
  14a) 

  REUMATIKERFÖRENINGEN STOCKHOLM 
2017-01-22 

Till Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap 170311 och Reumatikerförbundets stämma 
juni 2017 

Motion: inrätta ReumaKompis nationellt 

Inom Reumatikerföreningen Stockholm har vi arbetat med ett projekt vi kallar ”ReumaKompis”. 
Det innebär att föreningens medlemmar som vill träffa en ”mer erfaren” kompis matchas ihop med 
en kompis utifrån bland annat ålder och diagnos. De träffas sedan på det sätt de kommer överens om 
och under enkla former, antingen via telefon, e-post, face-to-face eller i föreningens verksamhet. 
Detta har tagits emot väldigt positivt av medlemmar, blivande medlemmar och framför allt vården 
som själva inte har resurser att ta hand om alla frågor och funderingar man kan ha som kroniskt sjuk. 
Vi ser även detta som ett ypperligt tillfälle att värva medlemmar, speciellt nydiagnostiserade. 

Vi i Reumatikerföreningen Stockholm inser dock att vi är en begränsad del av landet och att detta 
skulle kunna fungera ännu bättre på nationell nivå och hoppas att distriktets repskap vill skicka 
denna motion vidare till Reumatikerförbundets stämma i juni.  

ReumaKompis har sneglat en del på Cancerkompis som Cancerfonden har – och deras sätt att jobba 
är nationellt och vi tror att ReumaKompis skulle fungera minst lika bra.  
 
Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 
 
att Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap antar denna motion i sin helhet 
 
att denna motion skickas vidare till Reumatikerförbundets stämma, med följande att- 
 satser: 

att Reumatikerförbundet inrättar ett ”mentorsprogram” i linje med ReumaKompis som 
just nu bara finns i Reumatikerföreningen Stockholm 

att Reumatikerförbundet ser till att det skapas ett nätverk av kompisar som kan bli 
mentorer och en organisation där nya och blivande medlemmar blir erbjudna en 
kompis ur nätverket 

att Reumatikerförbundet erbjuder stöd, material och digitala plattformar för projektet på 
nationell nivå så att alla föreningar och distrikt kan hänvisa till detta 
 
 

För Reumatikerföreningen Stockholm 
Caroline Liljegren 
Ordförande 



Motionssvar: inrätta ReumaKompis nationellt 

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut 

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar årsmötet 

att tillstyrka motionen i sin helhet  

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

 

Representantskapsmötet 2017-03-11 beslöt att 

att tillstyrka motionen i sin helhet  

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

 

 

Johan A. Degerheim, Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1. Inrätta ReumaKompis nationellt. 

Förbundsstyrelsens föredragande: Suzanne Ahlkvist  

 

Motionären föreslår att Reumatikerförbundet inrättar ett nationellt mentorsprogram 
utifrån Reumatikerföreningen Stockholms modell. 

Denna fråga, hur vi kan förädla medlemsnyttan och medlemskapet för den enskilda 
medlemmen, är även en av målsättningarna med aktivitetsplan 2017, att ta fram en 
långsiktig medlemsstrategi. I det arbetet kommer goda exempel, så som 
Reumatikerföreningen Stockholms arbete med ReumaKompis vara en av 
inspirationskällorna. 

Det är väldigt goda ambitioner att vilja införa ett centralt administrerat nationellt 
mentorskapsprogram. Det är dock ett alldeles för stort administrativt och ekonomiskt 
åtagande för förbundet, som redan idag administrerar och utbildar informatörer inom 
olika områden. Det är kanske då mer lämpligt att de föreningar och de distrikt som vill, 
anammar Stockholms modell för ReumaKompis. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen 

 

 

 

 


