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Vår vision
Reumatikerförbundets vision- 
Ett bra liv för alla reumatiker 
och lösningen på reumatis-
mens gåta.

Reumatikerförbundet är en 
kunskapsorganisation som visar 
vägen till ett fullgott liv för per-
soner med reumatisk sjukdom 
och andra sjukdomar i rörelse-
organen.

”Ett bra liv för alla reumatiker och 
lösningen på reumatismens gåta”
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Uppdraget 1945
Den 23 november 1945 kon-
stituerades Riksföreningen 
mot reumatism. Föreningens 
uppgift var att verka för de 
reumatiska sjukdomarnas be-
kämpande inom Sverige samt 
förvalta medel, som för detta 
mål anskaffats. 

Vid kongressen 1995 bytte för-
bundet namn till Reumatiker-
förbundet och omvandlades till 
en modern organisation med 
stark intressepolitisk prägel. En 
levande folkrörelse måste hela 
tiden förändras i takt med med-
lemmarna och samhället.



Att driva påverkansarbete för 
att skapa en samhällsutveckling 
som är gynnsam för alla med 
en reumatisk sjukdom eller 
sjukdom i rörelseorganen. Med 
vår kunskap kan vi reagera och 
agera.

Att ta initiativ för att män-
niskor med reumatisk sjukdom 
eller övriga sjukdomar i rörelse-
organen ska få behandling som 
ger ökad livskvalitet.

Att mobilisera resurser till 
forskning, för att lösa reumatis-
mens gåta.

Att inspirera och visa vägen till 
ett fullgott liv med reumatisk 
sjukdom eller övriga sjukdomar 
i rörelseorganen. Genom kun-
skap stärker vi individen.
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Uppdraget 
2013-2017
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Vår symbol
Reumatikerförbundets symbol 
består av ett levande R, som 
utstrålar livslust och optimism.

Det är levande, aktivt, sökande 
och framåtsyftande.

Ord som drivande, unik, öppen, 
inspirerande och uthållig ska 
prägla vårt sätt att arbeta och 
hur vi syns. Vi utmärker oss 
genom kunskap, trovärdighet 
och engagemang.
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Vår grundsyn

Vi utgår från de mänskliga 
rättigheterna
När vi möter medlemmar,
medarbetare och andra i vår
omvärld gör vi det med övertygelsen
om att alla människor
har lika värde.

Vår kultur är öppen och
respektfull

Vår kultur kännetecknas av att
vi möter varandra med öppenhet,
värme och ömsesidig
respekt. Det skapar tillit och en
miljö där både medlemmarna
och organisationen kan växa.

Vi värdesätter eget ansvar,
samarbete och resultat

Med tillit och ömsesidig respekt
för varandra tillvaratar vi
vår samlade kraft och kompetens
för att nå de gemensamma
målen.
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Bemötande
I varje möte vill vi förmedla
kunskap, trovärdighet, engagemang,
hopp och inspiration.
Du blir mött med öppenhet,
värme och respekt.

Välkommen till oss!
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