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•   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
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. 

Påverkan
Reumatikerförbundets påverkansarbete, eller intresse- 
politiska arbete, handlar om att öka medvetenheten 
och sprida kunskap till politiker och beslutsfattare 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. För-
bundet arbetar hårt för att dessa frågor ska hamna 
högt upp på alla beslutsfattares agendor. Exempel på 
Reumatikerförbundets påverkansarbete är möten med 
politiker, debattartiklar och remissvar.

Forskning
Reumatikerförbundets forskningsfinansiering består av  
finansiering av forskningsprojekt och riktade satsningar 
på områden som är viktiga för våra medlemmar. Veten- 
skapliga 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 utbild-
ning och samordning av forskningspartners. Forsknings-
partners är peroner som medverkar i olika forsknings- 
projekt och som bidrar med sina erfarenheter och kun- 
skaper om hur det är att leva med reumatisk sjukdom.

Stöd 
Den stödjande delen av Reumatikerförbundets arbete 
handlar om kraften av gemenskap och att dela med  
sig av erfarenheter. Distrikt och föreningar är en grund- 
förutsättning för detta stöd. Exempel på Reumatiker- 
förbundets stödjande arbete är Reuma Direkt som är 
Reumatikerförbundets frågelinje och mötet med  
människorna i föreningarna som finns där för att stötta. 

Kunskap  Påverkan  Forskning  Stöd

Reumatikerförbundets uppdrag är att arbeta med:
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Under året har Reumatikerförbundet deltagit i flera 
utåtriktade aktiviteter – bland annat Almedalen och 
Cykelvasan. Under temat ”Du – ta kontakt nu!” genom-
fördes aktiviteter runt om i landet på Internationella 
Reumatikerdagen, den 12 oktober. Alla föreningar och 
distrikt har också gjort ett fenomenalt arbete och  
arrangerat många fina aktiviteter under året.

Inför valåret 2018 beslutade förbundsstyrelsen 
att ”Rätt till rörelse” ska bli Reumatikerförbundets 
valfråga. Det är en fråga som engagerar och berör 
många, inte bara inom vår organisation. Att få tillgång 
till rehabilitering som klimatvård, bassängträning i 
varmt vatten och möjlighet till rätt träning utifrån sina 
egna förutsättningar är oerhört viktigt och ett arbete vi 
kommer fortsätta att driva hårt.

Det finns mycket vi ska vara stolta över men vår  
satsning på forskning skulle jag vilja sätta lite extra  
ljus på. Vi bidrog med över 15 miljoner till forskningen 
under året! Det gör oss till den största bidragsgivaren 
till reumatologiforskningen, näst efter staten.  

Detta är möjligt tack vare alla de gåvor vi får till forsk-
ning. Steg för steg hjälper de oss att komma närmare 
vårt mål – att lösa reumatismens gåta. 2017 kan ses 
som ett år då vi påbörjade aktiviteter och projekt som 
flyttar fram positionerna för Reumatikerförbundet. 
Med det i ryggen siktar vi nu på att ytterligare stärka  
vår roll som Sveriges största patientorganisation.

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen rikta ett varmt 
tack till alla förtroendevalda runt om i landet och  
all personal på kansliet, som tillsammans med oss  
i förbundsstyrelsen ser till att vi hela tiden går framåt 
och uppåt!

Lotta Håkansson,  
ordförande

Ordförande har ordet
Vi lägger nu ett år bakom oss med mycket fart och aktivitet. På stämman i juni 
valdes en ny styrelse med många nya ledamöter. Jag fick också äran att bli vald 
till ordförande för Reumatikerförbundet. Tillsammans har jag och styrelsen tagit 
oss an alla nya utmaningar med glädje och entusiasm och fått en bra start på de 
fyra år vi har framför oss.

Foto Ryno Q
uantz

Foto Mostphotos
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Många patienter som kommer till Anca Catrina får 
frågan om de vill vara med i vetenskapliga studier.  
Och nästan alla tackar ja.

Patienterna är mycket viktiga
– Utan patienterna skulle det inte gå, de är väldigt  
viktiga för oss, säger Anca Catrina, läkare och professor  
i reumatologi vid Karolinska institutet, KI, i Solna.

Hösten 2017 tillträdde Anca Catrina som chef för den 
reumatologiska forskningen på KI. Hon har under lång 
tid studerat ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). 
Anca Catrinas forskning har kunnat visa att det händer 
mycket i kroppen lång tid innan själva sjukdomen 
bryter ut.

– Vi har till exempel kunnat visa att både gener och 
luftföroreningar kan aktivera immunförsvaret. Sedan 
bildas antikroppar som kan göra att sjukdomen sätter 
igång. Men troligen är det bara vissa antikroppar som 
gör att man utvecklar sjukdom. Det gäller att identifiera 
just vilka antikroppar som är inblandade.

Med tiden har hennes forskning mer och mer inriktas 
mot tidiga insatser vid RA.

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

Ett av forskningsprojekten som Reumatikerförbundet stödjer har som mål att  
kunna förebygga ledgångsreumatism. Här berättar forskaren Anca Catrina om  
projektet. 

– Vi tittar mycket på hur vi ska kunna hitta personer  
i befolkningen med högre risk att utveckla sjukdom, 
hur vi ska kunna hitta dem tidigt, i primärvården, innan 
sjukdomen har brutit ut och vilka åtgärder vi ska sätta 
in för att bromsa upp sjukdomen från att bryta ut.

Forskningen kallas translationell (översättande) och 
går ut på att kombinera laboratorieforskning, klinisk 
forskning i vården med epidemiologisk forskning, där 
forskarna undersöker sambanden mellan ohälsa och 
de faktorer som ökar risken för ohälsa.

Förebygga sjukdomen
Målet är att kunna förebygga sjukdom, men det ligger 
lite längre fram i tiden. Det är fortfarande mycket att 
förstå kring sjukdomen innan effektiva förebyggande 
metoder, prevention, kan börja studeras och testas 
ordentligt.

– När primärvården skickar patienter till oss har 
många av dem smärta. De testar också positivt på 
blodprov som vi tar, där vi tittar på speciella anti-
kroppar som fungerar som sjukdomsmarkörer. De 
har ömma leder, men de är inte svullna ännu. Dessa 
personer ligger i riskzonen och kommer att följas. 
De får information, smärtlindring men ingen specifik 
behandling och möjlighet att snabbt komma tillbaka 
om de blir sämre.

– Då kan vi ta snabba beslut och sätta in olika åtgär-
der för att se om vi kan bromsa sjukdomen.

Framgångsrika studier på möss
En sak som hon redan har studerat på möss är att ge 
dem injektioner med bisfosfonater, ett läkemedel som 
används vid benskörhet, osteoporos. Genom att ge  

Målet är att kunna  
förebygga ledgångs- 
reumatism
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.  
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bisfosfonater till möss som har ledvärk och antikrop-
par, som personerna ovan, kan smärtan lindras, medan 
de möss som får vanliga smärtstillande mediciner inte 
upplever någon effekt alls.

– Mot slutet av 2018 hoppas jag att vi kan börja testa 
detta på människor, att ge dem dropp med bisfosfona-
ter, för att se om de får mindre ledvärk och om insjuk-
nandet fördröjs. Fungerar det som tänkt kan det på sikt 
fungera som prevention, säger Anca Catrina.

Fastnade tidigt för reumatologi
Anca Catrina läste medicin i Rumänien och fastnade 
för reumatologi redan på universitetet. På 1990-talet 
hände det mycket spännande inom reumatologin, 
bland annat utvecklingen av de första biologiska läke-
medlen (TNF-hämmarna), där den svenske läkaren och 
forskaren Lars Klareskog på KI var drivande.

– Det finns en lång och stor tradition av reumato-
logisk forskning här på KI och det bidrog till att jag 
flyttade till Sverige 2003.

Anca Catrina är en av många forskare som får ekono- 

miskt stöd från Reumatikerförbundet. 2017 fick hon 
totalt nästan 450 000 kronor .

– Det är mycket pengar och jag är väldigt glad och 
tacksam för det. Det kostar mycket pengar att bedriva 
högkvalitativ forskning i världsklass som vi gör här på KI 
och det hade inte gått utan pengarna från Reumatiker- 
förbundet.

Stort erkännande
Hon berättar också att så stora anslag är ett erkän- 
nande för att hennes arbete betyder mycket för 
många. Ytterligare bevis på att hennes forskning är i 
världsklass fick hon när hon förra året tilldelades ett 
europeiskt forskningsanslag från EU, ett så kallat ERC 
Consolidator Grant. Anslaget var på hela 2 miljoner 
euro (nästan 20 miljoner kronor) och syftet är att 
kunna forska ännu mer kring tidiga insatser för att 
förebygga att sjukdomen reumatoid artrit bryter ut.

– Det är hedrande och det möjliggör fortsatt forsk-
ning, säger Anca Catrina.

    Fredrik Hed

”När primärvården skickar patienter till oss har många 
av dem smärta. De testar också positivt på blodprov som 
vi tar, där vi tittar på speciella antikroppar som fungerar 
som sjukdomsmarkörer.” Anca Catrina

Foto Privat

Foto Ryno Quantz
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hardupsoriasis.se
Upplysningskampanjen ”hardupsoriasis.se” gjorde 
Reumatikerförbundet i samarbete med Psoriasisför-
bundet och NetDoktor. Kampanjen hade två delar,  
en kunskapsbildning och en patientundersökning, 
syftet var att sprida kunskap om den kroniska ledsjuk- 
domen psoriasisartrit. 

Resultatet från patientundersökningen gav flera 
allvarliga signaler om brister i vården av personer med 
psoriasisartrit. Bland annat får personer med psori-
asisartrit vänta mycket länge, i genomsnitt 3,5 år, på 
att få en diagnos. Kampanjen fick ekonomiskt stöd av 
Novartis Sverige AB.

Lättöppnade förpackningar
Genom Reuma Utveckling AB testar Reumatiker- 
förbundet varje år olika förpackningar och produkter 
för att se hur väl de fungerar för människor med nedsatt 
handfunktionalitet.

Under året hölls fyra workshops tillsammans med 
personer som har nedsatt handfunktionalitet. Före-
tagen som fick sina förpackningar testade på dessa 
workshops var SCA, Tetra Pak, Lilly och Ecolean. Sex 
produkter från SCA, tre förpackningar från Tetra Pak 
och 13 förpackningar från Ecolean uppnådde ett god-
känt testresultat och får därför använda märkningen 
”Easy to open / Easy to use”. 

Satsningar under året
Vid sidan av den ordinarie verksamheten gör Reumatikerförbundet varje år sats-
ningar inom särskilda fokusområden. År 2017 innehöll flera spännande projekt 
som på olika sätt bidragit till att förverkliga visionen om ett bra liv för alla  
reumatiker. Bland annat lanserades under året Reumatikerförbundets första  
app, ”Reumatiker” och på forskningssidan gjordes särskilda satsningar på  
artros och gikt.

Under året hölls fyra workshops tillsammans med personer som har nedsatt handfunktionalitet. Företagen som  
fick sina förpackningar testade på dessa workshops var SCA, Tetra Pak, Lilly och Ecolean. 

Foto Ryno Q
uantz
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Appen Reumatiker
Under våren lanserade Reumatikerförbundet sin första 
app, ”Reumatiker”, på AppStore och Google Play. 
Appen kom till genom ett samarbete med företaget 
FrisQ AB. Genom appen kan användaren hantera sina 
förskrivna läkemedel och bland annat göra beställ-
ningar av uttag och hemleverans. Appen har också ett 
fönster till Reumatikerförbundets hemsida, länkar till 
PER (Patientens Egen Registrering), patientens journal 
på 1177, biverkansrapportering till Läkemedelsverket 
och tjänsten Läkemedelspåminnelse. 

