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Ett minst sagt svårt, utmanande och märkligt år läggs till handlingarna. 2020 kommer att vara ett år vi alla 
kommer att kunna minnas med många gemensamma nämnare; inställda möten och aktiviteter, hemma
sittande, munskydd och få sociala kontakter, men desto fler digitala möten än någonsin.

Trots det totalstopp i verksamheten som corona orsakade under våren lyckades vi få mycket att fungera. 
Det gällde att ställa om och tänka i lite nya banor. Med viss förlängning av tiden för att genomföra represen
tantskapen lyckades alla distrikt att ha sina möten.

Fler och fler aktiviter har kommit igång som vi har klarat digitalt och som ni kan se i verksamhetsberättelsen 
har vi genomfört mycket av det vi planerade, om än på lite andra sätt.

Vi har jobbat vidare med det Intressepolitiska programmet och sett till att vara synliga i debatten både  
nationellt och lokalt. Flera av de krav som stämman 2019 ställde sig bakom har vi nått framgångar med och 
vi har hörts och synts väl.

Forskning är ett viktigt område för oss och något som många lyfter fram som ett av de viktigaste skälen till 
att vara medlem. För att få ännu mer spridning av de fantastiska framsteg som görs inom forskning på det 
reumatologiska området har vi fortsatt att ge ut vår forskningsrapport. Efterfrågan på forskningspartners 
ökar och vi jobbar med att få fler att involveras i forskningen och tillföra ett patientperspektiv, något som 
behövs i hela kedjan av forskning och hälso och sjukvård.

Vi har påbörjat arbetet med att se över vår organisation och har en ständig dialog och diskussion om hur vi 
jobbar på bästa sätt med de förutsättningar vi har. Vi är den största patientorganisationen och det ska vi 
vara stolta över. För att vi ska fortsätta vara en stark röst för alla med en reumatisk diagnos behöver vi hålla 
ihop och jobba tillsammans på alla nivåer.

Avslutningsvis vill jag och förbundsstyrelsen rikta ett varmt tack till alla förtroendevalda runt om i landet 
och all personal på kansliet för alla insatser under detta minst sagt prövande år. Nu längtar vi efter att kunna 
ses mer ”på riktigt”. 

Lotta Håkansson, förbundsordförande

Ordförande har  
ordet 
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Reumatikerförbundet i  
siffror
• Reumatikerförbundet bildades 1945. 

•  Antalet medlemmar den 31 december 2020 var 43 880.

•  Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation.

•  Reumatikerförbundet har 24 distrikt, 168 aktiva föreningar och  
 3 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 forskning.
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Nytt medlemssystem
Under 2020 tog bytet av medlemssystem till NGO
PRO ett stort kliv framåt. De flesta verksamhets
kritiska funktioner färdigutvecklades och avise
ringen av medlemsavgiften kunde genomföras 
som planerat. Det som återstår är att utveckla yt
terligare funktionalitet i systemet under komman
de verksamhetsår, men systemet har rullats ut och 
implementerats i förbund, distrikt och föreningar. 

Manualer togs även fram och under 2021 är utbild
ningsinsatser planerade att genomföras för regis
teransvariga.

Reuma Utveckling AB
Som en del av Reumatikerförbundets verksamhet 
finns Reuma Utveckling AB, ett av Reumatikerför
bundet helägt bolag.  Reuma Utveckling AB foku
serar främst på två områden; utbildningar och 

Medlems
organisationen

Ett år av utmaningar och omställning
Reumatikerförbundet har tagit sig igenom ett verksamhetsår som inte liknar något annat i vår historia. Se
dan coronapandemin slog till har vi fått ställa om i verksamheten på en rad olika sätt – både när det gäller 
medlemsnyttan och  stödet till förtroendemannaorganisationen.

Kansliets medarbetare har arbetat hemifrån under större delen av året och tack vare en snabb omställ
ning med Teams och Zoom som arbetsverktyg har mycket av verksamheten kunnat rulla på som planerat. 
Faktum är att när vi summerar verksamhetsåret 2020 så har förbundet verkställt det mesta i vår ambitiösa 
aktivitetsplan. 

Samtidigt har vi även genomfört en rad insatser för att bistå förtroendemannaorganisationen med att få 
till stånd representantskap, årsmöten och digitala medlemsaktiviteter, i kombination med att vi utvecklat 
den digitala medlemsnyttan för medlemmarna när möjligheterna att ses fysiskt varit kraftigt begränsade.

2020 blev också ett speciellt år då förbundet behövde lägga särskilt fokus på den ekonomiska utvecklingen. 
I maj beslutade förbundsstyrelsen att ge generalsekreteraren i uppdrag att minska kostnaderna och öka 
kostnadseffektiviteten, både genom att utföra en organisationsöversyn med en ny organisationsplan och 
att se över möjligheten att flytta kansliet till nya lokaler. Detta uppdrag har i hög grad präglat verksamheten 
under 2020. Omorganisationen och lokalflytten kommer också ha stor påverkan på kansliets arbete under 
nästa verksamhetsår. 

Trots dessa väldigt speciella förutsättningar har medarbetarna på kansliet oförtrutet jobbat på. Det finns 
en stark vilja, ambition och engagemang att vara medlemsnyttiga och bidra till att Reumatikerförbundet 
fortsätter vara Sveriges största patientorganisation med en hållbar ekonomi. 

Stina Nordström, generalsekreterare
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kurser för studenter och personal inom vården 
samt testning av förpackningar för företag som vill 
erbjuda konsumenter lättöppnade förpackningar 
och lätthanterliga produkter.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet under 2020 gick främst till att 
digitalisera verksamheten i distrikt och föreningar. 
Med anledning av coronapandemin ställdes alla 
fysiska möten, utbildningar med mera in. För att 
möta behovet av ekonomiskt stöd för att digitali
sera sin verksamhet beslutade förbundsstyrelsen 
om ett tillägg till kriterierna för verksamhetsstö
det. 

Medlemsutveckling
Det totala antalet medlemmar 2020 var 43 880, 
jämfört med 45 875 medlemmar 2019. Förbundet 
minskade därmed sitt medlemsantal med 1 995. 

Samtliga distrikt förutom Reumatikerdistriktet 
Gotland minskade i medlemsantal. Riksföreningen 
för Myositsjukdomar bildades under året och hade 
totalt 21 medlemmar vid årets slut. De andra två 
riksföreningarna, Riksföreningen för SLE och Riks
föreningen för Systemisk skleros, ökade båda sitt 
medlemsantal. 

Antalet avlidna medlemmar ökade jämfört med fö
regående år (834 jämfört med 683) vilket med stor 
sannolikhet har sin förklaring i coronapandemin. 

Nyrekryteringen i förbundet minskade totalt med 
nära hälften. Förbundet fick in 1 713 nya medlem
mar 2020, vilket ska jämföras med 3 250 nya med
lemmar 2019. Det är tydligt att föreningarna har 
haft svårt med rekryteringen och att pandemin 
kraftigt begränsade möjligheten att genomföra fy
siska möten och aktiviteter.

Medlemsavgiften
Uppdraget att se över medlemsavgiften som tillde
lades av förbundsstämman 2019 pausades under 
2020 på grund av pandemin. Arbetsgruppen hann 
med ett möte den 12 februari och planerar att ha 
ett förslag till beslut till stämman 2021.

Arbetsgrupp för framtida 
organisering
För att ta fram ett utlåtande kring Reumatikerför
bundets framtida organisering tillsattes under 
2020 en arbetsgrupp av förbundsstyrelsen. Grup
pen består av representanter från föreningar, di
strikt, förbundsstyrelse och förbundskansliet.

En omvärldsanalys genomfördes där man under
sökte hur andra förbund har genomfört organisa
tionsöversyner och hanterat framtidsutmaningar. 
En enkät skickades ut till distrikt och föreningar 
med frågor kring förbundets organisering, utma
ningar och medlemsarbete.
  
Distriktsordförandekonferensen 
(DOK)
I oktober genomfördes distriktsordförandekon
ferensen med ordförandena från distriken, riks
föreningarna och de två största föreningarna. På 
grund av pandemin genomfördes konferensen di
gitalt för första gången.

Under konferensen diskuterades den kommande 
långsiktiga verksamhetsplanen för 20222025, di
gital omställning med anledning av corona och de 
två stora frågorna som arbetsgruppen för Reuma
tikerförbundets framtida organisering har jobbat 
med: digitalt centralt medlemskap och regionali
sering av förbundets distrikt.

Riksföreningen för 
Myositsjukdomar
Under 2020 bildades och godkändes den nya riks
föreningen inom Reumatikerförbundet, Riksfören
ingen för Myositsjukdomar.

ABF – studiekommitté för 
funktionshinderorganisationerna
Två träffar med ABF:s studiekommitté för funk
tionshinderorganisationer genomfördes under 
året. Fokus på mötena har varit hur organisatio
nerna hanterar det demokratiska arbetet och 
verksamheten under pandemin.
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Digitala kanaler
Inloggad
Under 2020 skapades och lanserades Inloggad, en 
webbplats för Reumatikerförbundets medlem
mar. Inloggad byggdes i verktyget Wordpress och 
ersatte den gamla medlemswebben.

Arbetet skedde successivt under året, bland annat:
• Uppbyggnad av själva webbplatsen, struktur, 

utseende och funktionalitet.
• Skapande av innehåll i form av artiklar, kurser 

och webbshop.
• Skapande av sociala plattformar i form av  

grupper och forum.
• Integration mot medlemsregistersystemet 

NGOPRO.

Sedan lanseringen har drygt 4 000 medlemmar 
skapat ett konto i Inloggad, vilket är nästan 10 pro
cent av Reumatikerförbundets medlemmar.

Under hösten blev det möjligt för föreningar och 
distrikt att skapa egna grupper i Inloggad och att 
anordna virtuella möten med ett tillhörande konto 
på Zoom. Hittills har 25 grupper skapats och fler är 
på gång.

