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Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen 
på reumatismens gåta. För att nå dit arbetar vi med kunskapsspridning, 
påverkansarbete, forskningsfinansiering, och olika former av stöd till 
människor som berörs av reumatisk sjukdom.

Kunskap 
Kunskap är en förutsättning för förändring och därför är kunskapsspridning en av 
Reumatikerförbundets viktigaste uppgifter. Allmänhet, patienter, anhöriga och besluts
fattare behöver få kunskap om de reumatiska sjukdomarna och hur det är att leva med 
dem.  Ett exempel på Reumatikerförbundets arbete med kunskapsspridning är patient
skolorna.

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

Forskning 
Reumatikerförbundet ger anslag till forskningsprojekt och riktade satsningar inom 
områden som är viktiga för våra medlemmar. Vi påverkar också forskningen genom olika 
typer av samarbeten och projekt. Andra exempel på Reumatikerförbundets arbete inom 
forskning är utbildning och samordning av forskningspartners. Forskningspartners är 
personer som medverkar i olika forskningsprojekt och som bidrar med sina erfarenheter 
och kunskaper 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 grundförutsättning för 
detta stöd. Exempel på Reumatikerförbundets stödjande arbete är Reuma Direkt som 
är Reumatikerförbundets frågelinje, och mötet med människor i föreningarna som finns 
där för att stötta. 
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Tänk vad mycket som gjorts under 2018!

Som en mycket stolt och glad ordförande för Reumatikerförbundet har jag tillsammans med styr
elsen haft förmånen att se hur fantastiskt mycket verksamhet vi kan åstadkomma i förbundets regi. 
Antalet utåtriktade aktiviteter som gör att vi syns och hörs mer har ökat och vi kan med stolthet säga 
att Reumatikerförbundet är en organisation att räkna med. 

Med anledning av valåret var vi med och påverkade med vår valfråga ”Rätt till rörelse”. Tack vare att 
vi drev den på alla nivåer så var det en fråga som engagerade många. Att få tillgång till rehab ilitering 
som klimatvård, bassängträning i varmt vatten och möjlighet till rätt träning utifrån sina egna 
förutsättningar är oerhört viktigt. Det är ett arbete vi kommer fortsätta att driva hårt och påminna 
politikerna om även framöver.

Vår fortsatta satsning på forskning är ett annat område vi har haft fokus på och det är verkligen 
fantas tiskt roligt att vi näst efter staten är de främsta bidragsgivarna till forskning inom reumatologi. 
Sedan flera år tillbaka har vi jobbat med forskningspartners och efterfrågan på patientmedverkan 
ökar hela tiden. Detta är en rolig utmaning eftersom allt vårt arbete med att sätta patienten i cent
rum och utgå från personcentrerad vård i alla delar blir mer och mer verkligt. 

Som ni ser i verksamhetsberättelsen är vi ett hårt arbetande förbund som spänner över väldigt 
många områden. Förhoppningen är att fler ska se nyttan med vårt arbete och dessutom välja att bli 
medlem för att få vara en del i vår verksamhet. Ju fler vi blir desto större kraft kan vi sätta bakom våra 
krav på en bra och jämlik vård över hela landet.

Avslutningsvis vill jag och förbundsstyrelsen rikta ett varmt tack till alla förtroendevalda runt om i 
landet och all personal på kansliet för alla insatser som tar oss framåt, uppåt!

Lotta Håkansson 

Ordförande har ordet
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Reumatikerförbundet i siffror

• Reumatikerförbundet bildades 1945. 
• Den 31 december 2018 hade Reumatikerförbundet 46 672 medlemmar.
• Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation.
• Reumatikerförbundet har 24 distrikt, 171 aktiva föreningar och 2 riksföreningar.
• 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 privata bidragsgivaren till reumatologisk forsk

ning.
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Medlems
organisationen
Reumatikerförbundet är organiserat i 171 lokalföreningar, indelade i 24 distrikt, två 
riksföreningar samt riksorganisationen Unga Reumatiker. Här träffas människor 
med liknande livserfarenheter i en mängd olika aktiviteter.

Reumatikerförbundet centralt ska fungera som stöd och inspiration till föreningar 
och distrikt. Viktiga beslut om verksamheten fattas på förbundsstämman. För-
bundsstyrelsen leder arbetet mellan stämmorna och förbundskansliet verkställer.

Distrikten arbetar med påverkansarbete i landstinget inom regionen och har ansvar 
för alla föreningar inom sitt distrikt. Föreningarna arbetar med påverkansarbete i 
den egna kommunen och med aktiviteter för sina medlemmar. 

Riksföreningarna - Riksföreningen småkärlsvaskuliter (vilande), Riksföreningen för 
systemisk skleros och Riksföreningen för SLE, arbetar med påverkansarbete inom 
sina specifika diagnosområden, och med aktiviteter för sina medlemmar.

Stöd till distrikt och föreningar
Påverkansarbete
I början av 2018 genomfördes 
en utbildningsdag i Stock
holm om opinionsbildning 
och mediestrategiskt arbete. 
Under året kunde reumatiker
distrikten få hjälp med skriv
elser, presentationer och 
liknande. Ett antal nationella 
debattartiklar skickades ut till 
distrikten som de kunde göra 
om för lokala media.

Nya distrikts och  
föreningssidor
Under 2018 utvecklades hem
sidor för distrikt och förenin
gar. I maj hölls en särskild 
utbildningsdag för ”webbmen
torer” – en nybildad grupp 
bestående av förtroendevalda 
och kanslister från olika dis
trikt. Information om de nya 
hemsidorna presenterades 
på distriktsordförandekon

ferensen i september. Efter 
feedback färdigställdes de 
nya hemsidorna under hösten 
och en tredagarskurs hölls 
för distriktsrepresentanter i 
november.

Enhetligt ekonomi
system
Det webbaserade bokförings
systemet Speedledger köptes 
in och erbjöds kostnadsfritt 
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för alla föreningar och dis
trikt.

Bidrag till gruppresor
För att främja gemensamma 
rehabiliteringsresor har Reu
m atikerförbundets distrikt 
och föreningar möjlighet 
att söka bidrag. Under 2018 
delades 135 000 kronor ut till 
åtta föreningar i bidrag till 
gruppresor.

Ny webbshop
I samband med att den nya 
grafiska profilen lanserades i 
april, öppnades en ny webb
shop för trycksaker. Den nya 
leverantören är OneOffice AB. 
Parallellt med detta påbör
jades även avvecklingen av 
samarbetet med ReumaShop.

Som en del av lanseringen 
erbjöds alla föreningar och 
distrikt ett kostnadsfritt in
troduktionspaket, med bland 
annat en en rollup, pikétrö
jor och andra profilprodukter. 
Utöver paketet fick föreningar 
och distrikt en summa att 
handla för i webbshopen, 
baserad på medlemsantal.
Under hösten utvärderades 
webbshopen och lever
antören för en uppdatering av 
tjänsten under 2019.

Kurser, utbildningar 
och möten
På förfrågan deltar förbunds
kansliet i utbildningar hos 
distrikten och föreningarna. 
Under 2018 deltog kansliet 

hos: Reumatikerdistrikten i 
Blekinge, Dalarna, Halland, 
Kalmar, Norrbotten, Skåne, 
Stockholms län, Söderman
land, Uppsala, Värmland 
och Västerbotten, Reumati
kerföreningen Stockholm och 
Riksföreningen Systemisk 
Skleros.

Den 1416 september hölls en 
utökad distriktsordförande
konferens med två delt
agare per distrikt. Temat för 
konferensen var ”I rörelse”. 
Inbjudna gäster var Elisabeth 
Wallenius, nyvald ordförande 
för Funktionsrätt Sverige, 
liksom Margareta Carlsson 
från Solbergastation, som 
föreläste om organisation
skunskap med utgångspunkt 
i Reumatikerförbundets nya 
stadgar. Under konferensens 
arbetade man även med den 
nya studiestrategin.

Med anledning av den inter
nationella dagen för system
isk skleros den 29 juni anord
nades en utbildningsdag för 
medlemmar i Riksföreningen 
för diagnosen, den 9 juni i 
Stockholm.

En kassörskurs hölls den 5 
oktober. Distriktens kassörer 
fick utbildning i ekonomi, 
bokföring och organisa
tionskunskap. Deltagarna 
fick även en genomgång av 
Speedledger.

En träff för nya ordföranden i 
distrikt och förening  genom
fördes i Stockholm den 25 
april, med 11 deltagare.

Kurser för medlemsregis
teransvariga i distrikt och 
föreningar hölls på följande 
platser: 

• Reumatikerdistriktet Dalar
na, med 5 deltagare, den 5 
oktober

• Reumatikerdistriktet 
Skåne, med 12 deltagare,  
den16 oktober

Samarbete med Unga 
Reumatiker
Medlemmar i Unga Reuma
tiker är automatiskt medlem
mar i Reumatikerförbundet 
utan någon ytterligare avgift. 
I enlighet med samarbet
savtalet mellan organisa
tionerna är Unga Reumatiker 
adjungerade till Reumatik
erförbundets förbundssty
relse. Reumatikerförbundet 
är tillika adjungerade till 
Unga Reumatikers rikssty
relse.
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Nya broschyrer

Centralt strategiskt arbete
Ny grafisk profil
I mars 2018 lanserades Reu
matikerförbundets nya graf
iska profil. Vårt tidigare gröna 
R ersattes av ett nytt märke. Vi 
bytte typsnitt och bildmanér 
och fick en ny domän till vår 
hemsida som nu har adressen 
www.reumatiker.se. 

Anledningen till den nya 
grafiska profilen var att den 
tidigare var föråldrad och inte 
efterlevdes. Det gamla mär
ket och typsnitten fungerade 
dåligt i digitala medier, och 
kommunikationen från Reu
matikerförbundet var inte 
enhetlig.

Syftet med den nya grafiska 
profilen är att göra det lättare 
att nå de olika målgrupper 
som Reumatikerförbundet 
kommunicerar med, och att få 
en mer enhetlig kommunika
tion, där mottagaren känner 
igen oss oavsett om materialet 
kommer från förbundet cen
tralt eller en lokal förening.

Intressepolitiskt  
program
Arbetet med att fram ett 
intressepolitiskt program 
påbörjades under 2018. Syftet 
med programmet är att hela 
organisationen ska gå åt 
samma håll och driva samma 
frågor för att bidra till ett bra 

liv för alla reumatiker. För att 
ta fram programmet har en 
arbetsgrupp bildats och träf
fats tre gånger under hösten 
för att formulera ett förslag 
till program. Förslaget skick
ades ut på remiss till distrikt, 
föreningar och Unga Reuma
tiker i december, och ska be
handlas av förbundsstämman 
i maj 2019.

Medlemsstrategi
Under året togs en handlings
plan för medlemsstrategi 
tagits fram, som varje förening 
och distrikt kan utgå ifrån för 
att ta fram egna lokala strat
egier.
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Återrekryterings
kampanj
Under våren genomfördes 
en återrekryteringskampanj 
där ett telemarketingföretag 
ringde upp tidigare utträdda  
medlemmar. Kampanjen 
genomfördes under perioden 
3 april–24 maj. Av 1 314 upp
ringda respondenter valde 273 
att förnya sitt medlemskap.

Studiestrategi
För att ta fram ett förslag på 
en långsiktig studiestrategi för 
Reumatikerförbundet och hur 
nya medlemmar ska introdu
ceras, utsågs en studiegrupp 
av förbundsstyrelsen. Grup
pen hade sex möten under 
året och tog fram en studi
estrategi, som antogs av för
bundsstyrelsen i december.  

Två enkätundersökningar 
genomfördes, om distriktens 
och föreningarnas studie
verksamhet idag och deras 
önskemål om samverkan, 
studiematerial och kurser 
inför kommande år. Enkäterna 
ställde även frågor om hur 
man idag välkomnar nya med
lemmar. 