I samband med lanseringen gjorde Reumatikerför-
bundet och FrisQ en gemensam marknadsföringskam-
panj som bland annat innehöll:

•   En film med Nina Stattin, suppleant i förbunds- 
     styrelsen och användare av appen spreds genom  
     social media. 

•   Annonsering på internet på bland annat  
     Netdoktor.se och Doktorn.se.

•   Annonser i Amelia och andra tidningar.

•   TV-reklam i väntrums-TV på 300 primärvårds- 
     mottagningar.

Appen mottogs positivt av användarna. Framför allt 
uppskattades möjligheten att hantera sina läkemedel. 
Alla Reumatikerföreningar erbjöds att få en demonstra-
tion av appen av personal från FrisQ. Utvecklingen av 
appen kommer att fortsätta under 2018.

Funka utan skam
Assyriska riksförbundet bjöd in Reumatikerförbundet  
till att medverka i projektet ”Funka utan Skam”.  
Projektet riktar sig till familjer med barn som har en 
funktionsnedsättning. Som en del i projektet har ett 
antal veckoslutsläger runt om i Sverige anordnats. Flera 
andra patientorganisationer deltog i projektet, bland 
annat Neuroförbundet.

Genom appen ”Reumatiker” kan användaren hantera sina förskrivna läkemedel 
och bland annat göra beställningar av uttag och hemleverans.

Reumatikerförbundet, Assyriska Riksförbundet och  
Neuroförbundet i samtal om projektet Funka utan skam.  

Foto Petra M
eyer Linderoth

Foto Ryno Q
uantz
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Samverkan med vården
Samverkan med vården är en central del av Reumatikerförbundets verksamhet. 
Sedan 2008 har Reumatikerförbundet utbildat informatörer som medverkar i 
patientskolor för både smärta och artros. Patientskolorna är en mötesplats där 
primärvården och lokala reumatikerföreningar hjälper människor med reumatisk 
sjukdom. Utbildning av professionen sker via Reuma Utveckling AB, ett helägt  
dotterbolag till Reumatikerförbundet. 

Patientskolor
Det är vanligt att patienter med långvarig smärta får 
otillräcklig hjälp i sjukvården. Ofta får de beskedet att 
det inte finns något att göra och de kommer sällan 
vidare till specialistvården.

Tack vare lokal samverkan har Reumatikerförbundet 
i samarbete med Reuma utveckling AB skapat nya 
möjligheter till ett strukturerat omhändertagande av 
dessa patienter. I patientskolorna träffar man både 

särskilt utbildade fysio- och arbetsterapeuter från 
primärvården och engagerade medlemmar från den 
lokala reumatikerföreningen. Här finns kunskap, stöd 
och hjälp för den som lever med artros eller smärta. 
Målsättningen med patientskolorna är att de kunskaper 
och erfarenheter som skapas, tillsammans med fysisk 
träning, ska ge deltagarna en övergripande, långsiktig  
och kontinuerlig metod för att kunna leva ett bra liv. 

Foto Ryno Quantz
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Informatörerna
Under året har Reumatikerförbundet haft två konferen-
ser med distriktens samordnare för informatörer, som 
främst deltar i artros- och smärtskolor. På augustikon-
ferensen deltog 22 samordnare från 19 olika distrikt. 
Två informatörskurser har också genomförts med 
sammanlagt 24 deltagare. 

Artrosskolan
Enligt statistik från det nationella kvalitetsregistret 
BOA, Bättre omhändertagande vid artros, varierar sjuk-
skrivning vid artros stort mellan landstingen. Enligt 
registeransvarig kan skillnaderna bero på olika rutiner 
i vården, olika vårdflöden, eller hur man implemente-
rar 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 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 BOA visar att artros- 
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 artrosskolan hade en fjärdedel 
kommit i arbete efter ett år.

Smärtskolan – Kunskap för livet
Smärtskolan – Kunskap för livet är en utbildning som 
vänder sig till patienter med långvarig smärta eller 
fibromyalgi. Utbildningen leds av specialister som 
arbetar med denna patientgrupp i vardagen. Reuma 
Utveckling AB driver och ansvarar för utbildningen  
och utbildar specialisterna i att leda Smärtskolan – 
Kunskap för livet. I huvudsak är det fysioterapeuter,  
arbetsterapeuter och psykologer som leder utbild-
ningen. Syftet är att patienten ska få verktyg att göra 
förändringar i livsstilen som påverkar hälsan positivt. 
Detta vill Reumatikerförbundet uppnå genom att 
förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom 
områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och 
motivation. Kursen bygger på aktuella forskningresultat 
och innehåller praktisk användning av denna forsk-
ning. 

Under året har tre utbildningar genomförts. Av dessa 
gjordes två i samarbete med landsting/regioner:

•   En kurs i Stockholm med 19 deltagare. 

•   En kurs i Umeå med 28 deltagare. Kursen genom- 
     fördes på uppdrag  av landstinget i Västerbotten.

•   En kurs i Göteborg med 20 deltagare. Kursen genom 
     fördes på uppdrag av Närhälsan i Västra Götaland.

Foto Mostphotos
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RA-instruktörsverksamheten 
Målgruppen för dessa utbildningar är framför allt vård-
personal som är under utbildning, till exempel läkar- 
studenter, blivande fysioterapeuter, arbetsterapeuter 
och fotvårdsterapeuter. Men även övrig vårdpersonal 
som till exempel sjuksköterskor på reumatologmot- 
tagningar, distriktsläkare och AT-läkare. Under 2017 
har Reumatikerförbundet haft utbildningar för läkar-
studerande på universitetssjukhusen:

•   Malmö
•   Lund
•   Helsingborg
•   Göteborg
•   Linköping
•   Karolinska Huddinge
•   Karolinska Solna
•   Södersjukhuset
•   Uppsala
•   Sundsvall
•   Östersund
•   Luleå
•   Umeå

Sammanlagt har cirka 1 100 läkarstudenter  
utbildats och 324 unika möten genomförts under året.  
Reumatikerförbundet deltog utöver detta även  
i följande utbildningar:

•   Arbetsterapeuter i Norrköping, två gånger per år.

•   Fysioterapeuter i Linköping och Stockholm,  
     två gånger.

•   Axelsons fotvårdsskolor i Göteborg och  
     Stockholm, två gånger per plats.

•   Föreläsning för sjuksköterskestuderande vid  
     Sophiahemmet, två gånger.

•   Deltagande på OSCE prov vid tre tillfällen.  
     Praktiskt examensprov i ledstatus för läkar- 
     studerande.

•   Ledstatuskurs med praktisk utbildning på  
     Hudkliniken i Halmstad.

•   Reumatologikurs för distriktsläkare på Campus  
     Nya Varvet i Göteborg.

Ett gruppledarmöte hölls under hösten i Stockholm där 
fem av åtta gruppledare deltog. Totalt har Reumatiker-
förbundet 31 aktiva instruktörer. Ett behov av att nyut-
bilda instruktörer finns och nya utbildningar planeras.

Foto Mostphotos
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Hälsoportalen
Projektet Hälsoportalen avslutades i början av året 
efter utgången projekttid. Hälsoportalen pågick under 
tre år och gav stöd till över 500 medlemmar att komma 
igång med ett hälsosammare liv. Projektet var Reuma-
tikerförbundets hittills största och mest avancerade 
satsning på e-hälsa och fick stor uppmärksamhet både 
i Sverige och internationellt. De sista deltagarna fasa-
des ut under våren och tjänsten har lagts ned.  

Under 2017 genomfördes arbete för att skapa för-
utsättningar för ett nytt hälsoportalprojekt, ett arbete 
som kommer att fortsätta under 2018.

Reumatikerförbundets träningsblogg
Under 2017 publicerades 154 inlägg på Reumatikerför-
bundets träningsblogg. På rikskongressen Fysioterapi 
2017 presenterades träningsbloggen på ett seminarium  
och togs även upp som ett av flera goda exempel  
gällande digital kommunikation i en artikel i tidningen 
Fysioterapi.

Mässor och event
Under temat ”Trampa mot artros” deltog Reumatiker- 
förbundet på mässan Sweden Bike Expo. Under 
mässan hölls flera seminarier om artros. Reumatiker-
förbundets monter var välbesökt, många stannade till 
för att diskutera och få råd om artros. Över 300 kit med 
informationsmaterial delades ut och 14 personer valde 
att bli medlemmar på plats.

Team Reumatikerförbundet
En effekt av arbetet med Sweden Bike Expo var att 
Team Reumatikerförbundet bildades. Genom ett sam-
arbete med Vasaloppet fick Reumatikerförbundet ett 
antal startplatser till Cykelvasan 30 km. I augusti deltog 
9 personer i loppet. Månaderna innan loppet coacha-
des de av Elin Löfberg, fysioterapeut och redaktör för 
Träningsbloggen. Flera av deltagarna gästbloggade 
även på Träningsbloggen där de delade sina erfaren-
heter om träningen och tävlingen. Team Reumatiker-
förbundet uppmärksammades i P4 radio Dalarna. 

Livsstil och hälsa är frågor som är viktiga för våra medlemmar. Reumatiker- 
förbundet 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 Reumatikerförbundets regi.

Träning, hälsa och välmående

Foto Mostphotos
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Intressepolitik och opinion
Reumatikerförbundet arbetar aktivt med påverkansarbete genom att ha  
kontakt med politiker, myndigheter, vårdprofessionen och forskningsvärlden.  
Att Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med nästan  
48 000 medlemmar ger både tyngd och trovärdighet i det intressepolitiska  
arbetet.

Träffar med politiker,  
myndigheter och nätverk
För att på bästa sätt kunna driva Reumatikerförbun-
dets frågor och förmedla den unika kunskap och 
erfarenhet som våra medlemmar har, arbetar förbun-
det aktivt med att etablera bra kontakter med politiker 
och andra beslutsfattare. Under 2017 har Reumatiker- 
förbundet deltagit i Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverkets (TLV:s) dialogforum, Försäkringskassans 
funktionshindersråd, Inspektionen för vård och  
omsorgs (IVO:s) dialogforum. Reumatikerförbundet  
har även medverkat i en film som Socialstyrelsen  

producerat om digital verksamhetsutveckling i vården.
Förbundet har också deltagit vid ett dialogmöte med 
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, som 
Socialdepartementet bjöd in till. På mötet diskuterades 
ett förslag om reformerat ekonomiskt stöd till barn och 
vuxna med funktionsnedsättningar. 

Nätverk och samarbeten
Reumatikerförbundet har under året deltagit i flera  
nätverk, bland annat Läkarförbundet och Svensk 
Reumatologisk förening (SRF). Reumatikerförbundet 
har även deltagit i ett rundabordssamtal arrangerat av 

Foto Mostphotos
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För att på bästa sätt kunna driva 
Reumatikerförbundets frågor och 
förmedla den unika kunskap och 
erfarenhet som våra medlemmar 
har arbetar förbundet aktivt med att 
etablera bra kontakter med politiker 
och andra beslutsfattare.

LIF, de forskande läkemedelsföretagen, om utform-
ningen av bipacksedlar som följer med receptbelagda 
läkemedel och hur vi ser på en digitalisering av dessa. 
Reumatikerförbundet har under året även deltagit i 
Funktionsrätt Sveriges nätverk för jämlik hälsa.

I samarbete med läkemedelsbolaget Novartis har 
Reumatikerförbundet medverkat i ett europeiskt pro-
jekt, EMAS. Syftet är att i en tvärvetenskaplig under-
sökning bedöma sjukdomsbördan vid ankolyserande 
spondylit samt hälso-och sjukvården i olika länder i 
Europa. Resultaten kommer att bidra till att uppmärk-
samma patienternas behov och nuvarande behand-
lingsparadigm för ankyloserande spondylit.

