slu

tar kroppen vid knäna? och Patien

ters möjligheter att läsa sin journal.

Under stämman delades vårdforsk
ningspriset ut till Susanne Pettersson 
legitimerad sjuksköterska vid Karolin
ska universitetssjukhuset. Föreningarna 
och deras insatser under året uppmärk
sammades och priser under namnet 
”Årets bästa” delades ut inom följande 
kategorier: 

♦  Bästa medlemsvärvande förening, 
Reumatikerföreningen Öland 

♦  Bästa intressepolitiska arbete/
medieinslag, Reumatikerföreningen 
NybroEmmaboda

♦  Bästa hemsida,  
Reumatikerdistriktet Skåne

♦  Bästa nytänkande förening,  
Reumatikerföreningen Piteå

extrastämma  
– val av ny ordförande
Lördagen den 1 oktober 2016 ägde 
Reumatikerförbundets extrastämma 
rum på Scandic Continental i Stock
holm. Förbundsstämmans 89 stäm
moombud, samt förbundsstyrelse, tog 
bland annat beslut om fyllnadsval av 
ny ordförande i Reumatikerförbundet. 
Den nya ordföranden Hans Håkansson 
är vald fram till ordinarie förbunds
stämma våren 2017.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till Förbundsstämman i Reumatikerförbundet
Org.nr. 802002-7838

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Reumatikerförbundet för år 2016. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna xx-xx i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed be-
skrivs närmare i avsnitten ”De auktoriserade revisorernas ansvar” samt ”De förtroendevalde reviso-
rernas ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som 
auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

De auktoriserade revisorernas ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våre uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning  
för Reumatikerförbundet för år 2016.

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder de auktoriserade revisorerna 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.  
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Vi vill tacka för ett gott samarbete och ser fram emot löpande granskning under hösten 2017.

Stockholm den 30 mars 2017

Mathias Tingvall Margaretha Morén 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
  

Henrik Sundström  Gerd Mahl-Nilsson Stig Andersson
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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