Två stora satsningar på exklusivt innehåll för Inlog
gad gjordes:
• En träningskurs med Rickard Sjöberg, med 

video och övningsinstruktioner i PDFformat.
• Ett kostprogram med recept och inköpslistor.

Reumatiker.se
Under 2020 lanserades den nya webben i och med 
att reumatiker.se gick över till Wordpress. I sam
band med det migrerades även alla föreningsweb
bar.

Totalt hade reumatiker.se 427 560 unika besökare 
som besökte webben vid 630 339 tillfällen och ge
nererade 1 460 466 sidvisningar.

Cirka 60 procent av besökarna kom till reumatiker.
se via Googles sökmotor. De vanligaste sökorden 
som används har med diagnoser att göra, däri
bland: artros, reumatisk artrit, fibromyalgi, smär
ta, ankyloserande artrit och SLE.

Trenden med ett ökat användande av mobila en
heter fortsatte under 2020. Ungefär 69 procent av 
besökarna använde en mobil eller padda. En till
gänglighetsanalys inleddes av företaget Funka, 
vars resultat och rekommendationer kommer att 
implementeras under 2021.

Det innehåll som var mest läst var framför allt 
 diagnossidorna och de äldre sidorna om Att leva 
med reumatism. Även artiklar med information om 
corona hade många besök.

Mest besökta sidorna 2020
• Artros
• Frågor om coronaviruset
• Landningssidan för diagnoser
• Fibromyalgi
• Sjögrens syndrom

Kunskap
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Sociala medier
Reumatikerförbundets närvaro på sociala medier 
finns framförallt på Facebook, Instagram och Twit
ter. Med anledning av rekommendationerna om 
social distansering under coronapandemin använ
de Reumatikerförbundet sociala medier i större 
omfattning för att nå ut till våra följare. Under verk
samhetsåret har antal  interaktioner med Reumati
kerförbundets inlägg i sociala medier ökat.

Sociala medieaktiviteter under 
coronapandemin 

Handgympa
Reumatikerförbundet livesände totalt 12 hand
gympapass via Facebook. Passen var väldigt upp
skattade och uppmärksammades både inom lan
det och internationellt.

#Reumatikerruset
Med anledning av att Vårruset ställdes in omarbe
tades redan planerade aktiviteter till kampanjen 

#reumatikerruset. Över 200 bilder och filmer från 
hela Sverige lades upp och funktionströjor lotta
des ut bland de personer som bidrog.

Artrosdagen 2 juni
Samtliga aktiviteter på artrosdagen gick att ta del 
av digitalt. Ett artrosgympapass livesändes. 

Livesamtal med förtroendevalda
Sammanlagt fyra träffar med förtroendevalda live
sändes på Facebook och Instagram. Syftet var att 
lyfta frågor som berör förtroendevalda och disku
tera hur föreningar kan ställa om sin verksamhet. 

Statistik
Under 2020 ökade antalet följare i alla av Reuma
tikerförbundets sociala mediakanaler.
• Facebook: 12 088 gillare
• Instagram: 2 860 följare
• Twitter: 2 086 följare
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Reumatikerförbundet nämndes i sociala media i  
1 713 inlägg under 2020.  Flest omnämnanden gjor
des på Facebook, med 1 190 inlägg, följt av Twitter 
med 228 och Instagram med 178 omnämnanden.

Mest delade och gillade inlägg på 
Facebook
1. Gör förpackningar som alla kan öppna! Afton

bladet, 6 juli: 80 delningar och 235 reaktioner
2. Debatt: För många reumatiker är träning i 

varmvattenbassäng helt nödvändig, GP, 27 
februari: 70 delningar och 213 reaktioner

3. Årets utdelning från Postkodlotteriet, reu
matiker.se, 19 februari: 41 delningar och 274 
reaktioner

Mest delade artiklar i sociala 
media
• Debattartikel: Gör förpackningar som vi alla kan 

öppna, Aftonbladet, 6 juli: 4 388 gilla/delningar 

• Debattartikel: Bevare oss för en Stockholms
modell i hela landet, Dagens Medicin, 17 mars:  
4 004 gilla/delningar.

• Barn drabbas av hyperinflammation, SVT Nyhe
ter, 5 augusti: 2 940 gilla/delningar

• Debattartikel: Det behövs en kraftsamling för 
rehabilitering!, Dagens Arena, 14 maj: 2 006 
gilla/delningar

Nyhetsbrev mot medlemmar
Under 2020 lanserades ett nyhetsbrev riktat mot 
alla medlemmar med en registrerad epostadress. 
Sammanlagt fyra nyhetsbrev skickades ut under 
året – i mars, juli, oktober och december. Öpp
ningsfrekvensen låg på mellan 5060 procent.

Innehållet i nyhetsbrevet är en blandning mellan 
informativa artiklar och uppmaningar att ta del av 
innehållet på Inloggad. Ambitionen är att nyhets
brevet ska skickas ut en gång per månad.

Internationellt
Reumatikerförbundet deltog på den årliga EULAR 
kongressen, som på grund av coronapandemin 
skedde digitalt. Flera av Reumatikerförbundets 
abstract blev godkända och presenterades under 
kongressen. 

MyRight Sri Lanka/APRD
Projektet med stöd till till reumatikerorganisatio
nen APRD i Sri Lanka fortsatte. Organisationen 
har trots pandemin och lockdowns i landet kunnat 
genomföra flera av sina projekt. Bland annat har 
man hållit igång hälsoläger och framträtt i tv för att  
sprida information till landets reumatiker. 

Knowledge transfer programme, 
KTP, Serbia-Sweden

Projektet kring kunskapsutbyte med Serbiens 
reumatikerorganisation ORS fortsatte under 2020. 

Utbildningen av RAinstruktörer i Serbien fullfölj
des genom självstudier utifrån handböcker och 
filmer samt stöd från Sverige via mejl och Skype. 
I början av året examinerades sex RAinstruktörer 
av Reumatikerförbundet som i sin tur ska börja ut
bilda medicine kandidater i Serbien.

Genom samarbetet har Reumatikerförbundet  
kunnat bidra med kunskaper som kan förbättra 
kunskaperna inom reumatologi och öka förstå
elsen för vad det innebär att vara patient med en 
reumatisk diagnos.

Projektet har finansierats av EULAR.
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Tidningar och trycksaker
Reumatikervärlden
Medlemstidningen Reumatikervärlden utkom med 
sex nummer under 2020. Teman under året var Sjuk  
på jobbet, Sex, Smärta, Arbetsliv, Identitet och  
Motivation.

Reumatikervärlden har fortsatt att produceras av 
produktionsbolaget A4. En ny tjänst för etidnin
gen har avtalats med Prenly och implementerats  
under året. 

TSupplagan för 2020 var 43 900.

Bulletinen
Tidningen Bulletinen utkom med fyra nummer 
under verksamhetsåret. Av kostnadsskäl blev 
nummer 4/2020 det sista i utgivningen. Förbundet 
kommer framöver att undersöka möjligheterna att 
täcka informationsbehovet om de reumatiska sys
temsjukdomarna på andra sätt.

Forskningsrapport
Under verksamhetsåret tog förbundet fram pub
likationen Forskningsrapport 2020 med samman
fattande information om de forskningsprojekt och 
satsningar som beviljats anslag under året. Rap
porten skickades ut till alla medlemmar i decem
ber, tillsammans med Reumatikervärlden.

Detta år hade Reumatikerförbundet och Unga  
Reumatiker en gemensam process vid fördelnin
gen av forskningsanslag från Unga Reumatiker, 
vilket resulterade i en extra stor satsning på for
skning inom reumatiska sjukdomar hos barn och 
ungdomar med 2,5 miljon. Totalt uppgick samtliga 
anslag till 18 525 000 kronor, vilket är rekord, och 
fördelades på 109 forskningsprojekt.

Trycksaker
Under 2020 producerades följande nya trycksaker:
• Aktiv med handartros
• Handbok i fot och fotledsundersökning
• Handbok i hand och handledsundersökning
• Patientlagen, dina rättigheter som patient
• Testamenteshandledning
• Välkommen som medlem [Revidering]
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Kurser och utbildningar
Patientskolor
I över tio år har Reumatikerförbundet anordnat 
handledarutbildningar för att driva Smärtskolan 
– kunskap för livet. Utbildningen erbjuds till vård
personal inom primärvården, främst fysioterapeu
ter och arbetsterapeuter, men även till sjuksköter
skor, kuratorer, läkare med flera. 

Smärtskolan – kunskap för livet och Artros skolan 
erbjuder grundbehandling för patienter med lång
varig smärta respektive artros. Utgångspunkt är 
att alla som behöver ska erbjudas dessa skolor.

På grund av coronapandemin har inga handledar
utbildningar för smärtskolor kunnat genomföras 
under 2020. Ett arbete påbörjades med att upp
datera materialet för Smärtskolan och för att ställa 
om kursen till att bli mer digital. Detta arbete fort
går under 2021.

En digital handledarutbildning för artrosskola ge
nomfördes i november. En väntelista har upprät
tats för de som vill gå kursen på distans.

Metoden för patientskolorna är samarbetet mellan 
sjukvårdens medicinska kompetens och patient
föreningens praktiska erfarenhet i hur det är att 
leva med en långvarig sjukdom. I kurserna deltar 
därför informatörer för att agera som det goda ex
emplet. Reumatikerförbundet utbildar medlem
mar för att medverka i skolorna. 

Ett normalt år genomförs inom vården runt 1 000 
skolor per år, där ungefär 130 informatörer bidrar 
med sin erfarenhet. För att organisera detta har 
varje distrikt en till två samordnare som har kon
takt med vården och informatörerna, samt håller 
informatörerna underrättade om nyheter och an
nan information som behövs för deras uppdrag. 
I december genomfördes ett digitalt möte med 
samordnare för att få en bild av läget ute i landet 
under pandemin.