En dialog har förts med övriga 
förtroendevalda vid följande 
tillfällen:

• Studieträff, 8 mars. Presen
tation av studiegruppens 
uppdrag för ett trettiotal 
studieorganisatörer och 

studieansvariga, från 17 
distrikt. 

• Medverkan vid kurs i styrel
se och verksamhetsutveck
ling, Dalarnas reumatiker
distrikt, 2021 april.

• Förbundsstämman, 23 juni.
• Distrikts och ordförande

konferensen, 1416 septem
ber.

• Kurs i medlemstrategi 
och –värvning, Jönköpings 
reumatikerdistrikt, 17 no
vember.

Studiematerial
Under året har studiegruppen 
inventerat befintligt material 
och sett över tidigare materi
al. Det finns idag inget akt
uellt studiematerial men ett 
underlag har tagits fram till 
både nya trycksaker och till 
föreningssidorna. Först ut är 
studiematerial för två av för
bundets prioriterade frågor: 
medlemsstrategi och rätten 
till rehabilitering.

• Utifrån den framtagna 
medlemsstrategin ska för
eningar och distrikt kunna 
arbeta fram sin egen med
lemsstrategi och planera 
sin medlemsrekryterande 
och medlemsvårdande 
verksamhet.

• Rätten till rehabilitering 
var Reumatikerförbundets 
valfråga. Materialet ska ge 
distrikt och föreningar tips 
och idéer hur de kan skapa 
en handlingsplan för lokalt 

påverkansarbete kring den
na fråga.

Enkätundersökningar
Under 2018 genomfördes ett 
antal enkätundersökningar. 
Ett urval av de större enkäter 
som genomfördes:

• Undersökning av medlem
marnas tillgång på rehabili
tering.

• Undersökning av med
lemmarnas intresse för ett 
subventionerat gymkort 
som medlemsförmån.

• Enkät om familjebildning.
• Läsarenkät om Reumatiker

världen.

Reumatikerförbundet bidrog 
även med input till och utskick 
av en europeisk studie om 
ankyloserande spondylit, 
EMAS, som skedde med stöd 
av Novartis.
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Internationellt arbete
EULAR/PARE 
Som en av de största patient
organisationerna i Europa är 
Reumatikerförbundets erfar
enheter efterfrågade inom 
de europeiska och nordiska 
samarbetsorganen EULAR/
PARE och NRR. 

Genom EULAR:s årliga kon
gress får Reumatikerförbun
det ett unikt tillfälle att ta del 
av nya forskningsrön, träffa 
vårdgivare och samtala med 
våra systerorganisationer på 
en och samma gång.

Reumatikerförbundet hade 
två välbesökta så kallade 
abstrakt (posters) på EULAR – 
”Funka utan Skam” och ”Hur 
patienter med PSA uppfattar 
vården”. Ett abstrakt accept
erades för muntlig presenta
tion vid konferensen: Personer 
med reumatiska sjukdomars 
behov och erfarenheter av 
beteendeförändringar.

På EULAR/PARE:s möte för 
de europeiska reumatikerför
bundens generalsekreterare, 
diskuterades hur PARE kan 
samarbeta genom Knowledge 
Transfer programmet, ett 
område där Reumatikerför
bundets erfarenhet är mycket 
efterfrågad. 

Knowledge Transfer 
Program
I samband med att EULAR/
PARE ökade sitt anslag till 
Knowledge Transferprogram
met besökte Reumatikerför
bundets serbiska mots
varighet Sverige för att lära sig 
mer om vår verksamhet, fram
för allt om forskningspartners 
och RAskolor. 

NRR (Nordiska Reu
marådet)
Genom Nordiskt Reumaråd, 
NRR, samarbetar Reumati
kerförbundet med de andra 
nordiska reumatikerförbun
den. Samarbetet syftar i första 

hand till att stärka erfaren
hetsutbyte och det intresse
politiska arbetet kring gemen
samma frågor i Norden.

På NRR:s möte, som 2018 hölls 
i Köpenhamn, beslutades att 
behålla NRR som ett forum, 
och att fördjupa samarbete 
mellan organisationerna inom 
kommunikation, intressepoli
tik och forskning.

Övriga internationella 
organ
Utöver EULAR/PARE och NRR 
har Reumatikerförbundet  
representanter i internatio
nella organen LUPUS Interna
tional, ENFA och FESCA.
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Förbundsstämman
Reumatikerförbundets 
förbundsstämma ägde rum 
den 13 juni på Steam Hotell i 
Västerås.

Utdelning av vård
forskningsstipendium
Årets vårdforskningssti
pendium delades ut till 
Malin Regardt, legitimerad 
arbetsterapeut vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. Hennes 
forskning har legat till grund 

för att Svenskt Reumatologiskt 
kvalitetsregister, SRQ, snart 
kommer kunna inkludera även 
ickefarmakologisk behand
ling. Detta gör det möjligt 
att forska om rehabilitering 
utifrån registret.

Föreläsningar
En inspirationsföreläsning 
hölls av Olof Rohlander, men
tal styrketränare, på temat 
”Njutarbeta” . Yvonne Enman, 

forskningshandläggare på 
förbundskansliet, MDhc, höll 
ett anförande med anledning 
av hennes just utlysta hed
ersdoktorskap vid Karolinska 
Institutet.
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Behandlade motioner
1. Insparade kostnader för kommuner och regioner/landsting
2. Förslag på att vid landets Hälsocentraler införa reumatikersköterska
3. Rehabiliteringsplatser 
4. Jämlik vård
5. Förbundspolitiskt program
6. Större del av medlemsavgiften till föreningarna
7. Utbildning av artros och smärtinformatörer
8. Epostservice från förbundet
9. Epostadresser till föreningarna
10. Tillgänglighetsanpassad ny webbplats (Distriktsstyrelsen)
11. Förslag till avslag av stadgekommitténs förslag angående § 6.2
12. Stadgeändring dagordning årsmöte/distriktsstämma/förbundsstämma
13. Stadgeändring två års mandatperioder i förbundsstyrelsen
14. Närvarorätt på distriktsstämma
15. Yttranderätt på distriktsstämma

Prisutdelning för “stordåd”
Bästa medlemsvärvande förening
Reumatikerföreningen Krokom

Bästa intressepolitiska arbete/medieinslag
Reumatikerdistriktet Stockholms Län

Bästa hemsida/sociala medier
Reumatikerföreningen Ljusdal

Bästa nytänkande förening
Reumatikerföreningen Gällivare
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Kunskap
Reumatikerförbundet samlar och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, 
baserat på våra medlemmars erfarenheter och kunskap från vården och forskning. 
Vi arbetar med många olika kanaler för att sprida kunskapen, till exempel webb, 
evenemang eller vår egen tidning Reumatikervärlden. Vi kommunicerar också med 
flera olika målgrupper, till exempel medlemmar, allmänheten eller de som arbetar i 
vården.

Vi sprider kunskap på 
Reumatiker.se
Ny domän
I samband med att Reumati
kerförbundet fick en ny grafisk 
profil lanserades domänen 
reumatiker.se för Reumati
kerförbundets epostadresser 
och webbsida. 

Besökare
Under 2018 hade hemsidan  i 
snitt 43 513 unika besökare 
per månad, vilket är en ökning 

med 2 procent jämfört med 
föregående år. Trots konkur
rensen från andra webbplats
er med liknande information 
om till exempel reumatiska 
sjukdomar, har det totala 
antalet besökare ökat. 

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 på 
hemsidan är cirka 4 600 per 
månad. 
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Vi sprider kunskap genom  
tidningar och trycksaker
Reumatikervärlden
Medlemstidningen Reumati
kervärlden kom ut med sex 
nummer under 2018. Årets 
teman var: kliniska studier, 
levnadsvanor, rehabilitering, 
valet 2018, psykisk ohälsa och 
magbesvär.

Under 2018 inleddes ett pro
jekt för att bättre integrera 
det redaktionella arbetet 
med Reumatikerförbundets 
övriga kanaler. Bland annat 
genomfördes en workshop. En 
läsarenkät har även genom
förts.

Bulletinen
Bulletinen för reumatiska 
inflammatoriska system
sjukdomar gav under 2018 ut 
fyra nummer. Varje nummer 
innehåller artiklar om aktuell 
forskning kring numrets tema, 
aktuella behandlingar och per
sonporträtt med människor 
som lever med aktuella diag
noser. Årets teman var kost, 
systemisk skleros, Sjögrens 
syndrom och Systemisk lupus 
erythematosus (SLE). 

2018 fick Bulletinen ny form, 
baserad på Reumatikerförbun
dets nya grafiska profil. 

Nya broschyrer
Under 2018 inleddes en över
syn av Reumatikerförbundets 
tryckta informationsmaterial. 
Ett flertal broschyrer har skri
vits om från grunden, medan 
andra har uppdaterats i text 
och bild.  Alla nytryck gjordes i 
enlighet med den nya grafiska 
profilen som lanserades i 
mars.

• Bli medlem du också 
• Stöd vårt arbete 
• Artros
• Fysisk aktivitet och träning
• Närstående
• Smärta och trötthet
• Fysisk aktivitet och träning, 

engelsk översättning
• Fysisk aktivitet och träning, 

arabisk översättning
• Stadgar

Rätt till rörelse
För att lyfta budskapet Rätt 
till rörelse producerades en 
annonsbilaga som gick ut med 
Dagens Nyheter den 2 juli. 

Artiklarna handlade om vikten 
av fysisk aktivitet, med bland 
annat en intervju med  
Christina Opava, professor i 
fysioterapi, och tips på enkla 
övningar man kan göra hem
ma eller på jobbet.

För att marknadsföra Reuma
tikerförbundets nya märke, 
och knyta an till Rätt till 
rörelse, togs ett träningsband 
i latex fram, tillsammans med 
en plansch med tillhörande 
övningar. Bandet och plansch
en skickades ut till alla med
lemmar med ett nummer av 
Reumatikervärlden. Bandet 
användes även under Reuma
tikerförbundet aktiviteter i 
Almedalen för att synliggöra 
valfrågan Rätt till rörelse. 

Forskningsrapport
För att sprida kunskap om 
resultatet av den forskning 
Reumatikerförbundet stöder 
publicerades 2018 en forsk
ningsrapport, som bland 
annat skickades ut till alla 
medlemmar och månads
givare.
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“Du, ta kontakt nu”
Temat för Internationella Reumatikerdagen 2018 var ”Du, ta kontakt nu”. Kampanjen 
inspirerades av EULAR:s kampanj ”Don’t Delay, Connect Today” och uppmärksammade 
behovet av tidig diagnos av reumatiska sjukdomar och att tidig behandling kan förhindra 
skador. 

I samband med dagen arrangerade flera distrikt och föreningar föreläsningar, öppna hus 
eller öppna mottagningar i samarbete med lokala reumatologkliniker. 
En debattartikel, ”Tio år av svår smärta i väntan på rätt diagnos”, publicerades i Expres
sen och fick stor spridning. Flera distrikt gjorde även lokala debattartiklar på samma 
tema. I Apotek Hjärtats podcast, Hjärtats vänner, intervjuades forskningschef Li Alemo 
Munters om reumatiska sjukdomar.

Reumatikerförbundets forskningsdag anordnades i Göteborg, i samarbete med reumati
kerdistriktet. Tre föreläsningar hölls under dagen på temat ”Du, ta kontakt nu”, om vikten 
av att söka vård tidigt för sjukdomsbesvär som kan tyda på reumatisk sjukdom.

• Långvarig smärta – fibromyalgi, med Anette Larsson, forskare och fysioterapeut vid 
Närhälsan Herrljunga rehabmottagning. 

• Gikt – behandla oftare och mer, med Mats Dehlin, reumatolog och forskare vid Sahl
grenska Universitetssjukhuset. 