Dialogforum, TLV
Reumatikerförbundet har samarbetat med Dialog-
forum för att skapa en möjlighet till dialog mellan 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV samt 
företrädare för patient-, brukar-, pensionärs- och kon-
sumentorganisationer. På forumet avhandlades hur 
biosimilarer ska användas i vården, den nya apoteks-
utredningen och hur patientsäkerheten kan förbättras 
vid ett utbyte av läkemedel på apoteketen.

Vårdval reumatologi –  
en intressepolitisk seger
En av årets stora intressepolitiska händelser var beslu-
tet att stoppa vårdval reumatologi i Stockholms läns 
landsting. Reumatikerförbundet, tillsammans med 
Reumatikerdistriktet Stockholm och Reumatikerfören-
ingen 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 reumatiska sjuk- 
domar. Farhågorna delades även av Svensk Reumato-
logisk Förening, SRF och Karolinska Institutet.

En namninsamling för ett stopp mot vårdval reuma-
tologi gjordes och överlämnades till landstingspoliti-
ker. Ett flertal debattartiklar publicerades och skrivel-

ser 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.

Samverkan kring en bättre vård för 
personer med långvariga sjukdomar
Under det gångna året har Reumatikerförbundet,  
i samarbete med en handfull andra patientorganisationer, 
tagit fram rapporten ”Vägen mot världsklass – så får vi 
en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar”. 
Rapporten har tagits fram inom ramen för ”Samverkan 
kring en bättre vård för personer med långvariga sjuk-
domar”. Syftet med samverkan var att lyfta frågor som 
kan förbättra vården för personer i denna livssituation. 
Rapporten togs fram med ekonomiskt stöd från läkeme-
delsföretaget Sanofi.
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Almedalen
Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Reuma-
tikerförbundet två välbesökta seminarier: ett om 
vårdval reumatologi och ett om hur nya läkemedel 
för personer med reumatiska sjukdomar bör intro-
duceras i vården. Båda seminarierna arrangerades 
tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening 
och livesändes även via Facebook. 

Totalt hade seminarierna över 3 000 visningar.  
Reumatikerförbundets representanter medverka-
de även i panelsamtal om bland annat klimatvård, 
yrkeslegitimation för undersköterskor och satsningar 
på kronikervård.

Internationella reumatikerdagen
Temat för Reumatikerförbundets aktiviteter på 
Internationella reumatikerdagen, den 12 oktober, var 
”Du – ta kontakt nu”, inspirerad av EULAR:s inter-
nationella kampanj  ”Don’t Delay, Connect Today”. 
Kampanjen syftade till att uppmärksamma behovet 
av tidig diagnostisering av reumatiska sjukdomar och 
förmedlade att en tidig tillgång till behandling kan 

förhindra ytterligare skador och lidande. I samband 
med dagen arrangerades öppna mottagningar och 
öppna hus, föreläsningar och publika aktiviteter av 
Reumatikerförbundets distrikt och föreningar.

Debattartiklar/pressmeddelanden
Under 2017 kretsade Reumatikerförbundets intres-
sepolitiska arbete kring jämlikhet i vården, vilket 
präglade de debattartiklar och pressmeddelanden 
som publicerades. Stort fokus riktades mot att stoppa 
vårdval reumatologi i Stockholm. 

Reumatikerförbundet har i nationella utspel även 
uppmärksammat skillnader mellan landstingen vad 
gäller förskrivningsgrad av biologiska läkemedel, upp-
fyllande av vårdgarantin och tillgång till snabb specia-
listvård. Andra frågor som fått utrymme under året är 
rehabiliteringens viktiga betydelse, en uppmaning att 
snabbt söka vård och behovet av producentoberoende 
information om biosimilarer. Under 2017 publicerade 
Reumatikerförbundet nio debattartiklar och 17 press-
meddelanden. Det är en ökning jämfört med 2016. 

Under Almedalsveckan i Visby 2017 arrangerade Reumatikerförbundet två välbesökta seminarier: ett om vårdval 
reumatologi och ett om hur nya läkemedel för personer med reumatiska sjukdomar bör introduceras i vården. 

Foto M
ostphotos
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Debattartiklar
•   ”Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid”, Altinget, 27 februari 2017

•   ”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”, Dagens Samhälle, 24 mars 2017.

•   ”Bättre rehabilitering sparar både lidande och resurser”, Dagens Samhälle, 3 april 2017.

•   ”Reumatikerförbundet: Vi vill inte att vårdval införs”, Svenska Dagbladet, med flera, 4 maj 2017.

•   ”Vänta med vårdval tills nya modellen är klar”, Svenska Dagbladet, slutreplik, 11 maj 2017

•   ”Bättre samverkan mellan vårdcentraler och rehab krävs”, Dagens Medicin, 1 juni 2017

•   ”Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken”, Dagens Medicin, 6 september 2017

•   ”Lång väntan på diagnos av kroniska ledsjukdomar”, Hela Gotland, 16 oktober 2017

•   ”Kan vara förödande att inte få vård i tid”, Folkbladet, med flera, 21 december 2017.

   Remissvar och skrivelser 
•   Yttrande över ”Ordning och reda i välfärden” SOU 2016:78 

•   Yttrande över ”Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna” Ds 2016:41 
•   Läkemedelsverket - Yttrande över ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte  
     – Förslag på åtgärder för att vidareutveckla och sprida information om generiskt utbyte” 
•   Yttrande över Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, SOU 2017:15 
•   Yttrande över betänkandet från spelutredningen ”En omreglerad spelmarknad” SOU 2017:30 
•   Yttrande över betänkandet från spelutredningen ”En omreglerad spelmarknad” SOU 2017:30 
•   Yttrande över ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning” SOU 2017:38 
•   Yttrande över Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista 
•   Skrivelse – tillsammans med Fibromyalgiförbundet till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
     om vikten av ett expertråd som stöder jämlik vård och kompetens avseende smärtområdet.

Genomslag i media
Reumatikerförbundet har under året omnämnts i media 
vid 1 229 tillfällen. Jämfört med föregående år är det 
en minskning med 13 procent (från 1 424 tillfällen). 

•   Sveriges Radio P1 Plånboken intervjuade  
     Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson  
     den 5 juli om Reumatikerförbundets mångåriga  
     arbete med lättöppnade förpackningar.

•   Christina Dahlström, förbundsstyrelseledamot och  
     Kerstin Lövgren, distriktsordförande i Skåne,  
     medverkade i ett radioinslag om artros i  
     Sveriges Radio P1 Morgon den 25 september.

•   SVT Nyheterna Stockholm sände ett tv-inslag den  
     14  november om vårdval reumatologi. Inslaget  
     skapade tittarreaktioner och ledde till att både  
     reumatologer och Reumatikerförbundet fick bistå  
     medlemmar med mer information.

•  Före detta sjukvårdsminister Gabriel Wikström och  
     nuvarande sjukvårdsminister Annika Strandhäll har  
     i media uppmärksammat Reumatikerförbundets  
     ansträngningar att stoppa vårdval reumatologi.
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Reumatikerförbundets  
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. 

Ansökningarna bedöms av Reumatikerförbundets  
Vetenskapliga nämnd och beslut om dem fattas sedan i 
förbundsstyrelsen. Reumatikerförbundet stödjer många 
olika forskningsprojekt. De projekt som får anslag 
måste ha potential att i framtiden göra en betydande 
skillnad för personer som drabbas av reumatiska sjuk-
domar. 

Under 2017 delades 15 040 000  kronor ut till 94 
projekt, efter förslag på fördelning av Vetenskapliga 
nämnden. Jämfört med föregående år är det en ökning 
med 16 procent. Resultatet av finansierad forskning 
har följts upp av den Vetenskapliga nämnden och har 
kommunicerats av Reumatikerförbundet via webbsida, 

Facebook och föreläsningar. De forskare som har tagit 
emot forskningsanslag har kommunicerat sina resultat 
via publikationer i vetenskapliga tidskrifter med hän-
visning till Reumatikerförbundet. 

Reumatikerförbundet arrangerade en välbesökt 
forskningsdag med öppna föreläsningar för allmänhet-
en, där forskare inom reumatologi och närliggande vik-
tiga områden presenterade sin forskning. Under 2017  
var temat ”Du, ta kontakt nu”, som betonade vikten av 
tidig diagnos och behandling för att effektivare kunna 
behandla och minska skador av reumatiska sjukdomar. 
På sidan 6 kan du läsa om ett forskningsprojekt som 
Reumatikerförbundet stödjer. 

Särskilda satsningar
Under 2017 gjordes särskilda satsningar på artros-
forskning och på ett nätverk för gikt med 2 000 000 
kronor respektive 500 000 kronor. För att förbättra 

Forskning
En viktig del av Reumatikerförbundets arbete är att hjälpa forskningen framåt.  
Reumatikerförbundet stödjer forskning som präglas av långsiktighet, är patient- 
nära, belyser riskfaktorer och som behandlar individens aktivitet och delaktighet  
i samhället. Reumatikerförbundet följer alltid upp och utvärderar satsade medel. 

Foto Ryno Quantz
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den kliniska forskningens villkor tilldelades Spens-
hults forskningsstiftelse 1 800 000 kronor. En summa 
på 300 000 kronor, i syfte att stödja forskningstjänster 
gavs också till adjungerad professor Carl Turesson vid 
Skånes Universitetssjukhus. Docent Anders Aspberg 
vid Lunds universitet, docent Christopher Sjöwall och 
docent Alf Kastbom vid Linköpings Universitetssjukhus 
tilldelades 300 000 kronor var som stöd till omkostna-
der för sin forskning.

Stipendier
Två forskningsstipendier och ett utvecklings- 
projektstipendium har delats ut. 

Till minne av Nanna Svartz
Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium för 
framstående reumatologisk forskning till minne av 
Nanna Svartz delades ut till Iva Gunnarsson för hennes 
forskning om SLE sjukdomens påverkan på njurarna. 
Iva Gunnarsson är docent och överläkare vid Karolin-
ska Universitetssjukhuset och har bland annat iden-
tifierat biomarkörer som underlättar för prognos och 
behandlingssvar. 

Patientsäkerhetsstipendiet 
Tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening, SOF, 
inrättade Reumatikerförbunde 2013 Patientsäkerhets- 
stipendiet för att stimulera fortsatt utveckling av  
patientsäkerheten inom svensk ortopedi. Stipendi-
et delas ut till en klinik eller enhet som genom ut-
vecklings- och förbättringsarbete minskat risken för 
vårdskador. År 2017 tilldelades Patientsäkerhetsstipen-
diet till Verksamhetsområde Ortopedi vid Skånes uni-
versitetssjukhus, SUS, för deras arbete med att genom 
nya rutiner minska antalet urinvägsinfektioner efter en 
ortopedisk operation. 

Vårdforskningsstipendiet
Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium 
delades ut till Sofia Hagel, sjukgymnast och forskare 
vid Lunds universitet. Sofia Hagel har studerat rehabi-
literingsinsatser med fokus på teamrehabilitering. Med 
teamrehabilitering menas att patientens rehabilitering 
sker i grupp där patienten själv och vårdpersonal från 
olika professioner ingår och samverkar. Sofia Hagel har 
både i sin forskning och i sitt arbete fört rehabilitering-
ens utveckling framåt och visat att teamrehabilitering 
har stor betydelse. Se motiveringen till höger. 

Övriga samarbeten och verksamheter
Reumatikerförbundet samarbetar kontinuerligt med 
forskarvärlden, läkemedelsföretag och andra medicin- 
tekniska företag i olika projekt. Under 2017 har Reuma-
tikerförbundet varit medsökande i olika ansökningar till 
både EU och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 
Flera projekt har startats upp och varit lyckosamma. 