RA-instruktörsverksamheten
Målgruppen för utbildningarna är vårdpersonal 
under utbildning såsom läkarstudenter, blivande 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och fotvårds
terapeuter. Utbildningen riktar sig även till övrig 
vårdpersonal, till exempel sjuksköterskor på reu
matologmottagningar, distriktsläkare och ATläka
re samt ortopedtekniker och ortopedskomakare.

Utbildningar för läkarstuderande sker på följande 
Universitetssjukhus:
• Malmö
• Lund
• Helsingborg
• Göteborg
• Linköping
• Karolinska Solna/Huddinge
• Södersjukhuset
• Uppsala
• Sundsvall
• Östersund
• Luleå
• Umeå

Med anledning av coronapandemin ställdes RA 
instruktörsverksamheten om till digitala utbild
ningar. Vid det första digitala utbildningsmötet 
hade 160 medicine kandidater i Stockholm möjlig
het att delta. Cirka hälften av de aktiva instruktö
rerna genomförde digitala möten med studenter 
på sina respektive lärosäten. Även den grupp stu
denter som gick den internationella inflamma
tionskursen på Karolinska i Solna erbjöds möjlig
het att delta i digital undervisning.

Övriga utbildningar
Samarbetet med Serbiens reumatikerförbund, via 
EULAR Knowledge Transfer Program, avslutades 
under 2020. Examinationen av sex RAinstruktörer 
i Serbien genomfördes i januari på plats i Belgrad.
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Under hösten deltog fem instruktörer på vidare
utbildningen för sjuksköterskor inom reumatologi 
i Lund. Utbildningen genomfördes tillsammans 
med en reumatolog och sjuksköterskorna utbild
ades i ledstatus.

Samarbetet med det ortopedtekniska företa
get TeamOlmed fortsatte, bland annat med en 
utbildningsdag för ortopedingenjörer och orto
pedskomakare. Dagen erbjöd föreläsningar av 
reumatolog, fysioterapeut och instruktör samt un
dervisning av RAinstruktörer.

Denna yrkesgrupp är mycket viktig för reumatiker 
och de här utbildningarna möjliggör en större för
ståelse för problematiken kring reumatikers fot
problem.

Utöver läkarstuderande utbildades även följande 
studenter och elever:
• Blivande fysioterapeuter i Linköping och Stock

holm.
• Blivande fotvårdsterapeuter på Axelsons 

fotvårdsskolor i Göteborg och Stockholm.
• Föreläsning för elever på Axelsons fotvårds

skola i Göteborg och Stockholm. 
• Digital föreläsning för elever på Axelsons 

fotvårdsskolor i Göteborg och Stockholm.

Arbetet med reexaminationer av RAinstruktörer 
avbröts i april med anledning av pandemin.

Utbildningsmaterialet för hand och fotledsunder
sökning reviderades under året och kan nu bestäl
las av lärosäten.

Vårdsamverkan
Projektet Vårdsamverkan fortsatte under 2020 och 
den specialiserade vården har fortsatt kunnat be
ställa patientinformationsmaterial kostnadsfritt.

Beställningarna av patientmaterial från primär
vården har ökat under året. 

Nytt patientinformationsmaterial
Fem bildspel tänkta för vårdsektorn och för di
strikt och föreningar att använda producerades 
under 2020. De bildspel som togs fram har följande 
teman:
• Smärta trötthet
• Fysisk aktivitet
• För närstående
• Hälsosamma levnadsvanor vid artros
• Vi behöver varandra! Bli medlem

Hälsa och livsstil (Inloggad)
För våra medlemmar producerades kursen Trä
na med Rickard – åtta veckors träning med totalt 
16 träningspass. Syftet med kursen var att peppa 
medlemmar till regelbunden träning i hemma
miljö, som ett stöd och alternativ till annan träning 
som inte kunde genomföras på grund av pande
min.

Diagnosstöd – Att leva med Gikt 
För att möta efterfrågan på saklig och relevant  
diagnosinformation från medlemmar och allmän
het lanserades under 2020 ”Att leva med gikt”. 
Diagnossidan innehåller bland annat artiklar om 
 aktuell forskning, vägen till diagnos, personpor
trätt och tips på levnadsvanor och egenvård. Tex
terna är faktagranskade av läkare från giktnätver
ket. 

Syftet är att bidra till ökad upplevd medlemsnytta, 
att få nya medlemmar som vill veta mer om speci
fik diagnos och att skapa en tydlig och bra referens 
för vården att förmedla till sina patienter med en 
specifik diagnos. Diagnosstöden ska ge besökare 
och medlemmar fördjupad och relevant informa
tion och kunskap på webben.

Innehållet ska även kunna användas vid cirklar, 
kurser och medlemsträffar, bland annat. 
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Reumatikerförbundets intressepolitiska arbete syftar till att tillvarata alla reuma-
tikers intressen. Vi vill att människor med sjukdom i rörelseorganen ska få en ti-
dig och korrekt diagnos för att kunna leva ett så bra och fullgott liv som möjligt.  
Utifrån det intressepolitiskta programmet som antogs 2019 ska Reumatiker-
förbundet arbeta för: Hälso- och sjukvård för hela människan, Ett inkluderande  
arbetsliv, Jämlik rehabilitering och Forskning i samverkan.

Förbundets påverkansarbete kunde under corona
pandemin i princip rulla på som vanligt. Verksam
heten med möten, konferenser och arbetsgrupper 
ställdes om till digitala möten.

Förbundsordförande Lotta Håkansson medverka
de i olika sammanhang av betydelse för Reumati
kerförbundets intressegrupper. Bland annat som 
ordinarie ledamot i regeringens patientråd, Funk
tionsrätt Sveriges styrelse och i Myndigheten för 
delaktighets funktionshindersråd, och som ersät
tare i regeringens Funktionshinderdelegation. 

Arbetet med att tycka till i remissrundor, skriva de
battartiklar, skrivelser och delta i olika möten med 
de myndigheter som är viktiga för våra medlem
mar kunde fortsätta som vanligt tack vare digitala 
verktyg. 

Reumatikerförbundet genomförde under 2020 två 
samverkansprojekt med läkemedelsindustrin.

Under 2020 var Reumatikerförbundet represente
rade eller deltog i arbetet med följande: 
• Nationellt programområde, NPO, för reumatis

ka sjukdomar (möten)
• Nationellt programområde, NPO, för rehabi

litering, habilitering och försäkringsmedicin 
(workshop)

• Nationellt programområde, NPO, för rörelseor
ganens sjukdomar (digital workshop)

• Nationella arbetsgruppen, NAG, för levnadsva
nor 

• Nationella arbetsgruppen, NAG, för reumatoid 
artrit, RA

• Nationella arbetsgruppen, NAG, för smärta
• Nationella arbetsgruppen, NAG, för systemisk 

skleros
• Arbetsgrupperna för Personcentrerade stan

dardiserade vårdförlopp för knäartros, höft
artros och reumatoid artrit, RA.

Flera vårdförlopp – hur vården ska ta hand om den 
som söker för en specifik misstanke om vissa sjuk
domar – sjösattes under 2020. Bland annat vård
förloppen för reumatoid artrit (RA) och höftartros, 
två väldigt vanliga sjukdomar. Ett standardiserat 
vårdförlopp för en viss sjukdom innebär att alla 
som utreds ska bemötas så lika det går. Vården ska 
sträva efter att undersökningarna ska göras i sam
ma ordning och gå så fort som möjligt, oavsett vem 
du är eller var du bor.

Som den största patientorganisationen får Reu
matikerförbundet ofta frågor från myndigheter 
och beslutsfattare om att vara med i olika samråd. 

Påverkan
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Under 2020 var Reumatikerförbundet delaktiga i:
• Prioriteringsarbetet kring Socialstyrelsens revi

derade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
• Läkemedelsverkets Patient och konsumentråd
• Försäkringskassans Funktionshinderråd 

Reumatikerförbundet lämnade synpunkter till 
Vård  analys gällande omställningen till god och 
nära vård och bidrog till Riksrevisionen med er
farenheter om subvention av läkemedel inom 
Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets upp
drag. Reumatikerförbundet deltog även i flera av 
SKR:s dialogforum för god och nära vård. 

Covid-19
Under coronapandemin förmedlade Reumatiker
förbundet kontinuerligt viktig information till våra 
medlemmar. Vårt goda samarbete med Svensk 
reumatologisk förening SRF har även underlättat i 
det arbetet.

Reumatikerförbundet bidrog till att det idag finns 

en smittbärarpenning för den som inte kan jobba 
på grund av egen eller en nära anhörigs sjukdom.  I 
frågor som krävde snabba beslut agerade förbun
det bollplank och remissinstans till olika myndig
heter, utskott och enskilda beslutsfattare.

Reumatikerförbundet fick möjlighet att bidra 
till en rapport, ”Patientens röst i pandemin”, 
som lämnades över till Regeringskansliet och till 
samverkansgruppen för hälsa och life science. 
I rapporten lyftes vad som måste bli bättre in
för nästa kris. Mycket kan göras redan nu med de  
erfarenheter vi har i färskt minne. 

I juli genomfördes en enkätundersökning ställd 
till Reumatikerförbundets medlemmar om hur 
covid19 har påverkat deras tillgång till vård. Un
dersökningen visade bland annat att många bokat 
av besök på eget initiativ men att många också har 
fått sina besök inställda av vården. Det handlar om 
allt från planerade vårdbesök, rehabilitering, olika 
undersökningar och operationer. Förbundet skrev 
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två debattartiklar på temat uppskjuten vård och 
konsekvenserna för patienterna. Utifrån resulta
tet kan man konstatera att många riskerar att bli 
sämre i sina reumatiska sjukdomar på grund av de 
omprioriteringar som varit nödvändiga.

Uppvaktningar
Innan coronapandemin hann Reumatikerförbun
det med att uppvakta socialförsäkringsminister 
Ardalan Shekarabi för att prata om de brister som 
våra medlemmar upplevde i sjukförsäkringen som 
den såg ut då.