• Varför är det viktigt att få snabb diagnos? med AnnaKarin Ekwall, reumatolog och 
forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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Vi sprider kunskap genom 
evenemang och möten
Swedish Bike Expo
För att informera om artros 
och vikten av fysisk aktivitet 
vid reumatisk sjukdom deltog 
Reumatikerförbundet för 
tredje året i rad på Svenska 
Cykelmässan, den 16–18 
mars i Kista. Montern lockade 
många besökare som fick svar 
på frågor kring reumatiska 
sjukdomar. På mässan var det 
premiär för Reumatikerförbun
dets trycksaker med den nya 
grafiska profilen och 350 påsar 

med informationsmaterial 
delades ut.

Hundmässan
Att hund och hälsa går hand i 
hand är välkänt, liksom att mo
tion är en viktig faktor för väl
mående. På Hundmässan, den 
8–9 december i Stockholm, 
deltog Reumatikerförbundet 
med en informationsmonter. 
Besökare hade möjlighet att 
ställa frågor, få informations
material och fylla i en enkät 

om reumatiska sjukdomar. 

Två välbesökta föreläsningar 
på temat ”Hunden, min bästa 
personliga tränare” hölls 
också. Föreläsningen tog upp 
de positiva hälsoeffekterna av 
att ha hund och hur man får 
ut det bästa av sin hundprom
enad.
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Lättöppnade förpackningar
Uppskattningsvis 20 procent av befolkningen har nedsatt handfunktion, vilket kan göra 
det svårt att öppna olika typer av förpackningar och komma åt innehållet. För att lyfta 
behovet av lättöppnade förpackningar deltog Reumatikerförbundet på förpacknings
mässan Scanpack, den 2326 oktober, i Göteborg. På mässan informerades om att 
Reumatikerförbundet sedan 2003 erbjuder företag möjligheten att testa och ansöka om 
märket ”Easy to use” för sina förpackningar.  Besökare kunde göra minitester på plats 
under mässan, med  testpersoner i vår monter.

Reumatikerförbundet informerade även om Lättöppnade förpackningar på Fysiotera
peuternas Smärtkongress, 1516 mars, och Rehabveckan i Jönköping, 79 maj.

Workshops
Två workshops med förpackningstester av personer med nedsatt handfunktionalitet 
genomfördes under 2018. En för Tetra Pak och en för Santa Maria. En förpackning från 
Santa Maria godkändes för märkningen ”Easy to open / Easy to use”.

Uppsatstävling
Edgar Stenes uppsatstävling arrangeras en gång om året av EULAR/PARE för att upp
märksamma berättelser om våra medlemmars vardag i skolan, arbetet och i vården.  
Med hjälp av Edgar Stenes uppsatstävling sprider vi kunskap om hur det är att leva med 
reumatisk sjukdom, genom att berätta om våra medlemmars erfarenheter. 

2018 års tema för tävlingen var ”Min hjälte i vardagen med min reumatiska diagnos”.

Årets svenska bidrag skrevs av Monika WolfertRudborg som med en annorlunda och 
nytänkande skrivarstil framförde en stark berättelse om sin vardagshjälte och sitt liv 
med en reumatisk diagnos.
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Vi sprider kunskap genom  
kurser och utbildningar
Patientskolor
I arbetet med patientskolor 
utbildar Reumatikerförbun
det vårdpersonal i att hålla 
patientskolor. Utbildningar
na för vårdpersonalen sker 
genom Reumatikerförbundets 
helägda dotterbolag Reuma 
Utveckling AB.

Smärtskolan vänder sig till  
fysioterapeuter och arbets
tera peuter, och är en evidens
baserad ledarutbildning som 
innehåller praktisk tillämpning 
av aktuell forskning kring 

långvarig smärta eller fibro
myalgi. Efter kursen kan fysio
terapeuter och arbetstera
peuter i team tillsammans 
med reumatikerföreningar 
genomföra Smärtskolan för 
patienter med långvarig smär
ta eller fibromyalgi. 

Reumatikerförbundet utbildar 
även informatörer – personer 
med reumatisk sjukdom som 
är med på patientskolorna och 
delar med sig av sin erfaren
het.

RAinstruktörer
I arbetet med RAinstruktörer 
utbildar Reumatikerförbundet 
RAinstruktörer – patienter, 
som sedan är med vid utbild
ningar av vårdpersonal. 
Målgruppen för utbildningarna 
med RAinstruktörer är vård
personal inom primärvård 
eller reumatikervård och 
vårdpersonal under utbildning 
– läkarstudenter, fysiotera
peuter, arbetsterapeuter och 
fotvårdsterapeuter.
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Utbildningar under 2018
Patientskolor
• 3031 januari i Malmköping, med 30 

deltagare. 
• 1314 mars i Stockholm, med 14 delta

gare.
• 23 oktober i Malmö, med 21 deltagare.

Informatörsutbildningar
•  2122 maj, i Göteborg, med 10 deltagare 
• 1213 september, i Stockholm, med 22 

deltagare.

RAInstruktörer
Under 2018 utbildades 20 nya RAinstruk
törer, vid tre utbildningstillfällen – i 
Halmstad, Stockholm och Umeå. Av dessa 
examinerades 13 personer som sedan 
började arbeta som RAinstruktörer. Sam
manlagt finns det i dag 43 aktiva RAin
struktörer i Sverige.

Utbildningar med  
RAinstruktörer
331 unika möten, med cirka 1 100 läkar
studenter, på följande universitetssjuk
hus:
• Malmö
• Lund
• Helsingborg
• Göteborg
• Linköping
• Karolinska Solna/Huddinge
• Södersjukhuset

• Uppsala
• Sundsvall
• Östersund
• Luleå
• Umeå

Övriga utbildningar med  
RAinstruktörer
• Utbildning av arbetsterapeuter i  

Norrköping.
• Utbildning av fysioterapeuter i  

Linköping och Stockholm.
• Utbildning av och föreläsning för  

blivande fotvårdsterapeuter på  
Axelsons fotvårdsskolor i Göteborg och 
Stockholm.

• Föreläsning för sjuksköterske
studerande vid Sophiahemmet.

• Deltagande på OSCEprov på Karolinska 
i Solna (praktiskt prov i ledstatus för 
läkarstuderande).

• Deltagande i ledstatusutbildning för 
sjuksköterskor i Karlstad, Umeå,  
Helsingborg och Stockholm (samarbete 
med AbbVie och BristolMyers Squibb).

• Deltagande i ledstatusutbildning på 
reumatologisk översiktskurs på Umeå 
universitet.

• Deltagande i ultraljudsutbildning för 
Reumatologer i Sigtuna (samarbete 
med AbbVie).

• Deltagande i ultraljudsutbildning för 
Radiologläkare i Göteborg.
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Påverkan
Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer 
i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera. Vi driver ett 
omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi 
företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är 
angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Vi påverkar genom media 
Under 2018 publicerade Reu
matikerförbundet 16 debat
tartiklar och 26 pressmedde
landen. Jämfört med 2017 är 
det en stor ökning, och beror 
till stor del på valfrågan Rätt 
till rörelse. 

Reumatikerförbundet om
nämndes i media vid 1072 till
fällen under året. Flest artiklar 
om Reumatikerförbundet 
publicerade Barometern, följt 
av Östra Småland. Samman
lagt omnämndes Reumati
kerförbundet i 243 olika källor, 
varav två tredjedelar var 
tryckt media och en tredjedel 
webbmedia.

Störst genomslag fick Reuma
tikerförbundet i maj, i sam
band med en artikel i Dagens 
Samhälle, om fördelarna med 
träning när man har artros och 
ett uttalande till TT Nyhetsby
rån att andelen som mist sin 
sjukpenning de senaste åren 

var högst bland reumatiker 
och personer med andra sjuk
domar i rörelseorganen.

I samband med Internationel
la reumatikerdagen i oktober 
publicerades en debattartikel 
i Expressen om de långa 
väntetider som patienter med 
reumatiska sjukdomar kan 
drabbas av. På distriktsnivå 
publicerades så kallade 
stomartiklar av debattartikeln, 
undertecknade av respektive 
distriktsordförande.

Minnesvärda mediala 
ögonblick
Kerstin Hellman och Ivan No
votny i Nybro auktionerade ut 
sin konstsamling som bestod 
av ett hundratal verk, till stöd 
för forskning om reumatism. 
”Det är helt fantastiskt att 
dessa Nybrobor har valt att 
skänka sin konstsamling för 
att bidra till forskningen. Det 
är så värdefullt”, sa Lotta 

Håkansson med anledning av 
nyheten.

Professor Lena Lorentzen, 
som tagit fram Reumatiker
förbundets testmetod för 
lättöppnade förpackningar, 
medverkade i programmet 
Landet runt, Sveriges Televi
sion. Hon pratade om vikten 
av att utveckla förpackningar 
utifrån konsumentens behov 
och inte industrins behov i 
första hand. 

På nyårsafton publicerades 
Reumatikerförbundets nyårs
önskelista i GöteborgsPosten 
– en lista på de vårdreformer 
som Reumatikerförbundet 
kräver för Sveriges reumatiker.

Pressmeddelanden
2018 skrev vi sammanlagt 
26 pressmeddelanden om 
bland annat rehabiliter
ing, jämlik vård och statlig 
rehabiliterings peng. 
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Valet 2018 – Rätt till rörelse
Reumatikerförbundets valfråga 2018 fokuserade på våra medlemmars behov av reha
bilitering. För att fler ska få tillgång till rehabilitering gick Reumatikerförbundet ut med 
följande förslag: 

• ett statligt nationellt rehabiliteringsstöd 
• att det ska inrättas rehabiliteringskoordinatorer i varje landsting/region (lagstiftat från 

och med den 1 januari 2019) 
• att det ska finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i landets alla kommu

ner 

Gensvaret på förslagen var mycket positivt. En enkät skickades ut till alla riksdagspoliti
ker på valbar plats, där mer än varannan kandidat var positiv till förslagen.  

För att inspirera och motivera distrikten inför det regionala arbetet med valfrågan arrang
erades i januari en utbildning i opinionsbildning och mediestrategiskt arbete.

En enkätundersökning om tillgången till rehabilitering genomfördes i början av året, 
riktad mot Reumatikerförbundets medlemmar. Undersökningen visade att det finns ett 
stort glapp mellan utbud och efterfrågan – Reumatikerförbundets medlemmar vill ha 
betydligt mer rehabilitering än de får idag. 

Reumatikerförbundet medverkade på Centerpartiets och Liberalernas kommundagar i 
Stockholm respektive Västerås, med material om valfrågan. Under våren och sensommar 
uppvaktades även de flesta övriga riksdagspartierna, samt socialminister Annika Strand
häll. 

Tre debattartiklar om behovet av rehabilitering publicerades under 2018. Flera distrikt 
fick även egna debattartiklar, baserade på en stomartikel, publicerade i lokala media.
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Debattartiklar
Reumatikerförbundet skrev 
16 debattartiklar under 
2018. Flera av dessa debat
tartiklar undertecknades av 
distriktsordföranden runt 
om i Sverige. Konceptet med 
stomartiklar uppskattades av 
distrikten och ett effektivt sätt 
för Reumatikerförbundet att 
få intressepolitiska budskap 
synliggjorda i hela landet. 
Under 2018 skrev vi i högre 
omfattning än föregående år 
debattartiklar tillsammans 
med andra organisationer 
med syftet att lyfta de intres
se politiska frågorna vi har 
gemensamt. 

Flera debattartiklar public
erades i rikstäckande tidnin
gar, till exempel Aftonbladet, 
Dagens Nyheter, Dagens 
Samhälle, Dagens Medicin 
och GöteborgsPosten. Temat 
i många av debattartiklarna 

var Reumatikerförbundets 
valfråga Rätt till rörelse, men 
även vårddata, primärvård, 
vård riktat mot patienter med 
artros och andra reumatiska 
diagnoser togs upp.