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 
forskningsansökningar i syfte att tillgodose patient- 
nyttan 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.

Reumadagarna
Tillsammans med professionen har Reumatikerför-
bundet deltagit i planeringen och genomförandet av 
Reumadagarnas tvärvetenskapliga program. Reumati-
kerförbundet deltog i organisationskommittén där pro-
grammet för Reumadagarna planerades och var aktiv i 
genomförandet av det uppskattade tvärvetenskapliga 
programmet under Reumadagarna i Västerås. 

Vårdforskningsstipendiet – motiveringen:

”Sofia Hagel är en värdig mottagare av  
Vårdforskningsstipendiet genom att hon på 
ett övertygande sätt tagit ett helhetsgrepp i att 
utveckla och utvärdera teambaserad rehabili-
tering i en tid när det skett en genomgripande 
förändring av den farmakologiska behand- 
lingen. Hon har visat att rehabilitering fortsatt 
är en viktig del av behandlingen, trots det om-
fattande skifte i behandlingsregim som skett 
för personer med reumatiska sjukdomar.”
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Gikt – ökad kunskap och  
bättre behandling behövs
Under 2015 startade ett giktforskningsnätverk  
i Sverige under Svensk Reumatologisk Förening. 
Nätverket har varje år fått medel från Reumatiker-
förbundet för att driva projekt. 

Cirka 20 deltagare från reumatologi, primärvård och 
olika yrkesroller inom vården över hela landet deltar i 
nätverket. Målsättningen är att öka och sprida kunskap 
om gikt samt förbättra bedömningen av en patients 
hälsotillstånd (diagnostik). Målet är också att förbättra 
behandlingen av gikt samt att starta forskningsprojekt 
med flera olika perspektiv över landet.

Lennart Jacobsson, professor i reumatologi vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en av dem 
som deltar i projektet.

Varför är det här viktigt,  
vad gör nätverket för nytta?
– Nätverket är viktigt därför att det finns stora brister 
i kunskaper men framförallt finns det brister i omhän-
dertagandet av patienter. Syftet med utbildningsak-
tiviteterna som vi driver är bland annat att förbättra 
det dåliga behandlingsläget som giktpatienterna har. 
Vår forskning visar till exempel att bara 30 procent av 
patienterna får behandling och efter två år är det bara 
25 procent som står kvar på sin behandling, trots att de 
skulle behöva fortsätta.

Vad har nätverket  
kommit fram till hittills?
– Vi har fått en bra inblick i behandlingsläget. Vi ser att 
gikt är en sjukdom som drabbar knappt två procent av 
befolkningen i Sverige men den är mycket vanlig hos 
äldre människor. Genom studierna har vi sett att över 
sju procent av män över 70 år har gikt. Det är en del av 
resultatet men studierna pågår hela tiden.

Vad tror du om framtiden?
– Det finns få sjukdomar där det finns en sådan uppen-
bar kunskapslucka, den hoppas vi kunna fylla. Det är 
väldigt få sjukdomar i Sverige där behandlingsläget är 
så dåligt trots att det finns tillgänglig läkemedelsbe-

handling. Totalt sett handlar det om cirka 150 000  
patienter i landet. Med studierna hoppas vi kunna 
hjälpa patienterna att få tillgång till bättre behandling.

Fakta – Vad är gikt?
Gikt, artritis urica, är en relativt vanlig reumatisk sjuk-
dom. Cirka 150 000 svenskar har diagnosen. Giktforsk-
ning i Sverige är sedan 1980-talat fram till de senaste 
fyra åren i stort sett obefintlig. Sjukdomens mekanis-
mer är till stor del kända och beror på att det i krop-
pen samlas urinsyra. Urinsyra är en avfallsprodukt i 
blodet som bland annat kommer från döda celler. 

Urinsyran lämnar kroppen främst genom njurarnas 
hjälp. Kroppens förmåga att göra sig av med urinsyran 
är lägre hos en del på grund av ärftlighet, förmågan 
minskar också med stigande ålder och njursjukdom.

Om det bildas för mycket urinsyra i kroppen, även 
vid en ganska måttlig stegring finns det risk för att 
urinsyran bildar kristaller i leder och andra vävnader. 
Detta kan leda till attackvisa akuta svåra ledinflam-
mationer som vanligtvis går över inom två veckor. Så 
småningom blir dessa attacker mer återkommande 
och sjukdomen kan gå över i kronisk fas. 

Det finns sedan decennier effektiva läkemedel för 
att sänka urinsyranivån i kroppen, men på grund av 
bristande kunskap och uppmärksamhet på sjuk-
domen används de endast i begränsad omfattning. 
Stortån är den absolut vanligaste leden som angrips 
vid gikt men också knä eller andra leder kan drabbas 
på motsvarande sätt.  
          Petra Meyer Linderoth

Intervju om gikt:

Lennart Jacobsson.

Foto Sahlgrenska
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Kommunikation
Reumatikerförbundet kommunicerar för att föra dialog med medlemmar och 
givare, driva opinion för frågor som är viktiga för reumatiker, informera och  
upplysa om reumatiska sjukdomar och hur det är att leva med dem, stötta  
förtroendevalda och medarbetare och rekrytera nya medlemmar och givare. 
Kommunikationen sker främst genom egna kanaler, som till exempel vår  
hemsida, men ibland syns vi även i andras kanaler genom annonser eller  
intervjuer.  

Reumatikervärlden
Reumatikerförbundets medlemstidning Reumatiker-
världen har under 2017 kommit ut med sex nummer. 
Teman under året har varit: att ha flera diagnoser, hitta 
bästa läkaren för dig, knepen som hjälper dig att njuta, 
sjukdomsbeskedet, utseende och livskvalitet.

Reumatikervärlden skickas till alla Reumatiker- 
förbundets medlemmar samt ett hundratal fristående 
prenumeranter. Upplagan för 2017 var 45 800 exem-
plar. Varje nummer innehåller ett djupgående tema, 
personporträtt, nyheter om forskning och sjukvårdspo-
litik, en expertpanel och information från förbund och 
föreningar, bland mycket annat. Ett urval av artiklarna 
från varje nummer publiceras på Reumatikerförbun-
dets hemsida och delas på sociala medier. 

Från och med nummer 4, 2017 bytte Reumatiker-
världen produktionsbyrå från Iris Media till A4. Bytet 
skedde främst bakom kulisserna, med en ny chef- 

redaktör och nya reportrar, medan formen och inne- 
hållet förblev oförändrat. Annonsförsäljningen har under 
2017 uppgått till  841 031 kronor, vilket är en minskning 
med 6 procent jämfört med föregående år. Reumatiker-
världens annonser säljs av företaget Adviser.

Bulletinen 
Bulletinen är en tidning som bevakar frågor runt de  
reumatiska inflammatoriska systemsjukdomarna.  
Innehållet i tidningen är en blandning av artiklar om 
forskning och berättelser om hur livet är för den som 
fått en eller flera livslånga sjukdomar. Under 2017 kom 
tidningen ut med fyra nummer i en upplaga på 2 000  
exemplar. Årets teman var hjälpmedel, ovanliga diagno-
ser, yrkesliv och ekonomi. En läsarenkät om Bulletinen 
gick ut till prenumeranterna med syfte att förbättra 
tidningens innehåll och formgivning.

Foto Mostphotos
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Reumatikerförbundets hemsida
Reumatikerförbundets hemsida har under 2017 fort-
satt att utvecklas. Bland annat skapades ett blogg-
verktyg för inbjudna gästbloggare att skriva om sina 
träningserfarenheter. Det har även gjorts en koppling 
mellan hemsidan och appen ”Reumatiker” som gör 
det möjligt att läsa nyheter från Reumatikerförbundet.

Antalet besökare till vår hemsida är fortsatt högt, 
med 42 857 unika besökare i snitt per månad. Jämfört 
med tidigare år är det en betydande minskning, vilket 
bland annat beror på en allt större konkurrens från  
andra webbplatser som har liknande information om till 
exempel reumatiska sjukdomar som vår hemsida har. 

Större delen av besökarna, 64 procent, hittar till 
hemsidan via sökmotorer. Oftast genom att man sökt 
information om en reumatisk sjukdom. Cirka 6 procent 
av trafiken kommer från sociala nätverk medan 26 
procent har gått in via länkar på andra webbplatser. 
Antalet personer som loggar in till ”Min sida” på hemsi-
dan är cirka 4 600 per månad.

Sociala medier
Antal följare i Reumatikerförbundets kanaler ökar i alla 
sociala medier som Reumatikerförbundet använder. 
Vid årsskiftet var det 9 898 som gillade oss på Face-
book, 1 893 följde oss på Twitter och 1 300 följde oss 
på Instagram. 

”Många som hör av sig till Reumatikerförbundets frågelinje har behov av att någon lyssnar och ger stöd, 
säger Maria Nylander, Reuma Direkt, Reumatikerförbundets hjälplinje. 

Reuma Direkt –  
Reumatikerförbundets frågelinje
Reuma Direkt är Reumatikerförbundets frågelinje  
för personer som har eller misstänker att de har en  
reumatisk sjukdom. Frågelinjen drivs av Reumatiker-
förbundet och bemannas av erfaren sjukvårdspersonal 
med tystnadsplikt.

Vem ringer?
Under året har cirka 1 100 personer kontaktat fråge- 
linjen. De som ringer är huvudsakligen personer med 
reumatiska sjukdomar eller symptom, men även när- 
stående, studenter och sjukvårdspersonal tar kontakt.

Många som hör av sig har behov av att någon lyssnar 
och ger stöd. Frågorna som ställs varierar mycket men 
ämnen som dominerar är symptom, diagnos, orsak, 
sjukdomsutveckling och behandlingsmetoder. Fråge-
ställningar som ökat är hur man söker hjälp i sjuk-
vården. Ofta kommer också frågor om medlemskap i 
Reumatikerförbundet upp. 

Utvärdering
Under året har arbetet med en kvalitativ intervjustudie 
fortsatt. En sammanfattning av intervjustudien  
redovisades på EULAR 2017. I studien redovisas perso-
ners uppfattningar om värdet med telefonkontakten 
med Reuma Direkt.

Foto Ryno Q
uantz
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Utåtriktad verksamhet
Reuma Direkt har redovisats och marknadsförts vid en 
rad tillfällen, bland annat på Reumatikerförbundets 
forskningsdag, Reumaveckan, Axelsons fotvårdsutbild-
ning, Reumasjuksköterskornas utbildningsdagar och 
AT-läkarna i Halmstad. Informationsmaterial skickas 
efter förfrågan till vårdcentraler, kliniker och föreningar.

Organisation
Sex personer ingår i gruppen som bemannar Reuma 
Direkt. Utöver dessa finns även en reumatolog som 
backup. Genom regelbundna arbetsplatsträffar  
utvecklas verksamheten.

Enkäter
Reumatikerförbundet genomför regelbundet enkäter 
riktade till medlemmar, patienter och allmänheten.  
Under 2017 genomfördes bland annat följande enkäter:

•   Om Reumatikerförbundets verksamhet,  
      riktat till medlemmar.

•   Synpunkter om Reumatikerförbundets nya  
     grafiska profil, riktat till förtroendevalda. 

•  Reumatikerförbundet bidrog även med stöd och  
      input till en enkät från Novartis, riktad till patienter  
      med ankyloserande spondylit och spondylartriter.

Ny grafisk profil
I juni 2017 beslutade förbundsstämman att en ny 
grafisk profil för Reumatikerförbundet skulle tas fram. 
Arbetet med den nya profilen påbörjades därefter 
under hösten 2017.