Efter uppvaktningen har ett förslag kommit för 
att underlätta för den som är långvarigt sjukskri
ven. Den som fyllt 62 år ska få sin arbetsförmåga 
bedömd mot arbete hos befintlig arbetsgivare och 
den hårt kritiserade 180 dagars regeln kommer att 
försvinna, vilket är små steg i rätt riktning. 

Förbundet uppvaktade även Fredrik Lennartsson, 
chef för vård och omsorg på Sveriges kommuner 
och regioner, SKR, och diskuterade bland annat 
omställningen till god och nära vård och vikten av 
rehabilitering.

Sedan 2018 har Reumatikerförbundet ett Intresse
politiskt program med de frågor som är mest ange
lägna att driva. I Socialstyrelsens nya riktlinjer för 
vård vid sjukdomar i rörelseorgan finns flera av de 
områden från det intressepolitiska programmet 
med, bland annat samordning av olika vårdinsat
ser, teamrehabilitering och patientutbildning .

Under 2020 har ytterligare en av Reumatikerför
bundets valfrågor från 2018 blivit verklighet; att en 
så kallad MAR, medicinskt ansvarig för rehabilite
ring, ska finnas i alla kommuner.

Patientriksdagen 2020 och 
patientlagen
Patientriksdagen 2020 genomfördes tillsammans 
med Astma och Allergiförbundet, Blodcancer
förbundet, Bröstcancerförbundet, Riksförbun
det HjärtLung, Huvudvärksförbundet, Neuro och  
Psoriasisförbundet, med stöd av Novartis.

Årets tema på patientriksdagen var patientlagen 
–  en lag som berör oss alla men som inte har fått 
det genomslag som den förtjänar. Fokus låg på pa
tientutbildning, hälsoplan och vårdkoordinering. 
Om patienterna är välinformerade och aktivt kan 
delta i och påverka besluten, blir vården bättre, ef
fektivare och säkrare.

För att ytterligare bidra till att öka kunskapen om 
patientlagen producerade Reumatikerförbundet 
en broschyr om patientlagen i samarbete med 
Sanofi. Lagen kallas ibland ”lag utan genomslag” 
eftersom få känner till den. Det vill Reumatikerför
bundet ändra på – fler ska ha kunskap om indivi
duella planer, att få en second opinion och att vid 
behov få en vårdkoordinator.

Bollplank till myndigheter och 
Sveriges Kommuner och regioner, 
SKR
Som den största patientorganisationen får Reu
matikerförbundet ofta agera bollplank till myndig
heter och beslutsfattare i olika frågor. Under 2020 
skedde så bland annat till Vård analys, om vad som 
är viktigt för våra medlemmar när det gäller om
ställningen till god och nära vård.

Under coronapandemin svarade Reumatikerför
bundet även på flera snabbremisser gällande olika 
insatser som till exempel smittskyddspeng, risk
grupper och möjligheten till retroaktiv ersättning.  



19

Reumatikerförbundet deltog i flera av SKR:s Dia
logforum för God och nära vård. Bland annat dis
kuterades den bästa vägen till personcentrerad 
vård, patientkontrakt samt vikten av att fokus lig
ger på patienternas behov och upplevelse och inte 
vårdens och personalens syn av patientens upple
velse.

Distrikt och föreningar
En viktig del av Reumatikerförbundets intressepo
litiska arbete är att bistå distrikt och föreningar i 
det regionala påverkansarbetet, till exempel inför 
regionala konferenser om de nya rikt linjerna för rö
relseorganens sjukdomar. Reumatikerförbundet 
deltog även i ett projekt initierat av Funktionsrätt 
Sverige – en utbildning i hur man kan påverka och 
företräda sin organisation i det regionala arbetet.

Artrosdagen
I vanliga fall genomförs Artrosdagen i samarbete 
med Apoteket AB men med anledning av corona
pandemin avbröts kampanjplaneringen.

Reumatikerförbundet valde att på egen hand upp
märksamma artrosdagen på webben och i sociala 
medier. Bland annat genom en föreläsning med 
Maria Andersson på FoU Spenshult om artros och 
ett träningspass med fysioterapeut Annika Tern
gård på Facebook. Det var även möjligt att ringa till 
Reuma Direkt för att ställa frågor om artros.

Internationella reumatikerdagen, 
12 oktober
I stället för att som brukligt vara ute och informera 
om Reumatikerförbundets verksamhet och värva 
medlemmar fick distrikt och föreningar ställa om 
till aktiviteter anpassade efter pandemin på Inter
nationella reumatikerdagen.

En ny informativ och samlad sida, Att leva med gikt, 
lanserades på Reumatikerförbundets webbplats. 
Ett mejl gick ut till alla vårdcentraler i Sverige med 
en länk till den nya sidan och kontaktuppgifter till 
närmaste Reumatikerdistriktet och dess ordföran
de.

En regional debattartikel, Så kan vården bli bätt
re för giktpatienter, fick väldigt bra spridning runt   
om i landet. Aktiviteten mättes i antal klick på in
formationssidan, och de flesta vårdcentraler be
sökte sidan vid ett eller flera tillfällen. Förhopp
ningen är att vården ska tipsa patienterna om den 
nya sidan, och på så vis öka kunskapen om gikt och 
vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Aktiviteterna resulterade i ett par hundra nya med
lemmar under oktober och november.

Samverkan med andra
Genom Funktionsrätt Sverige deltog Reumatiker
förbundet i följande:
• Nätverket för jämlik hälsa
• Nätverket för arbetsmarknadspolitik
• Projekt patientföreträdarutbildning

Under året var Reumatikerförbundet även delak
tiga i uppföljningsarbetet om rapporten Respekt 
för rättigheter och medverkade vid ett par öppna 
webbinarier om vad som har skett sedan rappor
ten presenterades i riksdagen 2019.
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Press & Media
Genomslag i media
Under 2020 publicerade Reumatikerförbundet 18 
debattartiklar och 13 pressmeddelanden. Reu
matikerförbundet medverkade i tre TVinslag: om  
varmvattenbassänger, inställda operationer och 
svåröppnade förpackningar. 

Det intressepolitiska arbetet med att förbättra  
artrosvården, lindra reumatisk värk och synliggöra 
tandvårdsbidrag blev till tre toppnyheter och för
stasidor på Aftonbladet. En av dessa nyheter ham
nade även på löpsedeln.

Reumatikerförbundet fick ett stort nationellt ge
nomslag när TV4 Nyhetsmorgon testade svåröpp
nade matförpackningar i studion tillsammans 
med förbundets representanter.  TV4 Nyheterna 
sände även ett inslag om Reumatikerförbundets 
kartläggning av varmvattenbassängerna runt om 
i landet.

Reumatikerförbundet omnämndes i media vid 789 
tillfällen. Förbundsordförande Lotta Håkansson 
uttalade sig återkommande i frågor som rörde in
ställda operationer, bra artrosvård, förpackningar 
och rehabilitering bland annat. 

På grund av svårigheter att genomföra lokala ak
tiviteter under pandemin påverkades föreningar
nas och distriktens möjligheter att synliggöra sin 
verksamhet och intressepolitik genom press och 
media samt sociala media.

Som en följd av det har det under året skett en ned
gång i antalet mediala omnämnanden.

Sammanlagt omnämndes Reumatikerförbundet i 
230 olika källor; av dessa var hälften tryckt media 
och hälften webbmedia. I sociala medier var det  
1 713 inlägg som omnämnde Reumatikerförbun
det under tidsperioden. 

TV-framträdanden 2020
• Reportage om Reumatikerförbundets kartlägg

ning av varmvattenbassänger runt om i landet. 
TV4 Nyheterna, 22 februari. 

• Inslag om Reumatikerförbundets arbete att 
certifiera lättöppnade förpackningar: TV4  
Nyhetsmorgon, 4 juni.

• Inslag om svårigheterna att få operationstid på 
grund av pandemin. TV4 Nyheterna, 27 oktober.

Debattartiklar
Reumatikerförbundet skrev 18 debattartiklar un
der 2020. Under pandemin involverades distrikts
ordförande i högre utsträckning än tidigare år för 
att underteckna och skicka debattartiklar till lo
kala redaktioner. Konceptet med stomartiklar är 
uppskattat av distrikten och ett effektivt sätt för 
Reumatikerförbundet att få intressepolitiska bud
skap synliggjorda i hela landet. 

Reumatikerförbundet skrev även debattartiklar 
till sammans med andra organisationer i syfte att 
förstärka gemensamma intressepolitiska frågor. 
Temat kretsade kring olika aspekter av covid19, 
läkemedelsbrist, rehabilitering, forskning, varm
vattenträning och svåröppnade förpackningar.

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden återspeglar Reumatikerför
bundets intressepolitiska ställningstaganden och 
forskningssatsningar. 2020 skrev Reumatikerför
bundet 13 pressmeddelanden. Dessa handlade 
om coronarelaterade frågor, lätt öppnade förpack
ningar, tillgång till läkemedel och varmvattenbas
sänger. 
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Debattartiklar
• Reumatikernas önskelista: Dags för handling snarare än råd.  Stomartikel. HallandsPosten m.fl.
• Vi vill delta i utvecklingen mot god och nära vård. Dagens Medicin.
• Så kan vi tillsammans minska lidandet och kostnaderna för ledgångsreumatism. Lysekilsposten m.fl.
• Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten. Assistanskoll.
• Dags att öka kunskapen om gikt. Stomartikel. VLT m.fl.
• Förbättra reglerna för riskgruppsersättning. Stomartikel. NA m.fl.
• Risk för att grupper ställs mot varandra. Dagens Medicin.
• Hög tid att prioritera medicinsk forskning. Altinget.
• Dra inte ner på klimatvård för kroniskt sjuka. Stomartikel. Borås Tidning m.fl.
• Så kan artrospatienter få bättre vård. Stomartikel. Nya LidköpingsPosten. m.fl.
• Vi ser en risk för att olika grupper ställs mot varandra. Dagens Medicin.
• Gör förpackningar som alla kan öppna. Aftonbladet.
• Träning i varmvattenbassäng nödvändig för reumatiker. Stomartikel. ÖstersundsPosten. m.fl.
• Minska smittorisken och fixa hemleverans. Stomartikel. Borås Tidning. m.fl.
• Det behövs en kraftsamling för rehabilitering! Dagens Arena.
• Kalmar gör på ett sätt, Uppsala ett helt annat. Aftonbladet.
• Dags att ge dem med störst behov företräde i vården. Dagen Medicin.
• Många får vänta för länge på rätt diagnos. Stomartikel. Gefle Dagblad. m.fl.