Sociala media
I sociala medier omnämndes 
Reumatikerförbundet i nästan 
1 900 inlägg under året, en 
ökning med 20 procent från 
föregående år. Drygt 1 000 av 
de inläggen gjordes på Face
book.

Antalet följare ökar i alla 
Reumatikerförbundets sociala 
mediekanaler. Den största 
ökningen skedde på Insta
gram, från 1 300 till 1 958 
följare. Flest följare har vi på 
Facebook, där vi ökade med 
nästan 10 procent, till strax 
under 10 800 följare. På Twit
ter har Reumatikerförbundet  
1 910 följare.

Mest delat
Den artikel som engagerade 
mest på sociala medier var 
en artikel om fibromyalgi, ”7 
tecken på fibromyalgi att ta 
på allvar” (Allas, 8 maj 2018). 
Den delades och gillades 1 868 
gånger på Facebook. 

Nästan lika många reagerade 
och delade Reumatikerförbun
dets två debattartiklar som 
handlade om vår valfråga Rätt 
till rörelse:

• Tio år av svår smärta i vän
tan på rätt diagnos, Expres
sen, 12 oktober. 1 356 gilla 
och delningar på Facebook. 

• Säkra rätten till rehabilite
ring, GöteborgsPosten, 8 
juni. 909 gilla och delningar 
på Facebook, 50 delningar 
på Twitter.

Sociala medier i korthet
• 10 740 gillar oss på Facebook
• 1 910 följer oss på Twitter
• 1 958 följer oss på Instagram
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Vi påverkar genom möten
Politikerveckan i  
Almedalen 
Under Almedalsveckan foku
serade Reumatikerförbundet 
på valfrågan Rätt till rörelse. 
Tillsammans med Fysio tera
peuterna och reumatiker
distriktet på Gotland 
arrang erades morgonyoga 
och gympapass med våra 
träningsband. Passen 
fungerade som en bra dörr
öppnare till diskussioner om 
valfrågan med beslutsfattare 
och andra. Det var en intensiv 
vecka med många bra samtal 
och möten, bland annat 
med socialminister Annika 

Strandhäll, och vi deltog i flera 
rundabordssamtal och panel
diskussioner. 

Reumatikerförbundet arrang
erade tre seminarier: 

• För allas rätt till rörelse: 
Hur garanterar vi att reha
bilitering når de som bäst 
behöver?

• Vem driver kunskapsutveck
lingen i framtidens vård? 
Arrangerades tillsammans 
med Svensk Reumatologisk 
Förening.

• Jakten på en diagnos – så 
kan fler få rätt behandling. 

Arrangerades tillsammans 
med Dagens Medicin Agen
da, Netdoktor, Psoriasis
förbundet och med stöd av 
Novartis.

 
Järvaveckan
För första gången medverkade 
Reumatikerförbundet på 
Järvadagarna i Stockholm, 
och informerade om valfrågan 
och vårt övriga arbete. Inför 
veckan översattes broschyren 
Fysisk aktivitet och rörelse till 
arabiska och engelska för att 
bättre nå ut till målgruppen.
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Reumadagarna
Reumadagarna är en årlig kon
gress för människor som arbe
tar inom svensk reumatologi, 
och arrangeras av Svensk Re
umatologisk Förening (SRF) i 
samarbete med övriga profes
sioner och patientföreningar. 

På Reumadagarna 2018 i 
Uppsala, deltog tre represent
anter från Reumatikerförbun
det i var sin session i det tvär
professionella programmet. 

Patientråd
Reumatikerförbundet deltog 
i Akademiskt specialistcent
rums patientråd under 2018. 
Några av de frågor som disku
terades var bemötandefrågor, 
tillgänglighet och ehälsotjän
ster och digitala verktyg.

Dialogforum
Den 12 december medarrang
erade Reumatikerförbundet 
Dialogforum tillsammans med 
tjänstemän från myndigheten 

Tandvårds & läkemedels
förmånsverket (TLV). Inbjudna 
representanter från patient
förbund och pensionärsor
ganisationer i Sverige för de en 
dialog om aktuella frågor på 
läkemedels, tandvårds och 
apoteksområdet. Regeringens 
särskilda utredare Veronica 
Palm var inbjuden för att 
berätta om arbetet i utrednin
gen om jämlik tandhälsa. 
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Vi påverkar genom projekt och 
samarbeten
Fortsatt arbete för 
jämlik vård
Arbetet med att revidera 
Socialstyrelsens riktlinjer 
för rörelseorganens sjukdo
mar pågick under hela året. 
Reumatikerförbundets krav 
var att rehabilitering ska 
prioriteras högt. En enkät
undersökning som gjordes i 
början av året visade att det 
finns ett stort glapp mellan 
behovet av, och tillgången till, 
rehabilitering.

Reumatikerförbundet har 
lämnat synpunkter till Social
styrelsen vid två hearings 
samt träffat Socialstyrelsens 
utredare vid ett tillfälle, för 
att lyfta hur viktigt det är att 
rehabilitering fortsätter att 
prioriteras i de kommande 
reviderade riktlinjerna. 

Hardupsoriasisartrit.
se
I mars presenterades resul
tatet av kampanjen Har
dupsoriasisartrit.se vid ett 
rundabordssamtal på Sveriges 
Kommuner och Landsting, 
SKL. Reumatikerförbundet 
deltog i kampanjen tillsam
mans med Psoriasisförbundet, 
Netdoktor och med stöd av 
Novartis. Resultatet visar att 
det i snitt tar tre och ett halvt 

år för psoriasisartritpatienter 
att få en diagnos, en väntan 
som innebär att sjukdomen 
förvärras. 

Vägen till världsklass
Tillsammans med fem andra 
patientorganisationer  läm
nade Reumatikerförbundet 
över rapporten "Vägen till 
världsklass – så får vi en bättre 
vård för personer med lång
variga sjukdomar" till regering
ens utredare för God och nära 
vård, Anna Nergårdh. Rappor
ten togs fram med ekonomiskt 
stöd från läkemedelsföretaget 
Sanofi. 

Vid flera tillfällen har Reuma
tikerförbundet också träffat 
Anna Nergårdh för att förmed
la våra synpunkter inför utred
ningens nästa delbetänkande. 

Eget programområde 
inom SKL
Under hösten 2018 blev det 
klart att reumatologi blir ett 
eget nationellt programom
råde, NPO, inom ramen för 
Sveriges kommuner och land
sting, SKL. I den första preli
minära indelningen hamnade 
reumatologi tillsammans med 
ortopedin och handkirurgin, 
vilket inte var lyckat. Efter 

en gemensam skrivelse från 
Svensk reumatologisk fören
ing, SRF, och Reumatikerför
bundet, ändrades beslutet 
och reumatologi blev ett eget 
programområde.

Familjeplanerings
projektet
Ett projekt kring familjepla
nering genomfördes tillsam
mans med läkemedelsbolaget 
UCB Pharma. En enkät om 
erfarenhet av familjebildning 
och familjeplanering vid reu
matisk sjukdom skickades ut 
till drygt 4 200 medlemmar. 

Resultatet visade på brister 
i information och stöd från 
reumatikervård, både för 
män och kvinnor. Så många 
som 6 av 10 kvinnor fick ett 
skov inom några månader 
efter förlossningen. Reuma
tikerförbundet presenterade 
resultatet i en rapport, under 
Reumadagarna och vid Svensk 
Reumatologisk Förenings spe
cialist och vidareutbildning av 
reumatologer.
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Samverkan med politiker, 
myndigheter och akademin
• Regeringens Funktionshinderdelegationen
• Regeringens utredning Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa
• Referensgrupp till Styrutredningen för funktionshinderpolitiken
• Referensgrupp Framtidens socialtjänst 
• Forum för Health policy
• Funktionsrätt Sverige, nätverket för nätverket jämlik hälsa
• Socialstyrelsens utredning Kartläggning av hinder för samverkan mellan tandvården 

och hälso sjukvården
• Socialstyrelens prioriteringsarbete för revidering av Nationella riktlinjer för rörelseor

ganens sjukdomar 
• Försäkringskassans funktionshinderdelegation
• Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV
• Deltagande i intervju med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) arbete 

med omhändertagandet av äldre multisjuka.
• Vårdanalys, intervjuer i samband med myndighetens utvärdering av kronikersatsning

en till rapporten Stöd på vägen. 
• NTrådet, rådet för nya terapier, medverkat vid dialogmöten under året. 
• Akademiskt specialistcentrum för reumatologi, patientrådet.
• Medlem i Forska Sverige
• Huvudman Gustav V 80års jubileumsfond
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Samarbete kring  
digitalisering av vård 
och egenvård
För att inleda en förkommer
siell upphandling av en digital 
levnadsvanetjänst har Reuma
tikerförbundet deltagit i pro
jektet LIVE INCITE, i samarbete 
med Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjuk
huset. Projektet finansierades 
av EU via Horizon 2020. 

I projektet tog Reumatikerför
bundet fram en enkät som 
gick ut till våra medlemmar 
och deltog i workshops för att 
få svar på reumatikers behov 
och erfarenhet av digitala 
levnadsvanetjänster. En majo
ritet av respondenterna ville 
förändra sina levnadsvanor, 
framförallt vad gäller fysisk 
aktivitet och hade erfarenhet 
av, eller önskemål om att nytt
ja digitala tjänster. Resultat 
av enkäten sammanställdes i 
ett abstract till EULAR:s årliga 
konferens och accepterades 
för en muntlig presentation 
vid konferensen.

Under 2018 har Reumatik
erförbundet deltagit i work
shops med Forska!Sverige 
som resulterade i rapporten 

Hälsodata – hög tid att agera. 
Rapporten visade bland annat 
att allmänheten vill kunna 
dela sin hälsodata och digitala 
journaler för forskning för att 
gynna patientsäkerheten och 
utvecklingen av effektivare 
behandling. 

Reumatikerförbundet har 
även var del av ELSAprojek
tet, som ska utveckla en app
likation där reumatiker kan 
logga sitt mående, levnadsva
nor och behandling. Syftet är 
att öka reumatikers patient
delaktighet. De inlagda up
pgifterna ska sammankopplas 
till resultatet av forskning och 
ge information om hur person
ens behandling och levnads
vanor påverkar måendet och 
framtida sjukdomsutveckling. 
Appen ska även ge tips om hur 
en förändring kan bidra till ett 
bättre mående och en bättre 
prognos. 

Reumatologiutbild
ning vid Umeå univer
sitet
Under hösten 2018 startade 
en reumatologiutbildning på 
Umeå universitet för personer 
som arbetar inom reumatik
er och primärvården. Det är 
den enda vidareutbildningen 

i reumatologi som finns för 
ickeläkare. 

Reumatikerförbundet var 
del finansiär och deltog även i 
arbetet med utbildningens in
nehåll. Flera av våra verksam
heter och intresseområden, 
bland annat forskningspart
ners, RAinstruktörer, ”Att 
leva med reumatisk sjukdom”, 
familjeplanering vid reumatisk 
sjukdom samt ”Kulturella skill
nader i patientmötet”, presen
teras i utbildningen.
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Remissvar under 2018
Remissvar av slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell 
dos, extempore, prövningsläkemedel m.m., 21 november 2018
Betänkandet uppehåller sig kring förslag för maskinell dosdispensiering, extempore
läkemedel (läkemedel som tillverkas på apotek), och prövningsläkemedel (läkemedel 
som används vid kliniska prövningar). Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker gör 
bedömningen att patientperspektivet tydligast saknats för maskinell dosdispensiering, 
och kommenterar därför i första hand den delen av betänkandet.

Remissyttrande över SOU 2018:39, God och nära vård  En primär
vårdsreform, 21 november 2018
Den som har en inflammatorisk sjukdom tas ofta om hand av specialister inom reuma
tologin och är nöjd med den vård och behandling som ges. Men det gäller långt ifrån alla 
våra medlemmar. För en del har det stora problemet varit att få rätt diagnos.

