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Policy för Reumatikerförbundets 

samarbeten med företag 
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation. Förbundet arbetar för att 

människor som lever med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett bra och aktivt liv. Vi samlar 

och sprider kunskap om de reumatiska sjukdomarna, vi påverkar beslutsfattare på alla nivåer i 

samhället och är den största givaren till reumatisk forskning näst efter staten. 

Behandling med läkemedel har under senare år förbättrat livet för många patienter med 

reumatisk sjukdom och är en viktig del av vården. För att nå förbundets vision ett bra liv för alla 

reumatiker kan det ibland vara lämpligt att samarbeta i begränsad omfattning och i enlighet 

med de regelverk som finns för samarbete. Samarbete med framförallt läkemedelsföretag men 

även andra företag sker regelbundet. Vi samarbetar enbart med företag som vi uppfattar delar 

vår värdegrund. 

Syfte med denna policy 

Syftet är att säkerställa att samarbeten sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt. Vår 

trovärdighet och legalitet gentemot beslutsfattare ska aldrig kunna ifrågasättas. Samarbeten ska 

syfta till att uppfylla målen i Reumatikerförbundets stadgar och vår vision om ett bra liv för alla 

reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.  

Riktlinjerna omfattar: 

- Öppenhet kring samarbete 

- Ekonomiskt och annat stöd 

- Allmänna riktlinjer för samarbete 

- Lokala överenskommelser, distrikt och föreningar 

Öppenhet och avtal 

Förbundet anser att öppenhet med information om all samverkan med läkemedelsindustrin är 

viktig. Avtal och andra överenskommelser ska vara skriftliga och hållas tillgängliga för tredje 

part. Avtal skall innehålla en projektbeskrivning och klart ange respektive parts rättigheter och 

skyldigheter. Hur Reumatikerförbundets logotype ska användas ska noggrant övervägas och 

regleras i avtal, såväl som om projektet sker ”i samarbete med” eller ”med stöd av”. Samtliga 

samarbeten som tecknas med läkemedelsföretag ska tecknas utifrån Läkemedelsindustrins 

(LIF:s) regelverk och redovisas i LIF:s samarbetsdatabas samt på Reumatikerförbundets hemsida. 

Samarbetsavtal ska om möjligt upprättas med flera olika företag.  

Ekonomiskt stöd och annat stöd 

Ekonomiska medel ska inte tas emot för att finansiera sådant som kan betraktas som ordinarie 

verksamhet. Ekonomiskt stöd bör endast tas emot för speciella projekt och aktiviteter.  

Allmänna riktlinjer för samarbete 

Vi samarbetar enbart med företag som vi uppfattar delar vår värdegrund. Samarbetsprojekt ska 
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innehålla en projektplan där förbundet alltid är projektägare, planen ska innehålla mål och 

tidplan. Projekt ska planeras gemensamt och på ett sätt som parterna är överens om. Parterna 

har ett gemensamt ansvar för planens genomförande.  

Det ska även framgå på till exempel informationsmaterial att parterna samarbetat. Förbundets 

logga och namn i information får endast användas under förutsättning att det godkänts av 

förbundet. Samarbete ska bedrivas så att parternas oberoende ställning i förhållande till 

varandra inte kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt.  

Lokala överenskommelser, distrikt och föreningar 

Reumatikerförbundets distrikt och föreningar kan sluta överenskommelse om samarbete med 

lokalt företag. Det kan till exempel gälla stöd till arrangemang, annons i medlemstidning eller 

hemsida. Vi samarbetar enbart med företag som delar vår värdegrund. Samarbetsprojekt ska 

innehålla en projektplan där förbundet alltid är projektägare, planen ska innehålla mål och 

tidplan. Projektbeskrivningen ska även innehålla respektive parts rättigheter och skyldigheter. 

Projekt ska planeras gemensamt och på ett sätt som parterna är överens om. Parterna har ett 

gemensamt ansvar för planens genomförande. När distrikt eller föreningar avser att teckna 

överenskommelse ska förbundskansliet informeras innan avtal tecknas. 

Det ska även framgå på till exempel informationsmaterial att parterna samarbetat. Förbundets 

logga och namn i information får endast användas under förutsättning att det godkänts av 

förbundet. Samarbete ska bedrivas så att parternas oberoende ställning i förhållande till 

varandra inte kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt. Det är viktigt att tänka på hur 

samarbetet kan påverka organisationens varumärke, kontakta förbundskansliet vid frågor och 

funderingar. 

Innehåll i en lokal överenskommelse 

Överenskommelsen ska alltid innehålla: 

- Parternas namn och organisationsnummer. 

- Syfte med överenskommelsen, till exempel att öka allmänhetens kunskap om en viss 

diagnos, öka utbudet av anpassad träning för reumatiker eller liknande.  

- Att avtalet är offentligt för tredje part när så önskas. 

- Att överenskommelsen följer Reumatikerförbundets policy för samarbeten med företag. 

- Parternas åtaganden, vem ska göra vad och när ska det ska det ske? 

- Avtalstidens längd. 

- Ansvariga kontaktpersoner. 

- Ekonomiskt stöd om det är aktuellt.  

 