Pressmeddelanden
• Restnoterade läkemedel tar snabbt slut i apoteken
• Reumatikerförbundet välkomnar att fler apotek i glesbygd får söka ekonomiskt stöd
• Färre giktanfall med bättre vård
• Marie WahrenHerlenius och SvenErik Sonesson vid KI prisas för världsledande forskning
• Förläng ansökningstiden för riskgruppsersättning
• Vanliga matförpackningar är svåra att öppna visar test
• Nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
• Ny amerikansk studie om hydroxyklorokin motsäger tidigare resultat
• Reumatikerförbundet välkomnar begränsningar av förskrivningsrätten på klorokin och hydroxiklorokin
• Forskare vid högskolor och universitet tilldelas anslag för viktig forskning om reumatiska sjukdomar
• Stor forskningssatsning på barnreumatism i årets utdelning
• Nedläggning av bassänger hotar tillgång till varmvattenträning
• Ny statlig utredning ger förhoppning om mer rättvis sjukförsäkring
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Remissyttranden
• Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, SOU 2019:42, till Socialde

partementet.
• God och nära vård, SOU 2020:19, till Socialdepartementet.
• En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, SOU 2020:6, till Socialdepartementet. 
• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter, SOU 

2020:36.
• Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, till Socialstyrelsen.
• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Reumatoid artrit, RA, till Sveriges kommuner och 

regioner, SKR.
• Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – höftartros, till Sveriges kommuner och regioner, SKR.
• Snabbremiss angående viss sjukpenning i samband med covid19, till Socialdepartementet
• Snabbremiss angående riskgrupper covid19, till Socialdepartementet via Funktionsrätt Sverige.
• Redovisning av uppdrag att se över förordning om bidrag till öppenvårdsapoteksservice, till Tandvårds 

och läkemedelsförmånsverket, TLV.
• Målnivåer – vård vid rörelseorganens sjukdomar, till Socialstyrelsen.

Skrivelser
• Gör ett ordentligt omtag om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning, till arbets

marknadsminister Eva Nordmark, tillsammans med Funktionsrätt Sverige, februari 2020.
• Arbetsmarknadspolitik för personer med funktionsnedsättning. Inspel till regeringen och samarbets

partierna, tillsammans med Funktionsrätt Sverige, november 2020.
• Synpunkter till uppdraget ”Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras”, till Socialstyrelsen, april 2020.
• Stor oro för brist på läkemedel för behandling av reumatisk sjukdom, till Läkemedelsverket, april 2020.
• Angående restnoteringar av antireumatiska läkemedel, till Läkemedelsverket, december 2020.
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Reumatikerförbundet främjar huvudsakligen reumatologisk forskning genom 
att dela ut anslag till projekt med hög vetenskaplig kvalitet och med uttalad 
 patientnytta. Under 2020 fördelades projektanslag till en summa av 18 525 000  
kronor ut mellan 109 olika forskningsprojekt, via Reumatikerförbundets forsk-
ningsfond tillsammans med ett flertal andra stiftelser och fonder.

En av de större satsningarna i den totala summan 
för 2020 gjorde Reumatikerförbundet tillsammans 
med Unga Reumatiker i ett gemensamt arbete att 
fördela 2,5 miljoner kronor från Unga Reumatikers 
forskningsfond, vilket är deras största utdelning 
någonsin.

Alla ansökningar granskas av Vetenskapliga nämn
den som lämnar ett beslutsförslag till Reumati
kerförbundets styrelse hur fondens medel ska 
fördelas. Under 2020 granskade nämnden även 
förslaget till utdelning av 2,5 miljoner kronor från 
Unga Reumatikerns forskningsfond, vilket sedan 
beslutades av Unga Reumatikers riksstyrelse.

Enligt Reumatikerförbundets forskningspolicy bör 
riktade satsningar göras på sådana forskningsom
råden som bedöms som eftersatta, men som har 
förutsättningar för att beforskas vidare. Vidare bör 
stöd även ges till forskningsmiljöer och forsknings
tjänster där förbundet identifierat brister i annan 
finansiering som medfört att angelägen patient
nära klinisk forskning kraftigt minskat. Under 2020 
gjordes sådana insatser inom forskningsområdet 
rehabilitering, med en fördelning av projektanslag 
på 2 470 000 kronor till fyra olika forskningspro
jekt samt för en tjänst vid Karolinska Institutet. En 
riktad satsning gick också till forskningsmiljön vid 
FoU Spenshult. Sammanlagt värde för forsknings
anslagen var 18 525 000 kronor. 

Under verksamhetsåret tog förbundet fram publi
kationen Forskningsrapport 2020 som skickades ut 
till alla medlemmar genom samdistribution med 
Reumatikervärlden.

Särskilda satsningar
• Satsningen på rehabiliteringsforskning hade sin 

första utlysning
• FoU Spenshult fick fortsättningsanslag

FoU Spenshult
FoU Spenshult är en fristående stiftelse och forsk
ningsenhet för forskning inom reumatologi. Verk
samheten är en tvärprofessionell samlingspunkt 
för forskare som parallellt även är verksamma 
inom vården och ligger i anslutning till primärvår
den i Halmstad.

Samarbete med Vetenskapsrådet 
om patientperspektivet
Reumatikerförbundet samverkar med andra fi
nansiärer, aktörer och beslutsfattare inom vård 
och forskning med syftet att klinisk forskning ska 
vara viktig och relevant ur ett patientperspektiv.

Tillsammans med Vetenskapsrådet samarbetar 
Reumatikerförbundet på en strukturell nivå för 
att på både lång och kort sikt förbättra patient
involvering i forskning som finansieras med statli
ga medel. 

Forskning
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Under 2020 granskade och utvärderade Reumati
kerförbundet patientperspektivet i de ansökning
ar som inkommit till Vetenskapsrådet om anslag 
till klinisk behandlingsforskning. Reumatikerför
bundet föreläste även om patientinvolvering/bru
karmedverkan i forskning för Vetenskapsrådets 
kommitté för klinisk behandlingsforskning.

Övrig samverkan
• Representanter i internationella arbetsgrupper 

under EULAR:s paraply, bland annat forsknings
partners och fysisk aktivitet för hälsoprofessio
ner.

• Samarbete med ForskaSverige! för att medicin
ska framsteg snabbt ska komma befolkningen 
till del. Årets fokus har varit förbättrade förut
sättningar för precisionsmedicin och delning av 
hälsodata.

Forskningspartner
Genom forskningspartner deltar Reumatikerför
bundet i flera forskningsprojekt. Under 2020 var 
förbundets forskningspartners involverade i sam
manlagt 63 projekt. Vissa forskningspartners del
tog som representanter i mer än ett projekt.

Representation i register
Reumatikerförbundet har representanter i följan
de kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdo
mar:
• Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)
• Svenska knäprotesregistret
• Svenska Skulder och Armbågsregistret
• Bättre Omhändertagande av Patienter med 

Artros (BOA) 

Stipendier
Nanna Svartz stipendium för 
framstående reumatologisk 
forskning
Sedan 1999 delar Reumatikerförbundet tillsam
mans med Pfizer årligen ut ett stipendium för fram
stående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är 
instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga pro
fessor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett 
av världens första antiinflammatoriska läkemedel 
mot reumatism.

År 2020 tilldelades stipendiet till Marie Wahren 
Herlenius, professor i experimentell reumatologi 
och SvenErik Sonesson, professor emeritus, barn
kardiologi vid Karolinska Institutet. De får utmär
kelsen för sitt mångåriga samarbete kring med
födda hjärtblock som kan drabba foster till mödrar 
med vissa reumatiska sjukdomar.

Vårdforskningsstipendiet
Vårdforskningsstipendiet delades inte ut under 
2020.

Patientsäkerhetsstipendiet
Tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening 
(SOF) delar Reumatikerförbundet ut ett patient
säkerhetsstipendium för att stimulera patientsä
kerhetsarbetet inom ortopedisk sjukvård. Det be
slutades att inte ha någon nomineringsprocess för 
stipendiet under 2020.
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Reuma Direkt – 
Reumatikerförbundets frågelinje
Reuma Direkt är Reumatikerförbundets frågelinje 
för främst personer som har eller misstänker att de 
har en reumatisk sjukdom, men även för närståen
de, vårdpersonal och andra intresserade. Frågelin
jen drivs av Reumatikerförbundet och bemannas 
av erfaren sjukvårdspersonal med tystnadsplikt. 
Frågorna besvaras främst i telefon men även via 
mejl.

Vem ringer?
Under 2020 har cirka 1 250 personer kontaktat frå
gelinjen. Det är en kraftig ökning med 200 kontak
ter jämfört med föregående år, vilket i första hand 
kan tillskrivas pandemin. Det är företrädesvis per
soner med reumatiska sjukdomar eller symtom, 
men också närstående, studenter och sjukvårds
personal.

Det är en stor variation på frågorna men de som do
minerar är om symtom, diagnos, orsak, sjukdoms
utveckling, levnadsvanor och andra behandlings
metoder. Ofta leder en fråga till flera följdfrågor 
i diskussionen. Frågeställningar som ökat är hur 
man söker hjälp i sjukvården och vilket bemötande 
man får. Medlemskap i Reumatikerförbundet kom
mer ofta upp och ibland behöver man någon som 
lyssnar och ger stöd. 