Remissvar om ny lag om koordinatorsinsatser, DS 2018:5, 22 maj 
2018
Sverige har i och med undertecknandet av FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning åtagit sig att göra det möjligt för personer med funktions
nedsättning att uppnå och vidmakthålla största möjliga oberoende, full fysisk, mental, 
social och yrkesmässig förmåga samt fullt inkluderande och deltagande i livets alla 
aspekter. Sverige är dock en bra bit från att uppfylla detta åtagande, inte minst när det 
gäller att säkerställa att kompetent personal finns inom de olika områden som behövs. 
Förslaget är dock ett steg i rätt riktning.

Remissyttrande över Enhetliga priser på receptbelagda läkeme
del, SOU 2017:76, 30 jan 2018
Enhetligt pris gäller idag för receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånen. 
Delbetänkandet föreslår nu att lagen ändras för att möjliggöra att även receptbelagda 
läkemedel utanför förmånen ska ha ett enhetligt pris. Reumatikerförbundet stödjer 
utredningens förslag att skapa ett system som leder till enhetliga priser på receptbelag
da läkemedel utanför förmånen oavsett vilket apotek.
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Forskning
En viktig del av Reumatikerförbundets arbete är att hjälpa forskningen framåt. Vi 
stödjer forskning som är långsiktig, patientnära, belyser riskfaktorer och rör indivi-
dens möjlighet till ett aktivt liv.

Vi möjliggör forskning
Reumatikerförbundets hu
vudsakliga stöd till forskning 
är anslag till projekt med hög 
vetenskaplig kvalitet, där 
patientnyttan prioriteras. 
Alla ansökningar bedöms av 
Reumatikerförbundets veten
skapliga nämnd, som består av 
erfarna forskare inom klinisk 
forskning, immunologi, basal 
forskning samt vårdforskning. 
Vetenskapliga nämnden utvär
derar årligen resultatet av den 
finansierade forskningen.  

Under 2018 delade Reuma
tikerförbundet ut 15 490 000 
kronor  i anslag till 91 projekt.

Särskilda satsningar
Under 2018 påbörjades en 
utfasning av artrossatsningen. 
Två forskningsprojekt fick 
slutanslag, medan ytterligare 
två projekt fick fortsättnings
anslag. Totalt anslogs 2 mil
joner kr. 

En fortsatt satsning på nät
verket för gikt gjordes om 
700 000 kronor, varav 400 000 

kronor ska gå till att starta 
en klinisk forskningsstudie i 
region Dalarna. Studien ska 
utvärdera ett kliniskt om
händertagande av giktpatient
er som syftar till en effektiv
are behandling, något som 
nätverkets studier har kunnat 
visa är eftersatt i Sverige.

En informationsfilm om diag
nosen gikt och nya forsknings
resultat kring sjukdomen pro
ducerades och distribuerades 
via Reumatikerförbundets 
Youtubekanal. 

FOU Spenshult fick fortsatt 
stöd under 2018 med 1,5 mil
joner kronor. En utvärdering 
av verksamheten är planerad 
till 2019. 

I arbetet med riktlinjerna 
framkom att den vetenskap
liga evidensen när det gäller 
rehabilitering är bristfällig. 
Forskningsrådet förordade 
därför en särskild satsning på 
rehabiliteringsforskning med 
3 miljoner kronor. För att ringa 

in vilka vetenskapliga kun
skapsluckor som finns, och 
för att skapa ett underlag för 
en utlysning genomfördes en 
workshop med en represent
ant för Statens beredning för 
medicinsk och social utvärder
ing, SBU, och 22 nordiska 
forskare inom reumatologisk 
rehabilitering .

Det treåriga stödet à 300 000 
kronor per år till viktiga forsk
ningsmiljöer betalades ut för 
andra året till adjungerad pro
fessor Carl Turesson (Skånes 
universitetssjukhus) samt till 
docent Christopher Sjöwall 
och docent Alf Kastbom (båda 
Linköpings universitet).
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Vi påverkar forskning
Samarbete med  
professionen
Reumatikerförbundet sam
arbetar kontinuerligt med 
reumatikervårdens profes
sioner, forskare, universitet, 
industrin, kvalitetsregister och 
andra forskningsfinansiärer. 

Under 2018 medverkade vi för 
första gången som observatör 
vid granskning av forsknings
ansökningar till Vetenskaps
rådets utlysning i klinisk 
behandlingsforskning. 

Reumatikerförbundet deltog 
även i projekt finansierade av 
Innovationsmyndigheten, Vin
nova, och i ett EUfinansierat 
forskningsprojekt. En uppföl

jning av vår medverkan i kval
itetsregisterna BOAregistret 
(Bättre Omhändertagande av 
Artros) och SRQ (Svenskt reu
matologiskt kvalitetsregister), 
gjordes under hösten 2018.

Forskningspartners
Reumatikerförbundet utbildar 
sedan tio år tillbaka forsk
ningspartners som medver
kar i olika forskningsprojekt. 
En vidareutbildning av våra 
forskningspartners erbjöds 
för samtliga av våra 30 aktiva 
forskningspartners under året. 

Genom våra forskningspart
ners har Reumatikerförbun
det möjlighet att ytterligare 
påverka att forskningen som 

vi finansierar är relevant och 
bidrar till nytta för personer 
med reumatiska sjukdomar. 
Eftersom efterfrågan på forsk
ningspartners glädjande nog 
ökar, har också verksamhet
en kunnat växa för att möta 
behovet.

PRECIIS
För att förbättra precisionen 
inom ortopedisk sjukvård, 
främst där bristande preci
sion är orsaken till oönskade 
behandlingsresultat, del
tog Reumatikerförbundet i 
innovationsprojektet PRECIIS, 
tillsammans med aktörer 
från industrin, universiteten 
och Landstingens ömsesidiga 
försäkringsbolag (LÖF). 
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Forskningsrapport 2018
I Reumatikerförbundets forskningsrapport 2018 
porträtterades sju forskare, fem forskningsom
råden och tre riktade satsningar. En av forskarna 
som porträtterades var Kristofer Andréasson, 
forskare och läkare på Reumatologiska kliniken, 
Skånes universitetssjukhus i Lund.

Anslaget från Reumatikerförbundet är betydande 
för Kristofer Andréasson som studerar hur kosten 
kan påverka reumatisk sjukdom. Det kostar myc
ket pengar att försöka besvara frågor genom att 
göra dyra analyser av tarminnehåll.

– Tack vare anslaget hoppas jag kunna engagera 
en kollega att göra en del av arbetet.
Längre in i framtiden hoppas han att hans forskning kan fungera som underlag eller 
inspirationskälla för att formulera nya studieupplägg för hur exempelvis bakterier och 
probiotika kan användas mer aktivt vid dessa sjukdomar.

– När jag träffar patienter på kliniken är det många som undrar varför de har fått sjuk
domen, och om de kan påverka sjukdom med kosten. Eftersom vi inte vet så mycket 
om just kostens effekter svarar jag ”kanske” på den sista frågan. Det är också det som 
inspirerar mig att forska om detta. Det övergripande målet med Kristofer Andréassons 
forskning är att studera samspelet mellan immunitet och fibros (bildning av ärrvävnad) i 
relation till immunologiska processer i tarmen.

– Vi börjar med att studera hur tarmen ser ut, och vilka bakterier som finns där, hos 
personer med RA och systemisk skleros som står på behandling. Sen kan vi jämföra med 
friska kontrollpersoner. En skillnad mellan de båda sjukdomarna som Kristofer Andréas
son studerar, RA och systemisk skleros, är att tarmen kan påverkas direkt vid systemisk 
skleros.

Förhoppningen är att studien ska visa att det går att påverka sjukdomen med hjälp av 
kosten.

Forskningsrapport 2018
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Vi gynnar forskning genom  
stipendier
Till minne av Nanna Svartz
Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium för framstående  reumatologisk forskning 
till minne av Nanna Svartz delades ut till docent och överläkare Meliha C Kapetanovic, 
Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus. Kapetanovic fick stipendiet för hennes 
forskning om vaccinationssvar och hur detta påverkas av olika antireumatiska läkemedel. 
Hennes forskning har stor betydelse för när vaccination ska ges i relation till sådan be
handling.

Vårdforskningsstipendiet
Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium delades ut till Malin Regardt, doktor i 
medicinsk vetenskap och arbetsterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset. Regardts 
forskning har möjliggjort för registerbaserad rehabiliteringsforskning genom rapporte
ring av ickefarmakologisk behandling i Svenskt reumatologiskt kvalitetsregister, SRQ.

Patientsäkerhetsstipendiet
Tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening (SOF) har Reumatikerförbundet sedan 
2013 delat ut ett patientsäkerhetsstipendium för att stimulera patientsäkerhetsarbetet 
inom ortopedisk sjukvård. En pristagare är beslutad av både SOF och förbundsstyrelsen 
men kommer att tillkännagivas och delas ut först under 2019.
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Stöd
Reumatikerförbundet vill visa vägen till ett fullgott liv trots sjukdomen och erbjuder 
därför olika tjänster, aktiviteter och mötesplatser där medlemmar kan uppmuntra 
och inspirera varandra.

Vi ger individuellt stöd
Reuma Direkt,  
Reumatikerförbun
dets frågelinje
Reuma Direkt är Reumatiker
förbundets frågelinje för 
personer som har eller miss
tänker att de har en reumatisk 
sjukdom. Under året ingick 
sex personer i gruppen av 
erfaren sjukvårdspersonal 
som bemannade frågelinjen. 
En reumatolog finns även 
tillgänglig som backup. Under 
året rekryterades två nya 
sjuksköterskor för att ersätta 
pensionsavgångar. 

Under 2018 kontaktade cirka 
1 000 personer frågelinjen, 
företrädesvis personer 
med reumatiska sjukdomar 
eller symptom, men också 
närstående, studenter och 
sjukvårdspersonal.

Det var stor variation på 
frågorna men de som domin
erade var symtom, diagnos, 
orsak, sjukdomsutveckling 
och behandlingsmetoder. 

Frågeställningar som ökade 
var hur man söker hjälp i 
sjukvården. Medlemskap i 
Reumatikerförbundet kom 
ofta upp och ibland behövdes 
någon som lyssnade och gav 
stöd.

Vetenskaplig studie
Under året genomfördes en 
kvalitativ intervjustudie. I 
studien redovisas personers 
uppfattningar om värdet med 
telefonkontakten med Reuma 
Direkt. En artikel, “Callers’ 
perceptions of their contact 
with a rheumatology tele
phone helpline” accepterades 
under året i den internationel
la vetenskapliga tidskriften 
Musculoskeletal Care, 2018;1
8. 

Studien visade att Reuma 
Direkt utgjorde ett värdefullt 
komplement till andra infor
mationskällor inom hälso och 
sjukvård och att den som 
ringde fick verktyg för att 
bättre hantera sin sjukdom 

liksom bättre möjligheter att 
klara sina kommande kon
takter med sjukvården. Man 
upplevde generellt en kon
struktiv dialog med kunnig 
vårdpersonal, och att den 
goda tillgängligheten var be
tydelsefull.

Bidrag och stipendier
Reumatikerförbundets med
lemmar har möjlighet att söka 
bidrag för dels träningskort 
och dels rehabilitering i egen 
regi. Under 2018 delades 70 
550 kronor ut i träningskorts
bidrag till 62 medlemmar. 176 
000 kronor delades ut till 27 
medlemmar som bidrag till 
rehabilitering i egen regi.
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Vi ger stöd i samarbete  
med andra 
Funka utan Skam 
För personer med funktions
nedsättning och utländsk 
härkomst är risken stor att 
drabbas av dubbel utsatthet, 
både som sjuk och som ny i 
Sverige. Det kan vara svårt att 
komma till ett nytt land med 
ett nytt språk, och många 
känner inte alltid till vilka 
rättigheter och möjligheter till 

stöd och hjälp som finns att få.