Den grafiska profilen ska ge Reumatikerförbundet  
ett proffsigt, modernt och välkomnande yttre som 
fungerar bra både i digitala kanaler och i tryck.  
Parallellt togs även riktlinjer för språkbruk, begrepp 
och tonalitet fram.

Den nya grafiska profilen och de språkliga riktlinjerna 
samlades i en varumärkesmanual som beskriver hur 
Reumatikerförbundets kommunikation ska se ut. 

Projektet har löpande tagit in synpunkter från  
förtroendevalda, bland annat genom flera enkäter 
och med hjälp av en referensgrupp som tillsattes av 
förbundsstyrelsen.

Annonsering
Under 2017 hade Reumatikerförbundet en begränsad  
annonsbudget. Den användes genom att synas i  
tidningar som läses av de grupper av människor vi  
vill nå. Viss annonsering gjordes även digitalt, på  
andra webbplatser och i sociala medier. 

Många tidningar och hemsidor publicerar kostnads-
fritt så kallade ”pluggannonser” när de har utrymme 
över. Reumatikerförbundet har under året tagit fram 
ett antal olika pluggannonser. 

   

Reumatikerförbundet har lanserat en app för iOS  
och Android. I appen kan du bland annat: 

Håll koll på  
din hälsa!

Appen är utvecklad av Reumatikerförbundet 
och eHälsoföretaget FRISQ AB.

l Följa de senaste nyheterna från Reumatikerförbundet. 

l Se och hantera dina egna och anhörigas recept.

l Beställa varor från apotek.

Reumatikerförbundet_M-Magasin_utgåva nr x20170316.indd   1 2017-03-17   11:45:19

Har du ledsmärta, stelhet  
och känner dig utmattad? 
Vänta inte med att söka vård! 
Forskningen visar att tidig 
vård ger bättre prognos.

   

www.reumatikerforbundet.org

M-Magasin.indd   1 2017-09-20   12:30:19

Exempel på annonser publicerade under 2017.
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Insamling
Reumatikerförbundets insamlingsarbete är en mycket viktig del av det vi gör. 
2017 stod insamlade medel för 47 procent av Reumatikerförbundets intäkter. 
Tack vare givarna är Reumatikerförbundet efter staten den största anslags- 
givaren till forskning om de reumatiska sjukdomarna.

Hit gick pengarna 2017
Reumatikerförbundet har ett antal olika områden,  
ofta kallade ändamål, som pengarna samlas in till.  
Reumatikerförbundets ändamål är kunskap, påverkan, 
stöd och forskning. En stor del av Reumatikerförbun-
dets insamlade medel är öronmärkta till specifika 
ändamål, vilket betyder att givaren har talat om vad 
pengarna får användas till. Ofta öronmärks pengarna 
för forskning. Då avsätts pengarna så att de endast kan 
användas till forskningsanslag och det övriga arbetet 
inom forskningsfinansieringen som Reumatiker- 
förbundet gör. 

Kunskap, stöd och påverkan
Kunskapsspridning, stöd och påverkan handlar till 
stor del om den första delen av Reumatikerförbundets 
vision – ett bra liv för alla reumatiker. Detta är väldigt 
viktiga områden och behovet av medel är stort. 

Forskningsfinansiering
Reumatikerförbundet stödjer forskning som präglas av 
långsiktighet, är patientnära, belyser riskfaktorer och 
som handlar om människans aktivitet och delaktighet  
i samhället. De senaste fem åren har Reumatikerförbun-
det delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. 

Olika sätt att ge pengar
Under 2017 har insamlingsintäkter till följd av direkt-
marknadsföring (insamlingsbrev) ökat med 450 procent 
jämfört med föregående år. Intäkter via spontana gåvor 
har ökat med 48 procent och hyllnings- och minnes- 
gåvor har ökat med 18 procent. Intäkterna via månads-
givare har sjunkit med 5 procent jämfört med 2016 och 
kampanjer för att öka antalet månadsgivare är inplane-
rade för 2018. Ambitionen är att öka antalet månads- 
givare för att hålla nere de administrativa kostnaderna. 

Gamla sedlar blir till nytta
Eftersom många svenska sedlar blev ogiltiga i och med 
sedelbytet under 2017 har Reumatikerförbundet skapat 
en långsiktig kampanj som uppmanar till att skicka in 
ogiltiga sedlar som en gåva till Reumatikerförbundet. 
Som ideell organisation får Reumatikerförbundet lösa  
in ogiltiga sedlar via Riksbanken oavsett hur gamla de 
är. Kampanjen startade under hösten och har fått mycket 
positiv respons. Hittills har den gett 33 000 kronor.  
Kampanjen fortsätter och har tagits emot väldigt  
positivt av människor runt om i landet. 

Egna insamlingar på Facebook
Reumatikerförbundet lanserade under 2017 möjlig- 
heten att starta en egen insamling via Facebooks insam-
lingsverktyg. Det är kostnadsfritt, avgiftsfritt, enkelt och 
användarvänligt. De insamlade pengarna går oavkortat 
till Reumatikerförbundets verksamhet.

”Reumatikerförbundet stödjer forsk-
ning som präglas av långsiktighet, är 
patientnära, belyser riskfaktorer och 
som handlar om människans aktivitet 
och delaktighet i samhället.” 
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”Jag började få ont när jag var i sexårsåldern. Det tog ända tills jag var  
12 år innan jag fick min diagnos. Sedan dess har jag använt åtta olika  
mediciner, varit sövd 48 gånger, fått över 200 kortisoninjektioner och blivit  
opererad tre gånger. Jag stödjer självklart Reumatikerförbundet. Okunskapen 
om reumatiska sjukdomar är stor och behovet är stort av mer forskning. Dels 
för att hitta svaret på varför människor insjuknar, dels för att kunna bromsa  
reumatismen och för att hitta bättre och effektivare mediciner”. 
Nicole Falciani – Bloggare och modell

”Jag har en son som har systemisk barnreumatism. För mig är det självklart att  
stödja Reumatikerförbundets viktiga arbete. Jag vet om att det finns både  
barn och föräldrar som kommer att få gå igenom det som vår familj fick gå  
igenom. Så jag ger Reumatikerförbundet mitt stöd i hopp om att det ska  
kunna göra skillnad för andra i samma situation ”. 
Jonas Rosén – Blomsterhandlare från Vittsjö

Röster från våra givare:
”Reumatism är en sjukdom som många känner till och kan relatera till. De  
flesta har kanske en vän eller en släkting som drabbats. I vårt eget fall var  
det bland våra anställda. Reumatism är både smärtsamt och i många fall  
begränsande för individen, men genom forskningen görs det framsteg.  
Cliens vill givetvis bidra till att den utvecklingen fortsätter och därför har vi  
valt att stödja Reumatikerförbundet”. 
Lena Wallenius – VD Cliens Kapitalförvaltning AB
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EULAR/PARE – årlig konferens
Inom Europa sker det internationella samarbetet 
genom den europeiska samarbetsorganisationen 
EULAR, The European Leage Against Rheumatism, 
PARE, People with Arthritis/Rheumatism in Europe, 
som organiserar patientorganisationerna inom EULAR 
och Nordisk Reumaråd, NRR. Reumatikerförbundet 
var på plats med representanter på den årliga EULAR/
PARE-konferensen som 2017 hölls i Madrid. Kongres-
sen är ett viktigt forum för att utbyta idéer, diskutera 
sakfrågor på en europeisk nivå, knyta kontakter  
till andra reumatikerorganisationer och hitta nya  
samarbetspartners.

Under konferensen presenterade Reumatiker- 
förbundet ett abstract, ”Hur en patientorganisation 
kan nå ut till minoritetsgrupper”, på en välbesökt 
föreläsning.

PARE CEO-mötet
Under 2017 var Reumatikerförbundet värd för EULAR- 
PARE:s möte för generalsekreterare från de europeiska 
reumatikerförbunden. Mötet hölls i Stockholm och 
fokuserade på kunskapsutbyte och diskussioner om 
PARE:s framtid. 

Nordiska Reumarådet, NRR
Reumaliitto, Finlands motsvarighet till Reumatiker-
förbundet, var värd för 2017 års NRR-möte, som ägde 
rum i Helsingfors. På mötet deltog representanter från 
Finland, Norge, Danmark, Sverige och Island.

Under mötet presenterade medlemsorganisatio-
nerna utvalda delar av sin verksamhet. Även NRR:s 
framtida existens diskuterades. Medlemsländerna 
enades om att NRR ska fortsätta att existera som en 
utbytesplattform för de nordiska länderna men med 

Internationellt
Reumatikerförbundet har ett stort internationellt engagemang och samarbetar 
med en rad olika organisationer, både i Norden, inom Europa och i övriga världen. 
Förbundet är en av de största och äldsta patientorganisationerna i Europa  
och fungerar ibland som ett stöd i uppbyggnaden av andra internationella  
organisationer.

Foto Mostphotos
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mindre byråkrati och formalitet. Ett andra NRR-möte 
hölls under hösten på Reumatikerförbundets kansli i 
Stockholm. Samma representanter var på plats och 
den norska, danska och isländska delegationen pre-
senterade sina verksamheter för Reumatikerförbun-
dets kanslipersonal och ordförande.

Sri Lanka
APRD, Association of People with Rheumatic Dise-
ases, är Reumatikerförbundets systerorganisation på 
Sri Lanka. Under 2017 fortsatte Reumatikerförbundet 
tillsammans med MyRight att stötta APRD i arbetet att 
etablera en permanent reumatikerorganisation på Sri 
Lanka. En delegation från APRD besökte Sverige, där 
de fick träffa Reumatikerförbundets ordförande och 
styrelseledamöter. Delegationen besökte även kansliet 
och Kalmars reumatikerdistrikt för att inspireras av 
deras verksamhet.

Under hösten reste en delegation från Reumatiker- 
förbundet till Sri Lanka för att besöka APRD:s  
verksamhet. Bland annat träffade de medlemmar,  
reumatologer, fysio- och arbetsterapeuter. Delegatio-
nen konstaterade att APRD utför ett mycket bra arbete 
och att alla inblandade var engagerade i att hjälpa 
landets patienter. För besöket på Sri Lanka ansökte 
Reumatikerförbundet medel från ILAR, International 
League Against Rheumatism och fick 5 000 dollar.

Nordic Youth Camp
Med finansiering från EULAR arrangerade Reuma- 
liitto, Finlands Reumatikerförbund, i samarbete  
med Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker  
ett nordiskt ungdomsläger i Stockholm. 

På lägret deltog ett 30-tal unga från de nordiska  
länderna. Ungdomarna fick träffa reumatologer, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och en personlig trä-
nare. De fick även möjlighet att ställa frågor och dela 
erfarenheter med varandra.

EULAR Webinarium
Under 2017 visade de europeiska systerorganisationer-
na ett stort intresse för Reumatikerförbundets digitala 
utveckling. På deras önskemål höll Reumatikerförbun-
det ett välbesökt webbinarium där huvudtemat var 
appen ”Reumatiker”, som lanserades av Reumatiker-
förbundet under 2017. 

Edgar Stene Prize Competition
”Edgar Stene Prize Competition” är en uppsatstävling 
som arrangeras en gång om året av EULAR och PARE.  
Varje land får skicka ett bidrag. Reumatikerförbundet 
samlar in de svenska bidragen och väljer med hjälp av  
en jury vilken uppsats som ska gå vidare till EULAR. 
Reumatikerförbundet utsåg Najah di Zazzos berättelse 
till 2017 års svenska Edgar Stene-pris. För sin berättelse 
vann Najah 5 000 kronor.