2020 var ett annorlunda år med tanke på pande
min. Inledningsvis var det många frågor relaterat 
kring covid19 kopplat till reumatisk sjukdom. 
Senare under året ökade behovet av stödsamtal. 
Vidare har vi uppmärksammat att personer har 
haft svårigheter att nå vården. Det har också varit 
många frågor kring vaccination.

Utåtriktad verksamhet
Under året redovisades och marknadsfördes Reu
ma Direkt i flera sammanhang. Bland annat under 
utbildningar inom artros och smärtskolor, för 
RAinstruktörer, genom föreningar och distrikt, Ax
elssons fotvårdsutbildning samt vidareutbildning
ar på Lunds universitet för Reuma sjuksköterskor 
och ST och ATläkarna i Halland. Informationsma
terial skickas efter förfrågan till vårdcentraler, kli
niker och föreningar.

En nyhet under 2020 var att Reuma Direkt med
verkade på Reumatikerförbundets Facebook och 
Instagram. Frågor besvarades både live och i skrift
lig form. Intervjuer genomfördes i ELSAappen, 
en vårdapp för RApatienter. Reuma Direkt deltog 
även på Artrosdagen och Internationella Reumati
kerdagen. I samband med Reumatikerförbundets 
extra satsning på diagnosen gikt höll Reuma Direkt 
extra öppet med en ökad bemanning.

Organisation
Fem personer ingår i gruppen som bemannar Reu
ma Direkt. Utöver dessa finns även en reumatolog 
som backup.

Frågelinjen har en nära kontakt med forskning 
och vård bland annat genom samarbete med FoU 
Spenshult som har sin placering inom primärvår
den i Halmstad. Detta är viktigt för verksamheten 
ur ett kunskaps och patientperspektiv.

Under året utvecklades en digital registrerings
blankett som kommer att implementeras under 
2021.

Stöd
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DigiStödet
Tillsammans med Riksförbundet för social och 
mental hälsa, ABF, Hjärnskadeförbundet Hjärn
kraft och Riksförbundet HjärtLung deltog Reuma
tikerförbundet i projektet ”DigiStödet”. 

Projektets syfte var att erbjuda personer med olika 
former av funktionsnedsättning och/eller ur risk
grupper ett digitalt kamratstöd under pandemin. 

Reumatikerförbundet bidrog till projektet med 
att informera och rekrytera till utbildningarna för  
digital cirkelledare. Projektet var en viktig del i ar
betet att höja kunskapsnivån och intresset för digi
tal verksamhet.

Digital cirkelledarutbildning
Genom ABF utbildades 16 personer från Reuma
tikerförbundet i att leda digitala studiecirklar. De 
deltagare som inte redan var utbildade cirkelleda
re fick även en sådan utbildning. 

Under hösten arrangerade Reumatikerförbundet 
ett möte kring digital verksamhet för medlemmar 
som gått den digitala cirkelledarutbildningen och 
de som på eget initiativ startat digitala aktiviteter 
ute i landet. Syftet med mötet var att utbyta er
farenheter och tankar om hur Reumatikerförbun
det kan stötta och utveckla digital verksamhet i 
föreningar och distrikt. Man presenterade även 
Inloggad och de möjligheter till verksamhet som 
finns där. 

Projektet var en viktig del i Reumatikerförbundets 
arbete med att höja kunskapsnivån och intresset 
för digital verksamhet.

Bidrag och stipendier
På grund av pandemin har de medlemmar som be
viljades rehabiliteringsstipendium under 2020 inte 
kunnat använda sig av det. De kommer att få möj
lighet att under 2021 söka stipendiet på nytt. 
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Reumatikerförbundets insamling är en förutsättning för en stor del av förbundets 
arbete inom kunskapsspridning, påverkan, forskning och stöd. 2020 stod gåvor 
och bidrag för 59 procent av Reumatikerförbundets totala intäkter.

Gåvor och bidrag 
Tack vare alla våra givare samlade Reumatikerför
bundet under 2020 in 24,5 miljoner kronor i gåvor 
och bidrag. 51 procent av gåvorna kom från testa
menten.

Postkodlotteriet 
Reumatikerförbundet har varit förmånstagare hos 
Postkodlotteriet sedan 2009 och har sedan dess 
fått ta emot 82,7 miljoner kronor till vårt arbete. 
Under 2020 fick vi 7 miljoner kronor i form av ett så 
kallat basstöd. Pengarna i basstödet är inte öron
märkta för någon speciell del av arbetet, utan vi 
som organisation får förtroendet att använda dem 
där vi ser att de bäst behövs.

Under 2020 delade Postkodlotteriet utöver basstö
det ut ett specifikt “covidstöd” på 700 000 kronor.

Folkspel
För varje Bingo och Sverigelott som säljs via Reu
matikerföreningarna får Reumatikerförbundet en   
liten del till verksamheten från Folkspel. 2020  
uppgick det bidraget till 743 000 kronor.

Insamling

Gåvor och bidrag från organisationer, 
fonder, stiftelser och företag

Postkodlotteriet
29 %

13 %

Testamenten
51 %

7 %

Gåvor från privata 
givare
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Information om verksamheten

Styrelsen för Reumatikerförbundet, med organisationsnummer 802002-7838, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret           
1 januari - 31 december 2020, Reumatikerförbundets 75:e verksamhetsår.

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

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 inspirera och 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 andra 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 ännu inga förebyggande vacciner eller botande behandlingar men forskningen går framåt. 

Reumatikerförbundet har formulerat fyra övergripande mål i sin verksamhetsplan för åren 2017 – 2021. De ska bidra till att komma 
närmare visionen om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

  • 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 
reumatiskt sjuka i andra länder. Med dryga 43 880 medlemmar är förbundet en av de största patientorganisationerna i Europa. 

Väsentliga händelser under året

Coronapandemins påverkan

Coronapandemin har haft stor påverkan på Reumatikerförbundet. Det gäller såväl förbundets centrala arbete som verksamheten i 
distrikt och föreningar, liksom pandemin har påverkat de flesta verksamheter i samhället. Förbundet gick snabbt in i ett läge för att 
hantera och anpassa sig till situationen, både för att undvika att medarbetarna blev smittade och för att bidra till minskad 
smittspridning i samhället. Samtidigt har förbundet fortsatt att driva och genomföra verksamhet genom att ställa om.
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Förbundet har bland annat genomfört följande åtgärder:

  • Skapat förutsättningar för medarbetarna att arbeta hemma.
  • Vidtagit åtgärder i kansliets lokaler för att undvika smittspridning.
  • Genomfört extra möten i ledningsgruppen (initialt varje dag och sedan två gånger i veckan) för bättre kontroll av 
  verksamheten.
  • Personalmöten varannan vecka för att säkra kommunikation, transparens och goda kollegiala relationer.
  • Arbetat med omställning i verksamheten med fokus på anpassning i digitala lösningar: internt på kansliet, som hjälp
  till distrikt och föreningar att genomföra möten och aktiviteter och som verktyg för att möta medlemmar och utveckla 
  medlemsnytta.

Omorganiseringen av förbundskansliet

I december 2019 initierades en diskussion i förbundsstyrelsen kring förbundets ekonomi som utmynnade i bland annat ett beslut 2020 
om att en omorganisering av förbundskansliet bör ske. Under året har en sådan omorganiseringsprocess startat och ett beslut om en ny 
kansliform togs i februari 2021.

Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Styrelsen har under året haft två arbetsgrupper som arbetat med viktiga förbundsfrågor. Den ena gruppen – Medlemsavgiftsgruppen – 
har letts av förste vice ordförande Hans Håkansson och den andra – Organisationsöversynsgruppen – har letts av förbundsordförande 
Lotta Håkansson. 

Verksamhet

Årets distriktsordförandekonferens genomfördes digitalt den 9 oktober via Zoom. Det var första gången som konferensen ägde rum 
digitalt och deltagarna fick möjlighet att testa tekniken vid två tillfällen innan dess för att bli bekväma med omställningen. Temat för 
konferensen var ”Organisation och verksamhet” med fokus på den nya långsiktiga verksamhetsplanen för 2022-2025 samt förbundets 
framtida organisering. 

Digital omställning/utveckling

Den demokratiska organisationen drabbades i ett första skede väldigt hårt av pandemins effekter och åtgärderna för att minska 
smittspridningen i samhället. Det ledde till att många traditionellt fysiska möten och aktiviteter ställdes in och sköts på framtiden. Med
hjälp av praktiskt stöd och rådgivning från förbundskansliet samt erforderliga dispenser från stadgarna som förbundsstyrelsen fattade 
beslut om så kunde till exempel Reumatikerdistriktens representantskap genomföras digitalt och/eller på distans via videomöte, 
telefonkonferens eller poströstning. Vidare har förbundet jobbat hårt på att inspirera och engagera till digital verksamhet i distrikten 
och föreningarna samt erbjuda verktyg för detta ändamål, bland annat mötesverktyget Zoom.

I ett projekt finansierat av Arvsfonden genomförde ABF tillsammans med Reumatikerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och 
Riksförbundet HjärtLung en satsning på att utbilda digitala cirkelledare och stötta organisationernas förtroendevalda med tekniska 
frågor och annat som kan dyka upp när förtroendevalda och medlemmar ska delta i eller starta digital verksamhet/möten.

RA-instruktörsverksamheten ställde även om sin verksamhet till att bedrivas på distans, via Zoom som sedan tidigare använts på 
universiteten. Det första utbildningsmötet via ett digitalt verktyg genomfördes den 24 mars i Stockholm och vid det tillfället hade 160 
medicine kandidater i Stockholm möjlighet att delta. Det nya digitala sättet att undervisa har sedan implementerats och hälften (cirka 
20 personer) av de aktiva instruktörerna genomför nu digitala möten med studenterna på sina respektive lärosäten.

Patientskoleverksamheten har även den ställts om till digital verksamhet. Den första helt digitala utbildningen för vården genomfördes
under fyra fredagar i november.