För att hjälpa barn och unga 
personer och deras anhöriga 
initeriade Assyriska Riksför
bundet för snart två år sedan 
kunskapsprojektet "Funka 
utan skam". Målgruppen är 
assyrier i Sverige och projek
tet är till för den som har en 
funktionsnedsättning eller är 

intresserad av frågor om funk
tionsnedsättning. 

Projektet sker i samarbete 
med patientorganisationer, 
bland annat DHR, Neuroför
bundet och Reumatikerför
bundet.

Vi ger internationellt stöd
Reumatikerförbundets stöd 
till systerorganisationen APRD 
i Sri Lanka, tillsammans med 
svenska MyRight/Forum Syd, 
fortsatte under 2018. APRD 
hade hittills utfört runt 20 så 
kallade Health Camps runt 
om i landet, där patienter på 
landsbygden fick möjlighet att 

träffa reumatologer, sjukgym
naster och arbetsterapeuter. 
För många var en Health 
Camp det enda tillfället de kan 
träffa en läkare. 
Reumatikerförbundet delade 
ut resterande av bidraget från 
ILAR, International League 
Against Rheumatism, till 

APRD. Stödet bidrog till att 
APRD kunde utöka sin verk
samhet med Health Camps.
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Insamling
Reumatikerförbundets insamling är en förutsättning för en stor del av förbundets 
arbete inom kunskapsspridning, påverkan, forskning och stöd. 2018 stod gåvor och 
bidrag för 52 procent av Reumatikerförbundets totala intäkter. 

Gåvor och bidrag
Under 2018 fick Reumatiker
förbundet in 26,4 miljoner kro
nor i gåvor och bidrag. Större 
delen av gåvorna kommer från 
testamenten.

Postkodlotteriet
Reumatikerförbundet har varit 
förmånstagare hos Postkod
lotteriet sedan 2009, och har 
sedan dess fått 66 miljoner 
kronor till vårt arbete. Under 
2018 fick vi 7 miljoner i form av 
ett så kallat basstöd. Pengarna 
i basstödet är inte öronmärkta 
för någon speciell del av arbe
tet, utan vi som organisation 
får förtroendet att använda 
dem där vi ser att de bäst 
behövs.

Gåvor från privata 
givare
En del av givandet som vi kan 
påverka på kort sikt är gåvor 
från privata givare.  Under 

2018 samlade vi in 4,9 miljoner, 
vilket är en ökning med 27 
procent jämfört med 2017. 

Spontana gåvor ökade med 96 
procent och gåvor till följd av 
givarbrev ökade med 22 pro
cent. Minnes och hyllnings
gåvor ökade också, med 28 
procent, medan intäkter från 
månadsgivare minskade med 
5 procent.

Egna insamlingar
Insamlingar via Facebook 
växte stort under 2018. Sam
manlagt startades 113 egna 
insamlingar, där initiativtagar
na valde att samla in pengar till 
Reumatikerförbundet.

Samarbete med Apote
ket AB
För att öka kännedomen om 
Reumatikerförbundet, öka 
allmänhetens kunskap om 
artros och samla in pengar till 

forskning genomfördes en in
samlingskampanj i samarbete 
med Apoteket AB.

Under perioden 21 maj–5 au
gusti erbjöd Apoteket AB sina 
kunder i alla butiker möjlighe
ten att skänka pengar till forsk
ningen. Ett märke uppmanade 
kunderna att skänka 10 kronor 
i samband med ett köp.

I samband med Artrosdagen i 
juni hade vi aktiviteter i 16 av 
Apotekets butiker runt om i 
landet. Representanter från 
distrikt och föreningar fanns 
på plats för att informera om 
sjukdomen, ge råd och tips, 
och  erbjuda besökarna att 
testa sin handstyrka.
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Postkodlotteriet   
26 %

Bidrag från myndigheter, 
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4 %

Reumatikerförbundets intäkter

Intäkter från gåvor & bidrag
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Bilaga
Pressmeddelanden och  
debattartiklar
Samtliga pressmeddelanden 2018
• Nya rutiner har halverat vårdrelaterade urinvägsinfektioner på Skånes Universitetssjukhus, som 

belönas med patientsäkerhetsstipendium
• Bloggaren Nicole Falciani samlar in en miljon kronor till Reumatikerförbundet
• Reumatikerförbundets forskningshandläggare utsedd till hedersdoktor
• Reumatikerförbundet byter grafisk profil
• Rekordhög utdelning till forskning om reumatiska sjukdomar
• Mer forskningspengar genom nytt samarbete
• Starka nypor?
• Många vet inte hur artros ska behandlas
• Uttalande från Reumatikerförbundets stämma 23 juni 2018: Stort glapp mellan utbud och efter

frågan på rehabilitering
• Registerbaserad forskning inom reumatism – tack vare stipendiat
• Många med psoriasisartrit får vänta på diagnos
• Rehabilitering i fokus under Järvaveckan
• Pressinbjudan: Allas rätt till rörelse i Almedalen
• Stort intresse för statligt rehabiliteringsstöd
• Reumatikerförbundets valkommentar: ”Dags att inrätta ett statligt rehabiliteringsstöd”
• Pris för patientnära forskning om reumatism
• Nybrobor skänker stor konstsamling till forskningen
• Pressinbjudan: Välkommen till Forskningsdagen i Göteborg!
• Smärtsam väntan för personer med reumatiska sjukdomar
• Öppna dig! Handbok i design av lätthanterliga förpackningar
• Fler studier behövs när läkemedel byts ut
• Många med reumatisk sjukdom vågar inte bli gravida
• Brist på influensavaccin oroar Reumatikerförbundet
• Reumatikerförbundet välkomnar nya biosimilarer
• Ny rapport om Reumatikerförbundets forskningssatsningar på reumatiska sjukdomar
• Julhälsning till riksdagen – inför statlig, nationell rehabiliteringspeng
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Samtliga debattartiklar 2018
• Oacceptabla vårdbrister inom psoriasisartrit, Dagens Medicin, 1 mars 2018
• Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras, Dagens Medicin 27 mars 2018
• Öka vårdpersonalens kunskap om artros!, Dagens Samhälle, 30 maj 2018
• Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik, Dagens Nyheter med fler, debattsi

da, 6 juni 2018
• Det här måste ni rätta till i vården, politiker, Aftonbladet, 7 juni 2018
• Säkra rätten till rehabilitering, GöteborgsPosten med fler, 8 juni 2018
• Använd vårddata ännu bättre, VästerbottenKuriren m.fl., 21 juni 2018
• Lyft fram tillgängligheten, Dagens Medicin, 27 juni 2018
• Vilka partier satsar på sjukvård och medicinsk forskning?, Norran m.fl., 11 augusti 2018
• Ge Sveriges reumatiker den vård de förtjänar, SVT Opinion, 22 augusti 2018
• Reumatikervården måste bli mer jämlik, OskarshamnsTidningen, 11 september 2018 
• ”Dysfunktionellt tvångsäktenskap” i ny modell, Dagens Medicin 19 september 2018
• Vi behöver en primärvårdsreform. Nu!, Dagens Samhälle, 5 oktober 2018
• Tio år av svår smärta i väntan på rätt diagnos, Expressen med fler, 12 oktober 2018
• Fler studier behövs när läkemedel byts ut, Dagens Samhälle, 22 oktober 2018
• Statligt stöd kan ge jämlik rehab, ETC, 31 oktober 2018
• Vårdreformer krävs för Sveriges reumatiker, GöteborgsPosten m.fl., 31 december 2018
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Styrelsen
Förbundsstyrelse
• Lotta Håkansson, Förbundsordförande
• Hans Håkansson, Förste vice ordförande
• Tommy Olsson, Andre vice ordförande
• Suzanne Ahlkvist
• Lars Cöster
• Christina Dahlström
• Ritva Elg
• Mats Griph
• Gunilla Göran
• Elin Hoffner
• Pia Lennberg
• Madeleine Beermann (adjungerad)

Valberedning
• Britt Skårstedt  (sammankallande)
• Catharina Blom
• Lena Bärndal
• Monica Nordh Halldén  
• Yvonne Törnqvist

Revisorer
• Roine Hangvar (sammankallande)
• Gerd Mahl Nilsson
• Thilda Sturesson Skogh

Auktoriserad revisor
• BDO Mälardalen AB, Margaretha Morén
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Kansli
Hel- och deltidsanställda på Reumatikerförbundets kansli

Ledningsgrupp
• Leif Salmonsson, generalsekreterare t.o.m. 20181211, och ekonomichef
• Stina Nordström, generalsekreterare fr.o.m. 20181212
• EvaMaria Dufva, intressepolitisk chef
• Christina Fjellström, personalchef
• Li Alemo Munters, forskningschef
• Annelie Norberg, tf verksamhetschef
• Annika Sjöberg, kommunikation och insamlingschef
• Norah Avielle, förbundsstyrelsekoordinator

Medlemsverksamhet
• Johan Hammarström, ombudsman
• Anne Stiernquist, ombudsman

Medlem och givarservice
• Annika Borglycke, samordnare, ITansvarig
• Carol Sevegran, administratör
• Elenor Berglund, administratör, facklig ordförande Unionen

Intressepolitik
• Nina Unesi, pressekreterare 
• Tidiane Diao, internationell samordnare

Forskning
• Yvonne Enman, forskningshandläggare
• Suzanna Jansson, forskningskoordinator

Ekonomi och finans
• Marina Annerhall, redovisningsekonom
• Nathalie Stors, redovisningsansvarig 
• Christina Schwerin, bidragshandläggare
• Susanne Öhman, löneassistent
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Årsredovisningen är upprättad i KSEK. 
 
Verksamheten 
Styrelsen för Reumatikerförbundet, med organisationsnummer 802002-7838, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 
januari – 31 december 2018, Reumatikerförbundets 73:e verksamhetsår. 

I denna redovisning ingår inte de separata juridiska personer som utgörs av Reumatikerförbundets distrikt och lokala föreningar, 
Unga Reumatiker, anknutna stiftelser samt dotterbolaget Reuma Utveckling AB. Dessa juridiska personer upprättar alla egna 
separata årsredovisningar eller årsbokslut. 
 
Ändamål och vision 
Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av fysiska och juridiska personer. Förbundet har sitt 
säte i Stockholms län. Reumatikerförbundet är en organisation som vill visa vägen till ett gott liv för personer med reumatisk 
sjukdom eller andra sjukdomar i rörelseorganen.  
Visionen är: Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. 
 
Uppdrag och målgrupp  
Reumatikerförbundet är en intresseorganisation som genom sitt opinionsarbete vill påverka en samhällsutveckling som är bra för 
människor med reumatiska sjukdomar.  

Reumatikerförbundet bildades 1945 med syfte att bekämpa de reumatiska sjukdomarna. Det låg i tiden att bilda en nationell 
förening. Vården och samordningen kring patienter med 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.  

Sedan dess har den medicinska utvecklingen gått framåt. Idag finns läkemedel som gör att en majoritet av patienterna med 
reumatisk sjukdom kan leva bra liv. Det finns 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. 
 
• Bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och meningsfull fritid 
• Ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård 
• Ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen 
• Tillgång till erfarenhetsutbyte och social samvaro 
 
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 ger konkret stöd till människor i deras vardag. 

Reumatikerförbundet samarbetar med internationella organisationer och har medverkat i uppbyggande av organisationer för 
reumatisk sjuka i andra länder. Med 46 500 medlemmar är förbundet en av de största patientorganisationerna i Europa.  

Väsentliga händelser under året 
Under året har förbundsstyrelsen antagit en ny grafisk profil och en varumärkesmanual. Det tidigare R:et ersattes av ett nytt 
märke som innehåller hela namnet Reumatikerförbundet. Typsnitt och bildmanér byttes på trycksaker och digitala publikationer. 
Den nya grafiska profilen har en stark tydlighet som fungerar effektivt i digitala medier. Även domän för förbundets hemsida har 
bytts och har nu adressen www.reumatiker.se I samband med lanseringen av den nya grafiska profilen erbjöds distrikt och 
föreningar ett kit av profilprodukter.  