Internationella organisationer
Utöver EULAR, PARE och NRR har Reumatikerförbundet 
även representanter i följande internationella organisa-
tioner:

•   ENCA (European Network for Children with Arthritis).

•   LUPUS International.

•   ENFA (European Network of Fibromyalgia Associates).

•   FESCA (Federation of European Sclerodarma  
     Associations).  
 
Rapporter från dessa organisationer publiceras regel- 
bundet på Reumatikerförbundets hemsida.

The future of health
I oktober deltog Reumatikerförbundet på konferensen 
”Research and innovation after Horizon 2020”, som 
arrangerades av EULAR. På plats fanns PARE och repre-
sentanter för EU-parlamentet och WHO. Reumatikerför-
bundet deltog i workshopen ”Engagement of patients 
in research”, patientmedverkan i forskning. Sverige 
ligger långt fram på området och Reumatikerförbundets 
erfarenheter togs emot med stort intresse av de andra 
länderna.

Reumatiker- 
förbundet utsåg 
Najah di Zazzos  
berättelse till 
2017 års svenska 
Edgar Stene-pris.

Foto Privat
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Distrikten arbetar med opinionsarbete mot landstingen 
inom regionen och har ansvar för alla föreningar inom 
sitt distriktsområde. Föreningarna erbjuder verksamhet 
för sina medlemmar och inom den egna kommunen. 
Det kan vara sociala aktiviteter som träning, men också 
aktiviteter för att påverka kommuner och vårdcentraler. 

Inspiration och stöd
Reumatikerförbundets organisation ska fungera som 
stöd och inspiration till föreningar och distrikt. Viktiga 
beslut om verksamheten fattas på förbundsstämman 
som hålls varje år. Arbetet mellan stämmorna leds av 
förbundsstyrelsen och verkställs av förbundskansliet. 

Under 2017 har förbundskansliet varit med i utbildningar 
och medverkat på sex stycken registerutbildningar. 

I maj genomfördes en introduktionsträff för nyvalda 
distrikts- och föreningsordföranden. Nio deltagare fick 
en introduktion om förbundets olika arbetsområden och 
tillfälle att lära känna varandra, träffa ledningsgruppen 
och förbundsordförande Hans Håkansson.

Under hösten hölls en utökad distriktsordförande- 
konferens med två deltagare per distrikt, där huvudfokus 
var Reumatikerförbundets kommande medlemsstrategi. 
Konferensen besöktes även av Lars Ohly, ordförande i 
Funktionsrätt Sverige och Johan von Essen, som föreläste 
på temat ”Medborgerligt engagemang i Sverige 2017”.

Verksamhet och organisation
Reumatikerförbundet är organiserat i 172 föreningar, indelade i 24 distrikt.  
I förbundet ingår även Riksföreningen småkärlsvaskuliter, Riksföreningen för  
systemisk skleros och Riksföreningen för SLE samt Riksorganisationen Unga  
Reumatiker. Här träffas människor med liknande livserfarenheter för gemenskap, 
stöd och olika typer av aktiviteter. 

Foto Ryno Quantz
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Medlemsstrategi
I Reumatikerförbundets långsiktiga verksamhetsplan 
för 2017–2021 fastslogs en målsättning för medlems-
utveckling. Reumatikerförbundet ska nå fler personer 
och nya medlemsgrupper med ett erbjudande om 
medlemskap och utveckla former för aktivitet och 
engagemang som är flexibla och anpassade efter  
medlemmarnas olika önskemål. Reumatikerförbundet 
ska också behålla medlemmar en längre tid, oavsett  
i vilken fas i livet och i sin sjukdom de befinner sig. 

Under 2017 har arbetet med att ta fram en långsiktig 
medlemsstrategi påbörjats. En förstudie har gjorts av 
Medlemsutveckling.se med bland annat workshops 
och djupintervjuer med ett antal förtroendevalda och 
anställda på förbundskansliet.

En workshop genomfördes under distriktsordfö-
randekonferensen i september, där distrikt och fören-
ingar fick tillfälle att tycka till om målsättningar som 
förslaget till medlemsstrategi utgår ifrån. I november 
genomfördes även en workshop med förbundskans- 
liets personal. 

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 utveck-
la organisationen. Gruppen sammanträdde tre gånger 
under året.

Förbundsstämman 2017
Reumatikerförbundets årliga förbundsstämma ägde 
rum den 2–4 juni på Quality Hotel Friends i Solna. Nytt 
för årets förbundsstämma var ett helt digitalt mötes-

system där handlingar och omröstningar sköttes via 
Easymeet. Under lördagen föreläste Camilla Ländin  
från Medlemsutveckling.se under temat ”Trender och  
engagemang i föreningsvärlden.

Motioner
Sex stycken motioner behandlades under stämman:

•   Inrätta ReumaKompis nationellt.

•  Försäkring i medlemsavgiften.

•  Förändrade rutiner gällande bidrag från  
     Reumatikerförbundet vid rehabiliteringsresor.

•   Träningskläder med Reumatikerförbundets märke.

•   Tillgänglig information.

•   Ta initiativ för hjälp mot långvarig smärta.

Ny förbundsstyrelse
Stämman valde en ny  förbundsstyrelse för fyra år:  

•   Lotta Håkansson valdes till förbundsordförande.  
     
•   Hans Håkansson valdes till förste vice ordförande.  
     
•  Tommy Olsson valdes till andre vice ordförande. 
     
•   Elin Hoffner, Mats Griph, Christina Dahlström,  
     Suzanne Ahlkvist, Ritva Elg, Lars Cöster, Gunilla  
     Göran och Pia Lennberg valdes som ordinarie  
     ledamöter.

”Under 2017 har arbetet med att ta fram en långsiktig medlems-
strategi påbörjats. En förstudie har gjorts av Medlemsutveckling.se 
med bland annat workshops och djupintervjuer med ett antal  
förtroendevalda och anställda på förbundskansliet.”
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Nytt samarbetsavtal  
med Unga Reumatiker
På förbundsstämman beslutades att ett nytt avtal ska 
tas fram för hur samarbetet mellan Unga Reumatiker 
och Reumatikerförbundet ska se ut. Det avtalet trädde i 
kraft före årskiftet. Unga Reumatiker är adjungerade  
till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse och har 
även en representant i Reumatikervärldens redak-
tionsråd. Reumatikerförbundet är tillika adjungerade 
till Unga Reumatikers riksstyrelse. Medlemmar i Unga 
Reumatiker är automatiskt medlemmar i Reumatiker-
förbundet utan någon ytterligare avgift.

Kassörkurs
En kurs för kassörer på distriktsnivå i ekonomi och 
organisationskunskap genomfördes under våren på 
Nordic Light Hotel i Stockholm. Kursen behandlade 
bland annat organisationskunskap, ekonomi samt 
skattefrågor och revision i förening. Kursdeltagarna 
kom både från reumatikerdistrikten och från riksorga-
nisationen Unga Reumatiker. Totalt deltog 21 personer. 

Enhetligt ekonomisystem
En projektgrupp för ”Enhetligt ekonomisystem” höll ett 
inledande möte i november. Representanter från reu-
matikerföreningar, distrikt och förbundskansliet deltog.

Prisutdelning vid årets förbundsstämma. Foto Petra Meyer Linderoth

Prisutdelningar 
 
På årets förbundsstämma utsågs för femte  
gången ett antal ”stordåd” inom Reumatiker- 
förbundet:

•   Bästa medlemsvärvande förening,
     Riksföreningen Systemisk Skleros.

•   Bästa intressepolitiska arbete/medieinslag,
     Reumatikerföreningen Strängnäs.

•   Bästa hemsida,
    Reumatikerföreningen Helsingborg.

•   Bästa nytänkande förening,
    Reumatikerdistriktet Göteborg.
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till och med 28 februari 
Annelie Norberg, ombudsman,  
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Christina Fjellström, personal- och verksamhetschef 
Helen Bäckafall, utbildningsadministratör  
Ingrid Cederlund, ombudsman,  
till och med 9 april 
Jan Bagge, Reuma Utveckling AB 
Johan Hammarström, ombudsman,  
från och med 15 mars
Lena Tholsson, administratör,  
smärtskolan och verksamhetsstöd
Maria Nylander, Reuma Utveckling AB  
och Reuma Direkt, från och med 1 augusti 
Rosmari Rönnqvist, Reuma Direkt,  
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Forskning 
Li Alemo Munters, forskningschef,  
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Carol Sevegran, medlem- och givarservice,  
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Kommunikation och insamling 
Annika Sjöberg, kommunikation- och insamlingschef 
Andreas Mälarstedt, kommunikatör Reumatikervärlden 
Ann-Charlotte Grönblad, kommunikatör 
Elin Löfberg, kommunikatör träningsbloggen 
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  2017

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Ändamål och vision

Styrelsen för Reumatikerförbundet med organisationsnummer 802002-7838, avger härmed 
årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2017, Reumatikerförbundets 72:e 
verksamhetsår.

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av fysiska och juridiska 
personer. Förbundet har sitt säte i Stockholms län. Reumatikerförbundet är en kunskapsorganisation 
som vill inspirera och visa vägen till ett fullgott liv för personer med reumatisk sjukdom eller andra 
sjukdomar i rörelseorganen.

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

Reumatikerförbundet bildades 1945 med mål att bekämpa de reumatiska sjukdomarna.  Det låg i 
tiden att bilda en nationell förening.Vården och samordningen av reumatisk sjukdom behövde 
förbättras. Den 23 november samlades representanter från Landsorganisationen, Svenska 
Arbetsgivarföreningen, Kooperativa Förbundet, Sveriges Lantbruksförbund, Sjukkasseförbundet, 
Sveriges Läkarförbund, Sjukgymnasternas Organisation, Svensk Sjuksköterskeförening och Svensk 
Kuratorsförening till ett konstituerande möte i LO-borgen och Riksföreningen för bekämpande av de 
reumatiska sjukdomarna bildades. Föreningens förste ordförande blev talmannen i andre kammaren, 
August Sävström. 

Den medicinska utvecklingen har gått framåt. Idag finns läkemedel som gör att en majoritet av pati-
enterna med reumatisk sjukdom kan leva ett bra liv. Det finns ännu inga förebyggande vacciner eller 
botande behandlingar men forskningen går framåt. 
Reumatikerförbundet har formulerat fyra övergripande mål i sin verksamhetsplan för åren 2017 – 
2021. De ska bidra till att komma närmare visionen om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på 
reumatismens gåta.

I denna redovisning ingår inte de separata juridiska personer som utgörs av Reumatikerförbundets 
distrikt och lokala föreningar, riksföreningar, Unga Reumatiker anknutna stiftelser samt dotterbolaget 
Reuma Utveckling AB. Dessa juridiska personer upprättar alla egna separata årsredovisningar eller 
årsbokslut. 

Uppdrag och målgrupp

Reumatikerförbundet är en intresseorganisation som genom sitt opinionsarbete vill påverka en 
samhällsutveckling som gynnar människor med reumatiska sjukdomar.

 • Ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård

 • Tillgång till erfarenhetsutbyte och social samvaro
 • Ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen

 • Bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och meningsfull fritid
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Under året har förbundsstyrelsen gjort en översyn och uppdaterat och även tagit fram nya policys och 
riktlinjer. Under året har en studiekommitté utsetts med uppgift att se över Reumatikerförbundets 
långsiktiga studieverksamhet för förbund, distrikt och föreningar. Förbundsstyrelsen har beslutat 
kring en medlemsstrategi för de kommande åren som dels innefattar en kraftig medlemsökning och 
dels hur man på bästa sätt tar hand om medlemmarna. 

Under året har diagnosdagar som SLE-dagen 10 maj, Fibrodagen 12 maj, Artrosdagen 2 juni, 
Systemisk Sklerosdagen 29 juni och Internationella Reumatikerdagen 12 oktober uppmärksammats.