Nytt medlemssystem

Under 2020 kunde projektet med byte av medlemssystem till NGO-Pro ta ett stort kliv framåt. De flesta verksamhetskritiska 
funktioner har färdigutvecklats och aviseringen av medlemsavgiften kunde genomföras som planerat. Även pedagogiska manualer har 
tagits fram.
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Kommunikation

Under 2020 gjorde förbundet stora satsningar på kommunikation i de digitala kanalerna. I maj lanserades en helt ny digital mötesplats 
för alla våra medlemmar – Inloggad. Vid årets slut hade cirka 3000 personer loggat in.  Vi satsade också på kommunikationen via 
reumatiker.se och uppdaterade kontinuerligt med information om covid-situationen generellt och specifikt kring det som påverkade 
reumatiker. 

En annan digital kanal som etablerades på förbundskansliet i början av 2020 var Teams, en del av Microsofts Office 365. Teams 
gjorde att förbundskansliets personal kunde arbeta effektivt på distans, vilket vi började med i mars då vi efter Folkhälsomyndighetens
rekommendation började arbeta hemifrån.

I september påbörjades arbetet med att se till att föreningarna kunde få tillgång till en egen grupp på Inloggad, där deras medlemmar 
kan träffas, prata med varandra och utbyta information och annat. Dessutom startades utrullningen av Zoom till föreningar och 
distrikt, för att de skulle kunna hålla digitala möten och träffar på Inloggad med hjälp av zoom.

Förbundets medlemstidning Reumatikervärlden utkom med sex nummer under verksamhetsåret.

Tidningen Bulletinen utkom med fyra nummer under verksamhetsåret. Av kostnadsskäl blev nummer 4/2020 det sista i utgivningen.

Intressepolitiska frågor 

Reumatikerförbundet har under året fortsatt det intressepolitiska arbetet enligt aktivitetsplan tillsammans med nödvändiga 
omställningar på grund av pandemin. Coronapandemin har påverkat vårt arbete, kanske mest i början av pandemin men även i slutet 
av året när vaccin var på ingång då förbundet fått många frågor från medlemmar och distrikt om vaccineringen. 

Allt samverkande och nätverkande har i första hand varit digitalt, något som har fungerat utmärkt. Förbundsordförande Lotta 
Håkansson har under året ingått i två av regeringen utsedda råd, Patientrådet och ersättare i Funktionshinderdelegationen. Båda råden 
leds av socialminister Lena Hallengren. Lotta Håkansson ingår även i Funktionsrätt Sveriges styrelse och Myndighetens för 
delaktighets funktionshindersråd.  

Förutom det ingår förbundet i Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd och Försäkringskassans Funktionshinderråd. Vi har 
också deltagit i Socialstyrelsens prioriteringsarbete kring reviderade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Förbundet har även 
deltagit i arbetet med kunskapsstyrning, via medverkan i nationella programgrupper, nationella arbetsgrupper och i arbetet med 
personcentrerade standardiserade vårdförlopp. 

En ministeruppvaktning genomfördes i januari 2020 till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Vi förmedlade inspel från våra 
medlemmar om en rimligare sjukförsäkring. Två av tre av de frågor som Reumatikerförbundet drev i valet 2018 är nu verklighet: att 
det ska finnas rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner och att det ska lagstiftas om att en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR, 
ska finnas i alla kommuner.

Vi har initierat fyra inslag i TV4. Ett i Nyhetsmorgon om svåröppnade förpackningar och vårt arbete för lättöppnat samt ytterligare tre
i TV4Nyheterna om vikten av varmvattenbassänger, om långa operationsköer som kan orsaka försämring av hälsan och om 
svåröppnade medicinburkar. Vi tycker att det är rimligt att man ska kunna öppna en burk med medicin med sina händer. 

Förbundet har svarat på 11 remisser, skrivit 18 debattartiklar och 13 pressmeddelanden.

Forskning

Reumatikerförbundet främjar huvudsakligen reumatologisk forskning genom att dela ut anslag till projekt med hög vetenskaplig 
kvalitet och med uttalad patientnytta.  Under 2020 fördelades projektanslag till en summa av 18,5 Mkr ut mellan 109 olika 
forskningsprojekt, via Reumatikerförbundets forskningsfond tillsammans med ett flertal andra stiftelser och fonder. En av de större 
satsningarna i den totala summan för 2020 gjorde Reumatikerförbundet tillsammans med Unga Reumatiker. Reumatikerförbundets 
vetenskapliga nämnd granskade alla ansökningar och lämnade beslutsförslag till förbundsstyrelsen som fattade beslutet hur fondens 
medel ska fördelas. Dessutom granskade nämnden förslaget till utdelning av 2,5 Mkr från Unga Reumatikerns forskningsfond. Unga 
Reumatikers riksstyrelse fattade sedan beslutet att förslaget skulle gå igenom. 

Enligt Reumatikerförbundets forskningspolicy bör riktade satsningar göras på sådana forskningsområden som bedöms som eftersatta, 
men som har förutsättningar för att beforskas vidare. Vidare bör stöd även ges till forskningsmiljöer och forskningstjänster där 
förbundet identifierat brister i annan finansiering där det medfört att angelägen patientnära klinisk forskning kraftigt minskat. År 2020 
gjordes sådana insatser inom forskningsområdet rehabilitering med en fördelning av projektanslag på 2,5 Mkr  till fyra olika 
forskningsprojekt samt för tjänst vid Karolinska Institutet. En riktad satsning gick också till forskningsmiljön vid FoU Spenshult. 
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Under verksamhetsåret tog förbundet fram publikationen Forskningsrapport 2020 som skickades ut till alla medlemmar genom 
samdistribution med Reumatikervärlden.

Stipendier

Reumatikerförbundets och Pfizers Stipendium för framstående reumatologisk forskning till Nanna Svartz minne tilldelades 2020 två 

barnkardiologi vid Karolinska Institutet. De har tilldelats utmärkelsen för sitt mångåriga samarbete kring medfödda hjärtblock som 
kan drabba foster till mödrar med vissa reumatiska sjukdomar.

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) delar tillsammans med Reumatikerförbundet ut ett patientsäkerhetsstipendium för att stimulera 
patientsäkerhetsarbetet inom ortopedisk sjukvård. Det beslutades att stipendiet inte skulle ha någon nomineringsprocess under 2020.

Insamling 

Insamlingsarbetet har inte kunnat prioriteras under 2020. Detta beror på kansliets omställning till distansarbete som följd av pandemin
och mindre personella resurser för insamlingsarbetet.

Finansiella instrument

Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 19,7 Mkr (9,3 Mkr). Resultatet består av realisationsvinster på 18,8 Mkr (7,6 
Mkr) och utdelning på 1,0 Mkr (1,7 Mkr).

Förvaltningen under året

Vid utgången av år 2020 uppgick det totala förvaltade kapitalets marknadsvärde till 187,7 (176,5) Mkr. Under 2020 gav de finansiella 
placeringarna en sammanlagd realiserad avkastning på 19,7 (9,3) Mkr.

Vid årets utgång utgjorde 56,0 (49,6) procent av kapitalets marknadsvärde av aktieplacering och 44,1 (50,4) procent av fonder och 
räntebärande placeringar.

Sedan 2002 arbetar Reumatikerförbundet med en oberoende rådgivare och har lagt ut kapitalförvaltningen på en extern förvaltare.

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 beslutas av Reumatikerförbundets styrelse.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Som en konsekvens av coronapandemin har förbundets föreningar haft svårt med nyrekryteringen av medlemmar. Vi ser även en 
tendens att äldre medlemmar lämnar förbundet, eftersom de på grund av restriktionerna får betydligt mindre tillgång till sociala 
aktiviteter i föreningarna. Om pandemins förlopp blir än mer utdraget finns det risk att förbundet tappar ytterligare i medlemsantal, 
både på grund av minskad nyrekrytering och genom avhopp. Detta innebär i sin tur att förbundet kan behöva satsa mer centrala 
rekryteringskampanjer för att vända medlemsutvecklingen.

Genom att vidta åtgärder som omorganisation, minskad medarbetarstyrka på sikt och flytt till mer kostnadseffektiva lokaler skapar 
förbundet förutsättningar för att nå målet om en budget i balans inom fem år. Arbetsmiljökonsekvens- och riskanalys har genomförts i 
samband med omorganisationen och kommer att följas upp löpande.

Den digitala utveckling som förbundet fokuserat på under 2020 och som fortsätter under 2021 skapar bättre förutsättningar för klokt 
resursanvändande, kommunikation, förbättrad service till förtroendemannaorganisationen samt utvecklad medlemsnytta. Vi kommer 
fortsatt att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär för förbundet, de förtroendevalda och för medlemmarna.
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Hållbarhetsupplysningar

Reumatikerförbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och tecknar kollektivavtal för samtliga anställda. För att ge 
förutsättningar för en stabil arbetsmiljö finns Unionen som lokal fackklubb, vilket stärker samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Arbetsplatsen har också ett aktivt arbetsmiljöombud som löpande ger återkoppling i arbetsmiljöfrågorna. Detta har inte 
minst varit viktigt i situationen med distansarbetet under pandemin, där arbetsgivaren gjort flera insatser för att säkra en god 
arbetsmiljö på medarbetarnas hemmaplan. Kansliet har utan undantag följt myndigheternas rekommendationer under pandemin och 
haft tydliga rutiner för arbetet på kansliet för att minska smittspridningen. Styrande dokument som Arbetsmiljöpolicy och 
Personalhandbok finns på plats.

Medarbetarnas hälsa är prioriterad och Reumatikerförbundet erbjuder samtliga anställda friskvårdsbidrag och stödsamtal via 
företagshälsovården när behov finns. Under pandemin har det också varit extra viktigt att påminna om att ta pauser mellan mötena i 
Teams och Zoom, så att medarbetarna får den återhämtning som behövs. Täta avstämningar med respektive chef, enhetsmöten varje 
vecka samt gemensamma personalmöten varannan vecka har också varit viktiga åtgärder för att säkra en god psykosocial arbetsmiljö 
under de väldigt speciella förutsättningar som pandemin inneburit.