 



Sida 3 av 19 

Reumatikerförbundet 
Org.nr. 802002-7838 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

I maj infördes dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och som syftar till 
att skapa en enhetlig och likvärdig nivå på personuppgifter. Förbundsstyrelsen beslutade om en integritetspolicy som förklarar hur 
Reumatikerförbundet samlar in och använder personlig information. Den beskriver också personers rättigheter kring 
personuppgifter och hur de kan göras gällande. 

Under året har diagnosdagar som SLE-dagen 10 maj, Fibrodagen 12 maj, Artrosdagen 2 juni, Systemisk Sklerosdagen 29 juni 
uppmärksammats. Temat för Internationella Reumatikerdagen 12 oktober var Du – ta kontakt nu, inspirerad av EULAR:s 
internationella kampanj Don’t Delay, Connect Today. 

För att skapa ett mer enhetligt ekonomisystem och förenkla administrationen för kassörer i distrikt och föreningar har avtal 
upprättats med ett företag. Remiss skickades ut om gemensam kontoplan.  

I Kantar Sifos anseendeindex för organisationer fanns Reumatikerförbundet med bland de fyra främsta anseendeindexen.  

Förbundsstyrelsen beslutade i december om en studiestrategi som syftar till att studierna ska vara en prioriterad och betydelsefull 
del av verksamheten och att förbundet har välutbildade medlemmar och förtroendevalda. 

Vid årsskiftet slutade Leif Salmonsson som generalsekreterare på Reumatikerförbundet. Som ny generalsekreterare anställdes 
Stina Nordström, tidigare vice generalsekreterare och kommunikationschef hos SPF Pensionärerna. 

Intressepolitiska frågor  
Reumatikerförbundets valfråga 2018 handlade om medlemmarnas behov av rehabilitering. Förbundet genomförde en 
enkätundersökning under våren som visar att det finns ett stort glapp mellan utbud och efterfrågan när det gäller rehabilitering. 
Drygt hälften av de 4 696 svarande hade inte fått rehabilitering alls de senaste tio åren. Tre av fyra svarade att de hade velat ha 
rehabilitering. Över hälften svarade att de heller inte fått tillräcklig information om vilka rehabiliteringsinsatser som finns. 

Reumatikerförbundet träffade de flesta riksdagspartier före valet och uppvaktade socialminister Annika Strandhäll under hösten.  

Under året publicerade Reumatikerförbundet 16 debattartiklar och 26 pressmeddelanden och förbundet omnämndes i media vid 
1072 tillfällen. 

För första gången medverkade förbundet på Järvadagarna i Stockholm. 

Under politikerveckan i Almedalen medverkade Reumatikerförbundet i rundabordssamtal, paneldiskussioner och seminarier. 
Förbundet arrangerade tre egna seminarier; För allas rätt till rörelse, Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård och 
Jakten på rätt diagnos.  

I arbetet med revideringen av riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar har Reumatikerförbundet lämnat synpunkter till 
Socialstyrelsen och träffat utredaren.  

Reumatikerförbundet har också träffat utredaren av God och nära vård – En primärvårdsreform vid flera tillfällen under året.  

Arbetet med att ta fram ett intressepolitiskt program påbörjades under 2018. Syftet är att hela organisationen ska gå åt samma håll 
och driva samma frågor i det intressepolitiska arbetet. 
 
Forskning 
Reumatikerförbundets huvudsakliga stöd till forskning är att ge anslag till projekt med hög vetenskaplig kvalitet, där patientnyttan 
prioriteras. Under 2018 delade Reumatikerförbundets forskningsfond tillsammans med ett flertal andra stiftelser och fonder ut 
15 490 tkr till 91 projekt.   
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Enligt Reumatikerförbundets forskningspolicy bör riktade satsningar göras på forskningsområden som bedöms som eftersatta. 
Vidare bör stöd ges till forskningsmiljöer och forskningstjänster där förbundet identifierat brister i annan finansiering och annan 
angelägen patientnära klinisk forskning är kraftigt beskuren. Under året gjordes sådana riktade satsningar inom 
forskningsområdena artros och gikt, för tjänster vid Lunds och Linköpings Universitet och till forskningsmiljöer vid FoU 
Spenshult.  

Sammanlagt värde för forskningsanslag var 4 280 tkr. 

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 2018 uppgick den totala insamlingen till 1 456 tkr. 

Genom Svenska Postkodlotteriet erhöll Reumatikerförbundet 7 mkr.  

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.  

Reumatikerförbundet har sedan många år ett 90-konto tilldelat av organisationen Svensk Insamlingskontroll. 
 
Internationellt 
Internationellt har samarbetet fortsatt Inom EULAR, The European League Against Rheumatism, och med närstående 
organisationer i Norden. Reumatikerförbundets projekt tillsammans med APRD, MyRight och Forum Syd på Sri Lanka har 
fortgått. APRD, Association of People with Rheumatic Diseases har utfört ett tjugotal Health Camp runt om i landet då patienter 
på landsbygden får träffa reumatologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

I juni genomfördes den årliga kongressen arrangerad av EULAR i Amsterdam. Reumatikerförbundet hade två abstract antagna.   

Antal medlemmar  
Medlemsantalet minskade under året. De båda riksföreningarna ökade medan endast två reumatikerdistrikt ökade totalt sett. 
Under våren genomfördes en återrekryteringskampanj som resulterade i att nära 300 medlemmar förnyade sitt medlemskap. 

Det totala medlemsantalet uppgick vid årets slut till 46 672, en minskning netto med 1 010 personer. 
 
Medlemmar 
 2018 2017 2016 2015 2014 
Antal medlemmar 46 672 47 682 48 787 49 289 48 482 
      
Resultat och ställning      
Intäkt- och kostnadsanalys /Tkr)      
Verksamhetens intäkter 43 572 38 420 59 117 53 972 51 442 
Verksamhetens kostnader -67 641 -61 872 -57 208 -58 593 -57 519 
Resultat från finansiella instrument 12 471 13 207 16 548 14 166 19 762 
Årets resultat -11 598 -10 245 18 457 9 545 13 685 
      
Ekonomisk ställning (Tkr)      
Eget kapital 168 524 180 123 190 367 171 911 162 366 
      
Nyckeltal      
Ändamålskostnader i förhållande 
till verksamhetsintäkter 

124 % 106% 79% 87% 88% 

Administrations- och 
insamlingskostnader i förhållande 
till totala intäkten 

22 % 20% 15% 16% 18% 
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Finansiella instrument 
Resultat från finansiella investeringar 
Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 12,5 (13,2) Mkr. Resultatet består av realisationsvinster på 9,6 (10,6) Mkr, 
utdelningar 2,9 (2,6) Mkr och räntor 0,0 (0,0) Mkr. 

Förvaltning under året 
Utvecklingen på finansmarknaderna har varit negativ i slutet av året. Vid utgången av år 2018 uppgick det totala förvaltade 
kapitalets marknadsvärde till 180,0 (205,4) Mkr. Under 2018 gav de finansiella placeringarna en sammanlagd realiserad 
avkastning på 12,5 (13,2) Mkr.  

Den totala avkastningen på det förvaltade kapitalet under 2018 uppgick till -3,8 (6,9) procent. Vid årets utgång utgjorde 60,9 
(61,2) procent av kapitalets marknadsvärde av aktieplaceringar och 39,1 (38,8) 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 riktlinjer 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 förvaltningen 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 utgång 

Vid årsskiftet tillträdde Stina Nordström som ny generalsekreterare för Reumatikerförbundet. Hon utsåg Nathalie Stors, som 
tidigare varit redovisningsansvarig, till tillförordnad ekonomichef från 28 januari till årets slut.  

Förbundsstyrelsen beslutade i december om aktivitetsplan och budgetinriktning för 2019 med uttalad möjlighet för den nya 
generalsekreteraren att återkomma till förbundsstyrelsen med förslag på revidering av budget när hon fått möjlighet att sätta sig in 
i jobbet.  

Hållbarhetsupplysningar 

I Reumatikerförbundets värdegrund utgår vi från de mänskliga rättigheterna och lyfter fram en varm, öppen och respektfull kultur. 
Vi värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat. 
 
Anställningsvillkor för anställd personal på förbundskansliet regleras enligt gällande kollektivavtal mellan KFO och Unionen och 
enligt tillägg som framgår av lokalt tjänstereglemente. Tjänstereglementet reviderades och antogs efter förhandlingar med 
Unionens lokala fackklubb i november 2018. Reumatikerförbundets personal har möjlighet till olika former av 
kompetensutveckling inom organisationen. Avtal om företagshälsovård finns med Avonova Hälsa AB. Reumatikerförbundet 
subventionerar friskvårdsaktiviteter för personalen med upp till 3 800 kr per person och år.  

I det årliga arbetsmiljöarbetet ingår bland annat arbetsmiljörond, undersökning och riskbedömning, systematiskt 
brandskyddsarbete och utbildning i hjärt-lungräddning. Arbetsmiljödokumenten uppdateras årligen av arbetsgivare, 
arbetsmiljöombud och representant från fackklubben gemensamt. 

I Reumatikerförbundets resepolicy förordas tåg framför flyg, men förtroendevalda och medlemmar kan flyga om annat resande 
kräver extra övernattning på hotell eller om funktionshindret kräver det. Utgångspunkt för Reumatikerförbundets samarbete med 
företag är att det ska ske öppet och med möjlighet till insyn. För samarbete med läkemedelsföretag gäller att LIF – de forskande 
läkemedelsföretagens etiska regler tillämpas. Reumatikerförbundets huvudsakliga stöd till forskning är att ge stöd till projekt med 
hög vetenskaplig kvalitet, som är långsiktig och med tydlig inriktning på patientnytta.    
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Framtida utveckling 

Reumatikerförbundet står inför stora utmaningar i framtiden. En av de viktigaste är att värva och behålla medlemmar då 
medlemsutvecklingen varit vikande de senaste åren. I det arbetet ingår en medlemsundersökning och utbildningsinsatser för 
distrikt och föreningar som digital värvarkurs och kurs i hur nya medlemmar välkomnas. 

Förbundet kommer bland annat att marknadsföras i sociala medier och traditionell media för att öka kännedomen om 
organisationen och rekrytera medlemmar och givare. Förbundsstämman kommer att anta ett intressepolitiskt program för hela 
förbundet som sedan kommer att spridas nationellt, regionalt och lokalt. Vi vill öka samverkan med professionen inom det 
intressepolitiska området men också för att de som besöker vården ska få kännedom om Reumatikerförbundet och om 
möjligheterna till medlemskap.    

Under året implementeras en nyligen an tagen studiestrategi och utvecklingsarbetet av studieverksamheten fortsätter. I det ingår 
att uppdatera och utveckla föreningssidorna på webben med material och utbilda ledare. Under året görs en första utlysning av 
anslag till rehabiliteringsforskning. Under 2019 uppdateras Reumatikerförbundets värdegrund som antogs 2012. 