Intressepolitiska frågor 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  2017

För att uppnå målen bedriver Reumatikerförbundet ett intensivt intressepolitiskt arbete, ger stöd till 
forskning, förmedlar kunskap och information till sjuka, anhöriga, professionen och allmänheten samt 
stöder människor i deras vardag.

Reumatikerförbundet samarbetar med internationella organisationer. Med nära 48 000 medlemmar är 
det en av de största patientorganisationerna i Europa. Förbundet har gott anseende och är efterfrågat 
som stöd i uppbyggnaden av andra organisationer för reumatiskt sjuka i andra länder.

Väsentliga händelser under året

Vid Reumatikerförbundets stämma i juni valdes en ny förbundsstyrelse för de kommande fyra åren. 
Ny ordförande är Lotta Håkansson från Stockholm. 

Reumatikerförbundets intressepolitiska arbete 2017 kretsade kring jämlikhet i vården. Förbundet var 
tillsammans med Reumatikerdistriktet i Stockholms län tongivande motståndare till införande av ett 
vårdval för reumatologisk vård i Stockholms läns landsting. Förbundsstyrelsens uppfattning var att ett 
vårdval i Sveriges största landsting skulle öka ojämlikheten för personer med reumatiska sjukdomar i 
hela landet och därmed bidra till sämre tillgång till reumatologisk vård för personer med reumatisk 
sjukdom. En majoritet av landstingsfullmäktiges politiker valde i slutändan att rösta emot vårdvalet 
vid omröstningen. 

På samma tema – jämlikhet har Reumatikerförbundet i nationella utspel uppmärksammat skillnader 
mellan landstingen vad gäller förskrivningsgraden av biologiska läkemedel, uppfyllande av vårdga-
rantin och tillgång till snabb specialistvård. Frågor som också funnits på Reumatikerförbundets in-
tressepolitiska dagordning under året har varit rehabiliteringens betydelse, förbundets uppmaning att 
söka vård om symptom på reumatisk sjukdom finns och om biosimilarernas intåg i vården. 

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Reumatikerförbundet tillsammans med Svensk 
Reumatologisk Förening två seminarier med rubrikerna Vårdvalets konsekvenser för vårdens 
kunskapsutveckling och Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa. Dessutom 
medverkade representanter för Reumatikerförbundet vid flera panelsamtal.
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Som medlem i FRII; Frivilligorganisationernas insamlingsråd, tillämpar Reumatikerförbundet den 
kvalitetskod som tagits fram av FRII. Reumatikerförbundet tar även fram en effektrapport utifrån 
FRII:s riktlinjer. 

Stipendier

Reumatikerförbundet delar årligen ut tre stipendier. Reumatikerförbundets och Pfizers Stipendium för 
framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne delades ut under Reumadagarna i 
Västerås. Stipendiaten 2017 docent, överläkare i reumatologi Iva Gunnarsson från Karolinska 
Universitetssjukhuset i Stockholm, föreläste om sin forskning om njurengagemang vid SLE. 

Reumatikerförbundet har sedan många år tillbaka 90-konto tilldelat av organisationen Svensk 
insamlingskontroll.

Reumatikerförbundets och Svensk Ortopedisk Förenings Patientsäkerhetsstipendium gick till verk-
samhetsområde ortopedi vid Skånes Universitetssjukhus för deras arbete med att via tidig kateter-
dragning postoperativt minska antalet urinvägsinfektioner.

Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium  tilldelades med.dr. och fysioterapeut Sofia Hagel, 
Skånes Universitetssjukhus, för hennes arbete att utveckla och utvärdera teambaserad 
rehabiliteringen. Hon har visat att rehabilitering fortsatt är en viktig del av behandlingen, trots det 
omfattande skifte i behandlingsregim som skett för personer med reumatiska sjukdomar. 

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  2017

Internationellt

Genom Svenska Postkodlotteriet erhöll Reumatikerförbundet sju miljoner kr. 

Reumatikerförbundets forskningsfond delade tillsammans med ett flertal andra stiftelser och fonder ut 
17 035 188 kr (15 040 000 kr) till 94 olika projekt under 2017. 

Forskningsanslagen gick till stora väletablerade forskargrupper som utbildar nya generationer fors-
kare likväl som till nydisputerade forskare som står i begrepp att starta egna forskargrupper. Flera nu 
välrenommerade forskare har fått sitt första anslag ur Reumatikerförbundets forskningsfond. 
Riktade satsningar gjordes inom forskningsområdena artros och gikt samt till forskartjänster. 
Sammanlagt värde för forskningsanslag var 18 214 188 kr. 

Insamling
Reumatikerförbundet samlar in medel till forskning och verksamhet. Verksamheten får medel genom 
testamenten, där givaren uttrycker önskemål och ändamål som inte kan hänföras till forskning. För 
2017 uppgick den totala insamlingen till 20 488 722 kr (40 659 549 kr).

Forskning

Internationellt har samarbetet fortsatt inom EULAR, The European League Against Rheumatism, och 
med närstående organisationer i Norden. Reumatikerförbundets projekt på Sri Lanka har fortgått med 
bland annat utbytesresor både till och från Sri Lanka. I juni genomfördes den årliga kongressen 
arrangerad av EULAR i Madrid. Reumatikerförbundet representerades med ett abstract och höll en 
presentation.
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Medlemmar
2017 2016 2015 2014 2013

Antal medlemmar 47 682 48 787 49 289 48 482 49 136

Resultat och ställning
Intäkts- och kostnadsanalys (Tkr)
Verksamhetens intäkter 38 420 59 117 53 972 51 442 46 197
Verksamhetens kostnader -61 872 -57 208 -58 593 -57 519 -56 985
Resultat från finansiella instrument 13 207 16 548 14 166 19 762 9 930
Årets resultat -10 245 18 457 9 545 13 685 -858

Ekonomisk ställning (Tkr)
Eget kapital 180 123 190 367 171 911 162 366 148 681

Nyckeltal
Ändamålskostnader i förhållande 106% 79% 87% 88% 89%
till verksamhetsintäkter
Administrations- och insamlings- 20% 15% 16% 18% 24%
kostnader i förhållande till totala
intäkten

Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 13,2 ( 16,5) Mkr. Resultatet består av 
realisationsvinster på 10,6 (14,9) Mkr, utdelningar 2,6 (1,6) Mkr och räntor 0,0 (0,0) Mkr.

Det totala medlemsantalet uppgick vid årets slut till 47 682 personer, en minskning netto med 1 105 
personer. Det starka lokala engagemanget i verksamheten kring medlemsvärvning har varit en 
bidragande orsak till den stabilitet som trots allt finns i antalet medlemmar. I början av 2018 har en 
medlemsvärvarkampanj startat i syftet att öka medlemsantalet.

Minskningen av intäkterna under året kan framförallt hänföras till gåvor via testamenten som varierar 
mellan åren. Ökningen av verksamhetens kostnader är insatser för ökade forskningsanslag. Resultatet 
från finansiella instrument, kommer från förbundets portföljhantering samt försäljning av förbundets 
bostadsrätter.

Resultat från finansiella investeringar

Stabilitet i antal medlemmar 

Den allmänna samhällsutvecklingen gällande engagemang i föreningar i Sverige minskar. Trenden för 
Reumatikerförbundets medlemsantal följer samma utveckling.

802002-7838
Reumatikerförbundet

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  2017

Finansiella instrument
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Disposition av årets resultat

Förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition

Årets resultat -10 245
-10 245

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande:
Ändamålsbestämda medel -14 262
Balanserat resultat 4 017

-10 245

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultatet av årets verksamhet och Reumatikerförbundets ställning framgår av förvaltningsberättelsen 
samt efterföljande resultat- och balansräkningar jämte noter och redovisningsprinciper. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd och Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII:s) styrande 
riktlinjer för årsredovisning. Årets ekonomiska resultat före dispositioner
uppvisar ett underskott om -10,2 (18,5) Mkr.

Förvaltning under året

Utvecklingen på finansmarknaderna har varit positiv under året. Vid utgången av år 2017 uppgick det 
totala förvaltade kapitalets marknadsvärde till 235,0 (231,0) Mkr. Under 2017 gav de finansiella pla-
ceringarna en sammanlagd realiserad avkastning på 13,9 (16,5) Mkr. Marknadsvärdet översteg vid 
utgången av år 2017 det bokförda värdet med 48,0 Mkr. Den totala avkastningen på det förvaltade 
kapitalet under 2017 uppgick till 6,9 (7,3) procent. Vid årets utgång utgjorde 61,2 (53,0) procent av 
kapitalets marknadsvärde av aktieplaceringar och 38,8 (47,0) procent av räntebärande placeringar. 
Sedan 2002 är kapitalförvaltningen utlagd på externa förvaltare. Reumatikerförbundet arbetar även 
sedan 2002 tillsammans med en oberoende rådgivare, Mercer Kapitalförvaltning.

Placeringspolicy - syfte och inriktning

Förvaltningen styrs av en placeringspolicy. Syftet med denna är att ange regler, principer och riktlin-
jer för hur förvaltningen av kapitalet skall bedrivas. Utöver detta skall policyn precisera strategiska 
beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltningen samt tydliggöra roller och ansvarsfördelning. 
Policyn ska fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer i den externa förvalt-
ningen och inom Reumatikerförbundet. Placeringspolicyn innehåller mål och principer för finansiellt 
risktagande. Reumatikerförbundet eftersträvar en långsiktigt god avkastning på kapitalet, med ett 
balanserat risktagande, under iakttagande av den placeringspolicy som beslutats av 
Reumatikerförbundets styrelse.

Väsentliga händelser efter årets slut

Reumatikerförbundets styrelse har beslutat om en aktivitetsplan för 2018 som bygger på den nya 
långsiktiga verksamhetsplanen 2017 – 2021. Satsningar kommer att göras på medlemsstrategi och 
utveckling, styrelseutbildning i samtliga organisationsled och på nya tekniska lösningar för bland 
annat medlemsregister.