 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition 
Årets resultat -11 598 
 -11 598 
Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat disponeras 
enligt följande: 

 

Ändamålsbestämda medel -8 656 
Balanserat resultat -2 942   
 -11 598 
 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter. 
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 Not 2018-12-31 2017-12-31 
Verksamhetsintäkter       
Medlemsavgifter    3 598  3 722 
Gåvor   2 18 227  19 334 
Bidrag   2 19 627  12 748 
Nettoomsättning    1 011  1 120 
Övriga rörelseintäkter    1 109  1 496 
Summa verksamhetsintäkter    43 572  38 420 
       
       
Verksamhetskostnader   3,4    
Ändamålskostnader    -57 565  -52 050 
Insamlingskostnader    -4 437  -3 448 
Administrationskostnader    -5 639  -6 374 
Summa verksamhetskostnader    -67 641  -61 872 
       
       
Verksamhetsresultat    -24 069  -23 452 
       
Resultat från finansiella poster       
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar   5 

7 597  5 918 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   6 4 926  7 325 
Räntekostnader och liknande resultatposter    -52  -36 
Summa resultat från finansiella investeringar    12 471  13 207 
       
Resultat efter finansiella poster    -11 598  -10 244 
       
       
Årets resultat    -11 598  -10 244 
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 Not   
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier, verktyg och installationer   7 934  1 192 
    934  1 192 
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier i koncernföretag   8 3 704  3 704 
Aktier i intresseföretag    200   
Andra långfristiga värdepappersinnehav   9 102 382  102 068 
    106 286  105 772 
       
Summa anläggningstillgångar    107 220  106 964 
       
Omsättningstillgångar       
 
Varulager m m       
Varulager    663  - 
    663  - 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    206  87 
Övriga fordringar    1 373  2 363 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   10 1 126  993 
    2 705  3 448 
       
Kortfristiga placeringar       
Övriga kortfristiga placeringar   11 52 917  62 575 
    52 917  62 575 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank   12 21 648  22 464 
Summa kassa och bank    21 648  22 464 
       
Summa omsättningstillgångar    77 933  88 487 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    185 153  195 451 
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Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    2 679  678 
Övriga skulder    2 546  2 327 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   14 7 628  8 599 
Summa kortfristiga skulder    12 853  11 604 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    185 153  195 451 
       
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER                    
       
Eget kapital       
       
Bundet eget kapital       
Stiftelsekapital/grundkapital    3 500  3 500 
Ändamålsbestämda medel    146 175  169 093 
Balanserat kapital    18 849  7 529 
Summa eget kapital    168 524  180 122 
       
Långfristiga skulder   13    
Skulder till koncernföretag    3 000  3 000 
Övriga skulder    776  725 
Summa långfristiga skulder    3 776  3 725 
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 Grundkapital Ändamålsbestämda 
medel 

Balanserat kapital Totalt eget kapital 

Ingående balans 3 500 169 093 7 529 180 122 
Ändamålsbestämt av givaren  12 813 -12 813  
Ändamålsbestämt av 
årsstämman  -14 262 14 262  

Utnyttjande  -31 487 31 487  
Resultat från finansiella 
poster tillhörande 
ändamålsbestämda medel 

 10 018 -10 018  

Årets resultat   -11 598 -11 598 
Utgående balans 3 500 146 175 18 849 168 524 
     
     
     
     
   2018 2017 
Reumatikerfonden   139 833 162 751 
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   146 175 169 093 

     
Grundkapital   3 500 3 500 
Balanserat resultat inkl årets 
resultat   18 849 7 529 

Summa eget kapital   168 524 180 122 
     
 
 
Se not 16 för beskrivning av Reumatikerförbundets aktiva fonder. 
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2018-12-31 

 
 
 

2017-12-31 
 Not   

Den löpande verksamheten       

Verksamhetsresultat    -24 069  -23 453 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet       

    Avskrivningar mm    371  352 

Erhållen ränta och utdelningar    4 926  5 953 

Erlagd ränta    -52  -35 

Betald inkomstskatt    -  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar i rörelsekapital    -18 824  -17 183 

       

Förändringar i rörelsekapital:       

Förändring av varulager    -663   

Förändring av övriga rörelsefordringar    738  547 

Förändring av övriga rörelseskulder            1 254  -1 424 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    -17 495  -18 060 

       

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar    -113  -124 

Investering i intressebolag    -200   

Kortfristiga placeringar och värdepapper    16 941  6 274 

Kassaflöde från investeringsverksamheten    16 628   6 150 

       

Finansieringsverksamheten       

Upptagna lån    51  35 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    51                             35 

       

Årets kassaflöde    -816  -11 875 

       

Likvida medel vid årets början    22 464  34 340 

       

Likvida medel vid årets slut    21 648  22 465 
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NOTER 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Reumatikerförbundets redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Reumatikerförbundet erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. 
 
Intäkter värderas, om ingen annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, 
för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 
 
Medlemsavgifter  
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Reumatikerförbundet. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 
 
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 värderingsprinciper 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 Reumatikerförbundet fått eller kommer 
att få. 
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över 
prenumerationstiden 
 
Övriga intäkter 
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. 
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Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Reumatikerförbundets uppdrag enligt 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.  
 
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  
de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in. 
 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan 
 
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. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 Antal år 
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5 
Inventarier, verktyg och maskiner 5 
  
 
Finansiella tillgångar 
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. 
 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde med 
avdrag för nedskrivning. 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  
Ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital. 
 
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 
I de fall Reumatikerförbundet fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte 
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.  
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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.  
 
 
Not 2 Insamlade medel    2018-12-31  2017-12-31 
 Gåvor som redovisats i resultaträkningen       
 Insamlade medel       
 Allmänheten inklusive Postkodlotteriet*    20 363  18 614 
 Stiftelser och fonder    4 863  720 
 Summa    25 226  19 334 
        
 Bidrag som redovisats som intäkt       
 Insamlade medel       
 Övriga bidrag    0  4 
 Företag    270  86 
 Organisationer och stiftelser    970  1 073 
 Summa    1 240  1 163 
        
 Offentliga bidrag       
 Staten    11 387  11 585 
        
 Totala insamlade medel består av följande:       
 Gåvor som har redovisats i resultaträkningen    25 226  19 334 
 Bidrag som har redovisats som intäkt    12 627  12 748 
 *Av beloppet avser 7 000 tkr Postkodlotteriet    37 853  32 082 
        
 
Not 3 Medeltal anställda, personalkostnader och 

arvoden till styrelsen    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Medeltalet anställda    30  27 

 Medeltalet anställda bygger på av föreningen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid       

 Varav män    6  6 
 Varav kvinnor    24  21 
        

 Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare       

 Styrelseledamöter    11  10 

 Generalsekreterare/kanslichef/verkställande direktör 
och andra ledande befattningshavare    1  1 

 Varav män    5  4 
        
 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader       
 Löner och andra ersättningar:       
 Styrelse och generalsekreterare    2 465  2 384 
 Övriga anställda    10 360  11 538 
 Totalt löner och ersättningar    12 825  13 922 
 Sociala kostnader    7 762  6376 
 (varav pensionskostnader exkl löneskatt)    (2 679)  (1717) 
 Summa    20 587  20 298 
        
 Av pensionskostnaderna avser 109 tkr (307 tkr) Reumatikerförbundets styrelse.   
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Not 4 Leasing       
 Reumatikerförbundet leasar framförallt kontorslokaler och kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingkostnader uppgår till 

3 422 tkr (3 370 tkr). Avtal om lokalhyra sträcker sig till 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 3 år i taget. 
        
     2018-12-31  2017-12-31 
 Inom 1 år    2 562 000  2 298 000 
 2-5 år    10 248 000  9 192 000 
 Senare än 5 år       
 Summa    12 810 000  11 490 000 
 
 
Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgång    2018-12-31  2017-12-31 

        
 Utdelning    546  515 
 Realisationsresultat    7 051  5 403 
     7 597  5918 
 
Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Utdelning    2 377  2 108 
 Räntor    0  4 
 Realisationsresultat    2 548  5 213 
     4 926  7 325 
 
 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Ingående anskaffningsvärde    14 847  14 723 
 Inköp    113  0 
 Försäljningar/utrangeringar    0  124 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    14 960  14 847 
 Ingående avskrivningar    -13 655  -13 303 
 Årets avskrivningar    -371  -352 
 Utgående ackumulerade avskrivningar    -14 026  -13 655 
 Utgående redovisat värde    934  1 192 
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Not 8 Andelar i koncernföretag    2018-12-31  2017-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde    3 704  3 704 
 Förvärv       
 Försäljningar       
 Utgående anskaffningsvärde    3704  3704 
        
        

 Specifikation av organisationens  
aktier i dotterföretag  Antal andelar Andelar i % Redovisat värde   Redovisat värde 

        

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

        
     2018-12-31  2017-12-31 

 Uppgifter om eget kapital och 
resultat       

 Företagets egna kapital    5329  5 773 
 Företagets redovisade resultat    -444  1 279 
 
 
 
 
Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav    2018-12-31  2017-12-31 
 Ingående anskaffningsvärde    102 069  101 556 
 Förvärv    21 487  513 
 Försäljning    -21 174   
 Utgående anskaffningsvärde    102 382  102 069 
        
 Ingående ackumulerade nedskrivningar    0  0 
 Årets nedskrivning    0  0 
 Utgående ackumulerade nedskrivningar    0  0 
 Utgående redovisat resultat    102 382  102 069 
        
 Specifikation av värdepapper, antal aktier    Redovisat värde  Marknadsvärde 
 Sv aktier klass A, 57 843 st    5 682  14 386 
        
        
 Fonder    Redovisat värde  Marknadsvärde 
 Brummer Multi Strategy,     25 000  28 987 
 Nordea Företagsobligation    13 353  12 354 
 Cliens Förtagsobligation    20 084  19 940 
 Robur Penningmarknadsfond Mega    15 803  15 039 
 Robur Sverigefond Mega    5 744  11 451 
 SEB Etisk Global Indesfond Lus    15 569  19 567 
 Swedbank Humanfond    1 148  1 889 
 Summa    96 700  109 227 
        
 Summa    102 382  123 613 
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Förutbetalda hyror    1 058  958 
 Förutbetalda resor    10  8 
 Övriga poster    58  27 
 Summa    1 126  993 
        
 
Not 11 Kortfristiga placeringar    2018-12-31  2017-12-31 
        
 Specifikation av värdepapper, antal aktier    Redovisat värde  Marknadsvärde 
 Aktier    52 625  56 102 
 Summa       
        
 Fonder       
 Nordea Sekura    157  157 
 SEB Obl F Flexibel    7  7 
 SEB Trygg placering    128  187 
 Summa    292  351 
        
 Summa kortfristiga placeringar    52 917  56 453 
 
 
Not 12 Checkräkningskredit       

 Avtalad kredit på checkräkningskrediten är 1 500 tkr (1 500 tkr). 
 

 
 
Not 13 Långfristiga skulder       
 Av långfristiga skulder förfaller 3 776 tkr (3 725 tkr) till betalning senare än 5 år efter balansdagen. 
 
 
 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2018-12-31  2017-12-31 
 Semesterlöner    522  465 
 Förutbetalda medlemsavgifter    6 864  7 717 
 Upplupna sociala avgifter    261  225 
 Övriga poster    -19  192 
 Summa    7 628  8 599 
        
 
Not 15 Eventualförpliktelser    2018-12-31  2017-12-31 

 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulder    638  608 

        

 
Reumatikerförbundet tecknar kreditförsäkringsbolaget Pensionsgaranti PRI och är därmed automatiskt delägare. Att vara 
delägare i PRI kan kvalificera till återbäring. Varje delägare är dock skyldig att bidra med eventuella skadekostnader om 
PRI:s medel skulle förbrukas. Ansvarigheten är begränsad till 2% av pensionsskulden. 

 
 
 
 
 
 
 



Sida 18 av 19 

 
 
 
Not 16 Reumatikerförbundets aktiva fonder:  
       Ändamål  

Reumatikerfonden Främja reumatologisk forskning och forskning kring andra 
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 utlandsvård, 10% 

information och utbildning, 10 % till styrelsens förfogande för 
andra ändamål samt 10 % till fondkapital. 

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

 
 
 
 
Not 17 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       

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

        
 Kassalikviditet       

 Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 
kortfristiga skulder       
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Förbundsstämman i Reumatikerförbundet 
Org.nr. 802002-7838 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Reumatikerförbundet för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

 

Styrelsens ansvar 

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

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

 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

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

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 
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•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

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

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

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

 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Reumatikerförbundet för år 2018. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

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

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

 

Revisorns ansvar 

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

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

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

 

 

Stockholm den                 
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