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E  2017

802002-7838
Reumatikerförbundet
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 3 722 3 859
Gåvor 2 19 334 39 571
Bidrag 2 12 748 13 597
Nettoomsättning 1 120 1 197
Övriga intäkter 3 1 496 894
Summa verksamhetsintäkter 38 420 59 118

Verksamhetskostnader 4,5
Ändamålskostnader -52 050 -47 958
Insamlingskostnader -3 448 -3 272
Administrationskostnader -6 374 -5 980
Summa verksamhetskostnader -61 872 -57 210

Verksamhetsresultat -23 452 1 908

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 6 5 918 12 158
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 7 325 4 453
Räntekostnader och liknande resultatposter -36 -63
Summa resultat från finansiella investeringar 13 207 16 548

Resultat efter finansiella poster -10 244 18 456

Årets resultat -10 244 18 456
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 1 192 1 420

1 192 1 420

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i bostadsrättsföreningar 9 0 1 888
Aktier i koncernföretag 10 3 704 3 704
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 102 068 101 555

105 772 107 147

Summa anläggningstillgångar 106 964 108 567

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 87 8
Övriga fordringar 2 368 2 712
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 993 1 275

3 448 3 995

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 13 62 575 60 183

62 575 60 183

Kassa och bank
Kassa och bank 14 22 464 34 340

22 464 34 340

Summa omsättningstillgångar 88 487 98 518

SUMMA TILLGÅNGAR 195 451 207 085
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Stiftelsekapital/grundkapital 3 500 3 500
Ändamålsbestämda medel 169 093 162 504
Balanserat kapital 7 529 24 363

180 122 190 367

Långfristiga skulder 15
Skulder till koncernföretag 3 000 3 000
Övriga skulder 725 690
Summa långfristiga skulder 3 725 3 690

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 678 1 333
Övriga skulder 2 327 2 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 8 599 8 874
Summa kortfristiga skulder 11 604 13 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 195 451 207 085
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Stiftelsekapital/grundkapital 3 500 3 500
Ändamålsbestämda medel 169 093 162 504
Balanserat kapital 7 529 24 363

180 122 190 367

Långfristiga skulder 15
Skulder till koncernföretag 3 000 3 000
Övriga skulder 725 690
Summa långfristiga skulder 3 725 3 690

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 678 1 333
Övriga skulder 2 327 2 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 8 599 8 874
Summa kortfristiga skulder 11 604 13 028

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 195 451 207 085
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Förändringar i eget kapital

Grund-
kapital

Ändamåls 
bestämda 
medel

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Belopp vid årets ingång 3 500 162 504 24 363 190 367

Ändamålsbestämt av givaren 8 657 -8 657

Ändamålsbestämt av årsstämman 20 851 -20 851

Utnyttjande -29 032 29 032

Resultat från finansiella poster 
tillhörande ändamålsbestämda medel 6 113 -6 113

Årets reultat -10 245 -10 245
Belopp vid årets utgång 3 500 169 093 7 529 180 122

2017 2016
Reumatikerfonden 162 751 156 162
Barnreumatikerfonden 637 637
Fond för enskilda bidrag 1 821 1 821
R o L Stenbergs fond 1 775 1 775
Fonden för SLE forskning 1 408 1 408
Brita Anderssons fond 559 559
Artros forskningsfond 142 142
Summa ändamålsbestämda medel 169 093 162 504

Grundkapital 3 500 3 500
Balanserat resultat inkl årets resultat 7 529 24 363
Summa eget kapital 180 122 190 367

Se not 18 för beskrivning av Reumatikerförbundets aktiva fonder
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KASSAFLÖDESANALYS 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat -23 453 1 908
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 352 316
Erhållen ränta m.m. 4 83
Erhållna utdelningar 2 623 1 603
Övriga intäkter -35 -61
Erlagd ränta 0 -2
Realisationsresultat 3 326 14 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -17 183 18 772

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 547 243
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -1 424 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 060 19 204

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -124 -1 645
Försäljning av finansiella anläggningar 7 291 0

Ökning(-)/minskning (+) av övriga kortfristiga placeringar -2 392 -14 619
Ökning(-)/minskning (+) av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 375 9 853

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 150 -6 411

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån 35 62
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 62

Förändring av likvida medel -11 875 12 855
Likvida medel vid årets början 34 340 21 485
Likvida medel vid årets slut 22 465 34 340
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Not 1   Redovisningsprinciper

BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.

N O T E R

Reumatikerförbundet
802002-7838

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Reumatikerförbundet. Medlemsavgifter 

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Reumatikerförbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten
erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har 
en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren  inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget
bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Reumatikerförbundet avser att stadigvarande bruka i verksamheten

Reumatikerförbundets redovisnings- och värderingspriciper överensstämmer med årsredovisningslagen,

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Reumatikerförbundet erhållit eller kommer att erhålla för  
egen räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Verksamhetsintäkter

redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall Reumatikerförbundet lämnat en ersättning för 
att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhålls för att täcka vissa kostnader (t ex för administration) redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad som bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Reumtaikerförbundet fått eller kommer 
att få.
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Reumatikerförbundet

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som
intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Övriga intäkter

802002-7838

N O T E R

Övriga intäkter redovisas normalt vid erhållandet av intäkten. Gäller intäkten hyror redovisas intäkten
linjärt över hyrestiden.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader. Reumatikerförbundet har kostnader, s k samkostnader som är gemensamma
för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Det kan vara IT, telefonväxel, lokalhyra etc
vilka skall fördelas på respektive funktion.

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Reumatikerförbundets uppdrag enligt
Ändamålskostnader

stadgarna. Detta kan vara projekthantering och projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar,
uppföljning, rapportering och revision. Dessutom ingår kostnader för opinionsbildande verksamhet samt
samkostnader.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader skall återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel från
olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial samt
personalkostnader. I insamlingskostnader ingår även samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består t ex av kostnader för styrelsemöten, revision av organisationen etc.
I administrationskostnader ingår även samkostnader.

de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Leasing

Alla förbundets leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
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N O T E R
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Leasing
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Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
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Antal år

Nedlagda utgifter på annans fastighet 5
Inventarier, verktyg och maskiner 5

Finansiella tillgångar

Eventualförpliktelser
Reumatikerförbundet lämnar upplysning om en eventuell eventualförpliktelse när Reumatikerförbundet har en 
möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast att bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Reumatikerförbundet. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan och nedskrivningar.
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

I de fall Reumtaikerförbundet fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat 
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivning.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Insamlade medel 2017 2016
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten inklusive Postkodlotteriet* 18 614 38 891
Stiftelser och fonder 720 680
Summa 19 334 39 571

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Övriga bidrag 4 0
Företag 86 192
Organisationer och stiftelser 1 073 896
Summa 1 163 1 088

Offentliga bidrag
Staten 11 585 12 509

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 19 334 39 571
Bidrag som har redovisats som intäkt 12 748 13 597
Summa insamlade medel 32 082 53 168
* Av beloppet avser 7 000 Postkodlotteriet

Not 3 Övriga intäkter 2017 2016

Hyresintäkter 80 149
Administrationsintäkter 33 88
Intäkter sålda tjänster 529 560
Övriga poster 853 97
Summa övriga intäkter 1 495 894

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R
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Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R
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Not 4
2017 2016

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 27 23
varav kvinnor 21 18
varav män 6 5

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och andra ersättningar: 2017 2016
Styrelse och generalsekreterare 2 384 2 365
Övriga anställda 11 538 10 140
Totala löner och ersättningar 13 922 12 505

Sociala kostnader 6 376 5 509
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) (1 717) (1 416)

Summa 20 298 18 014

Av pensionskostnaderna avser 307 Tkr (90 Tkr) Reumatikerförbundets styrelse.
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter, generalsekreterare och
andra ledande befattningshavare 11 11
varav män 4 6

Not 5 Leasing
Reumatikerförbundet leasar framför allt kontorslokaler och kontorsutrustning. 
Kostnadsförda leasingkostnader uppgår till 3 370 Tkr (3 131 Tkr).

2017 2016

Inom 1 år 2 298 000 1 786 700
1-5 år 9 192 000 8 933 500
Senare än 5 år 0 0
Summa 11 490 000 10 720 200

Medelantal anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R

Avtal om lokalhyra sträcker sig till 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 3 år i taget.
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Not 6
2017 2016

Utdelning 515 533
Realisationsresultat 5 403 11 625

5 918 12 158

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2017 2016

Utdelning 2 108 1 070
Räntor 4 83
Realisationsresultat 5 213 3 300

7 325 4 453

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 723 13 078
Inköp 124 1 645
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 847 14 723
Ingående avskrivningar -13 303 -12 987
Årets avskrivningar -352 -316
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 655 -13 303
Utgående redovisat värde 1 192 1 420

Not 9 Andelar i bostadsrättsföreningar 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 960 1 960
Försäljning -1 960 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 960
Ingående nedskrivningar -72 -72
Återförda nedskrivningar 72 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -72

Utgående redovisat värde 0 1 888

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgång

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R
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Reumatikerförbundet
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N O T E R
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Not 10 Aktier i koncernföretag 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 704 3 704
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 704 3 704

Specifikation av 
organisationens aktier 
i dotterföretag Antal 

andelar
Andelar i 

%
Redovisat 

värde 2017
Redovisat 

värde 2016
Reuma Utveckling AB 30 000 100 3 704 3 704
556491-8638, Stockholm

Uppgifter om eget kapital och resultat 2017-12-31 2016-12-31
Företagets egna kapital 5 773 4 495
Företagets redovisade resultat 1 279 86

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 101 556 111 408
Förvärv 513 522
Försäljningar 0 -10 374
Utgående anskaffningsvärde 102 069 101 556

Specifikation av värdepapper, antal aktier Redovisat- Marknads-
värde värde

Sv aktier klass A, 93 539,43 st 9 207 24 754

Fonder
Redovisat 
värde

Marknads 
värde

Brummer Multi Strategy 25 000 29 566
Nordea företagsobligation 13 353 13 012
Robur penningmarknadsfond Mega 32 114 32 010
Robur Sverigefond Mega 5 698 12 430
SEB Etisk Global Indesfond Lus 15 536 19 764
Swedbank Humanfond 1 159 2 083

Summa 92 860 108 865

Totalt 102 067 133 619

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 958 983
Förutbetalda resor 8 237
Övriga poster 27 54
Summa 993 1 275

Not 13 Övriga kortfristiga placeringar 2017-12-31 2017-12-31

Specifikation av värdepapper, antal aktier Redovisat Marknads-
värde värde

Aktier 59 092 68 108

Fonder
HB Sv fond index 42 53
HB Sverigefond 28 35
Robur Räntefond Flexibel 296 295
Robur Räntefond Kort Plus 191 191
Robur Alleman 180 194
Robur Basmix 35 36
Robur Export 46 50
Robur Kapitalinvest 204 201
Robur Medica 42 43
Robur Småbolag glo 54 53
Robur Småbolag sve 51 54
Nordea Europa 204 208
Nordea Futura 29 29
Nordea Nordic 123 141
Nordea Optima 1 491 1 599
Nordea Sekura 274 273
Nordea US corp 192 197
Summa 3 482 3 652

Summa kortfristiga placeringar 62 575 71 760

Not 14 Kassa och bank
Avtalad kredit på checkräkningskrediten är 1 500 Tkr (1 500 Tkr).

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R
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Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R
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Not 15 Långfristiga skulder
Av långfristiga skulder förfaller 3 725 Tkr (3 690 Tkr) till betalning senare än 5 år efter
balandagen.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31

Semesterlöner 465 365
Upplupna sociala avgifter 225 182
Förutbetalda medlemsavgifter 7 717 8 183
Förutbetalda hyror 0 20
Övrigt 192 0
Summa 8 599 8 750

Not 17 Eventualförpliktelser 2017-12-31 2016-12-31
Pensionsförpliktelser 
som inte upptagits bland 
skulder 608 561

Reumatikerförbundet tecknar kreditförsäkringsbolaget Pensionsgaranti PRI och är därmed 
automatiskt delägare. Att vara delägare i PRI kan kvalificera till återbäring. Varje delägare är

N O T E R

Ansvarigheten är begränsad till 2% av pensionsskulden . 
dock skyldig att bidra med eventuella skadekostnader om PRI:s medel skulle förbrukas.

Reumatikerförbundet
802002-7838
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Not 18 Reumatikerförbundets aktiva fonder:
Ändamål

Reumatikerfonden
sjukdomar i rörelseorganen.

Barnreumatikerfonden Framställning och distribution av upplysningsmaterial
rörande reumatism hos barn och ungdomar. Centralt
anordnade läger, kurser och konferenser. Stipendier
rörande utbildning/fortbildning i JCA.

Fond för enskilda bidrag Bidrag till medlemmar för rehabiliteringsresor till 
varmare klimat.

Stenbergs fond 30% reumatologisk forskning, 40% reumatikers utlands-
vård, 10% information och utbildning, 10% till 
styrelsens förfogande för andra ändamål samt 10 % till
fondkapitalet.

Fonden för SLE-forskning SLE-forskning.
Brita Anderssons fond Till förmån för reumatiker bosatta i Helsingborg.
Artros forskningsfond Artros forskning.

Not 19 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Reumatikerförbundet
802002-7838

N O T E R

Främja reumatologisk forskning och forskning kring andra
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