Reumatikerförbundet har både en Inköpspolicy och en Hållbarhetspolicy som uppdaterats under året. Dessa är viktiga verktyg för att 
kunna arbeta aktivt med inköp utifrån såväl etiskt agerande och intern kontroll som med respekt för miljön. Förbundet har även två 
Placeringspolicys som beslutats under året – Placeringspolicy för förvaltning av egna medel och Placeringspolicy för förvaltning av 
stiftelser närstående till förbundet.

Antalet medlemmar 

Det totala antalet medlemmar 2020 blev 43 880, jämfört med 45 875 medlemmar 2019. Förbundet har därmed minskat sitt 
medlemsantal med 1 995. 

Samtliga distrikt förutom Reumatikerdistriktet Gotland har minskat i medlemsantal. Riksföreningen för Myositsjukdomar har bildats 
under året och har totalt 21 medlemmar. De andra två riksföreningarna, Riksföreningen för SLE och Riksföreningen för Systemisk 
skleros, har båda ökat sitt medlemsantal. 

Antalet avlidna medlemmar har ökat jämfört med föregående år (834 jämfört med 683) vilket med stor sannolikhet har sin förklaring i
coronapandemin. 

Nyrekryteringen i förbundet har totalt minskat med nära hälften, där förbundet fick in 1 713 nya medlemmar 2020, vilket ska jämföras
med 3 250 nya medlemmar 2019. Här är det tydligt att föreningarna har haft svårt med rekryteringen, pandemin har kraftigt begränsat 
möjligheterna att genomföra fysiska möten och aktiviteter. 

Resultat och ställning

Flerårsöversikt
2020 2019 2018 2017 2016

Antal medlemmar 43 880 45 875 46 672 47 682 48 787

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 41 680 37 509 43 572 38 420 59 117
Verksamhetens kostnader -61 323 -72 360 -67 641 -61 872 -57 208
Resultat från finansiella investeringar 19 591 9 282 12 471 13 207 16 548
Årets resultat -52 -25 569 -11 598 -10 245 18 457

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 142 903 142 955 168 524 180 123 190 367
Balansomslutning 166 534 159 602 185 154 195 451 207 084
Soliditet 85,8% 89,6% 91,0% 92,2% 91,9%

Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnader mellan tillgångar och skulder.

Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Förbundsstyrelsens förslag till 
resultatdisposition

Årets resultat -52
-52

Ändamålsbestämda medel -150
Balanserat resultat 98

-52

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 4 026 3 729
Gåvor 2 16 438 12 512
Bidrag 3 20 145 19 127
Nettoomsättning 941 1 799
Övriga verksamhetsintäkter 130 342

41 680 37 509

Verksamhetskostnader 4, 5
Ändamålskostnader -47 875 -55 169
Insamlingskostnader -6 231 -6 122
Administrationskostnader -7 217 -11 069

-61 323 -72 360

Verksamhetsresultat -19 643 -34 851

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

6
4 356 1 644

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 15 428 7 689
Räntekostnader och liknande resultatposter -193 -51

19 591 9 282

Resultat efter finansiella poster -52 -25 569

Resultat före skatt -52 -25 569

Årets resultat -52 -25 569
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 218 588

218 588

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 3 704 3 704
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 200 200
Långfristiga värdepappersinnehav 11 61 495 71 701

65 399 75 605

Summa anläggningstillgångar 65 617 76 193

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 318
Fordringar hos koncernföretag 97 45
Övriga fordringar 3 216 2 320
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 205 5 625

4 542 8 308

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 13 66 050 55 663

66 050 55 663

Kassa och bank
Kassa och bank 14 30 325 19 438

30 325 19 438

Summa omsättningstillgångar 100 917 83 409

SUMMA TILLGÅNGAR 166 534 159 602
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BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Stiftelsekapital/grundkapital 3 500 3 500
Ändamålsbestämda medel 15 119 401 119 551
Balanserat kapital 20 002 19 904
Eget kapital vid årets slut 142 903 142 955

Långfristiga skulder 16

Skulder till koncernföretag 3 000 3 000
Övriga skulder 908 817
Summa långfristiga skulder 3 908 3 817

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 571 2 607
Övriga skulder 8 136 2 504
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 10 016 7 719
Summa kortfristiga skulder 19 723 12 830

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 166 534 159 602
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Ändamåls-
Grund- bestämda Balanserat Totalt
kapital medel kapital eget kapital

Ingående balans 3 500 119 551 19 904 142 955
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
Stenbergs fond -110 110
Ändamålsbestämt av givaren 11 243 -11 243
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -28 496 28 496
Resultat från finansiella poster tillhörande 
ändamålsbestämda medel 15 146 -15 146
Justering 2 067 -2 067
Årets resultat -52 -52
Utgående balans 3 500 119 401 20 002 142 903

2 020 2 019
Reumatikerfonden 113 169 113 209
Barnreumatikerfonden 637 637
Fond för Enskilda bidrag 1 821 1 821
R o L Stenbergs fond 1 665 1 775
Fonden för SLE forskning 1 408 1 408
Brita Anderssons fond 559 559
Artros forskningsfond 142 142

Summa ändamålsbestämda medel 119 401 119 551

Se not 15 för beskrivning av Reumatikerförbundets ändamålsbestämda kapital.
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
och Givas styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Vissa omklassificeringar har gjorts i föregående års siffror mellan övriga intäkter och bidrag för att skapa en bättre 
jämförbarhet mellan åren.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt 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 organisationens namn. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning 
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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 inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas antingen som en tillgång eller 
en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.  Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som 
huvudregel till verkligt värde. I de fall Reumatikerfonden 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 erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna 
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

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

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

Verksamhetskostnader

Reumatikerförbundet har kostnader, s k samkostnader som är gemensamma för ändamåls-, insamlings-, och 
administrationsfunktionerna. Det kan vara IT, telefonväxel, lokalhyra etc. Som fördelas på respektive funktion.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Detta kan vara 
projekthantering och projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar, uppföljning, rapporter och revision. Dessutom 
ingår kostnader för opinionsbildande verksamhet samt samkostnader.
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NOTER

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader ska 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 är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, revision av själva 
organisationen och administrativa system. Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/ -värvning eller insamling 
hänförs den till administrationen. I administrationen ingår även samkostnader.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften (inklusive första förhöjda 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 klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det år 
pensionen tjänas in.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat 
anskaffningsvärdet. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:
Nedlagda utgifter på annans fastighet 20 %
Inventarier, verktyg och installationer 20 %

Finansiella tillgångar och skulder
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.

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när organisationen blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från intrumentet har löpt ut eller överförts och organisationen har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar värderas individuellt och redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

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

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall organisationen 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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NOTER

Eventualförpliktelser
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 
PRIs medel skulle förbrukas. Ansvarigheten är begränsad till 2 % av pensionsskulden.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Gåvor 2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten 15 800 11 661
Stiftelser och fonder 638 851

16 438 12 512

Not 3 Bidrag 2020 2019

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen
Företag 150 164
Organisation och stiftelser 882 811
Offentliga bidrag - Stat 12 113 11 502
Postkodlotteriet 7 000 6 650

20 145 19 127

Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare 2020 2019

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 2 886 3 313
Mellan 2 till 5 år 730 6 805
Senare än 5 år 0 0

3 616 10 118

Reumatikerförbundet leasar framför allt kontorslokaler och kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingkostnader uppgår till    
3 153 489 kr. Avtal om lokalhyra sträcker sig till 2022-02-31.

Not 5 Personal 2020 2019

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

Medelantal anställda har varit 29 30
varav kvinnor 25 26
varav män 4 4
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NOTER

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

Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare 2 357 2 345
Övriga anställda 13 204 14 404

15 561 16 749
Sociala kostnader

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 4 709 5 470
Pensionskostnader exkl löneskatt 1 867 1 412

6 576 6 882
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 22 137 23 631

Könsfördelning i styrelse 

Antal styrelseledamöter 11 11
varav kvinnor 7 7
varav män 4 4

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgång

2020 2019

Erhållna utdelningar 176 452
Resultat vid avyttringar 4 180 1 192

4 356 1 644

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019

Utdelningar 776 1 229
Resultat vid försäljningar 14 652 6 460

15 428 7 689

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 992 14 960
Inköp 16 32
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 008 14 992
Ingående avskrivningar -14 403 -14 026
Årets avskrivningar -386 -377
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 790 -14 403
Utgående redovisat värde 218 588

Not 9 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Reuma utveckling AB 30 000 3 704 3 704
556491-8638 Stockholm 100,00%

3 704 3 704

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Reuma utveckling AB 4 164 -522

Ingående anskaffningsvärde 3 704 3 704
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 704 3 704
Utgående redovisat värde 3 704 3 704
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Not 10 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 200 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 200 200
Utgående redovisat värde 200 200

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 71 701 102 382
Inköp 624 636
Försäljningar/utrangeringar -10 830 -31 317
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 495 71 701

Redovisat
värde

Marknadsvärde

Specifikation av värdepapper, 
antal aktier
Sv aktier klass A, 58 235,96 st 5 682 21 462

Fonder
Brummer multi strategi 20 997 28 263
Cliens företagsobligationer A 15 422 15 876
Robur Sverigefond Mega 2 168 6 225
Swedbank Humanfond 1 148 2 617
Swedbank Räntefond kort A 438 439
SEB Etisk Global Indexfond 15 640 26 695

61 495 101 577

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 1 120 1 714
Upplupna intäkter 85 3 911

1 205 5 625

Not 13 Övriga kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Anskaffnings- Marknads-
värde värde

Aktier 65 263 65 263 82 880
Fonder SEB 359 359 2 559
Aktier Swedbank 428 428 647

66 050 66 050 86 086

Not 14 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 500 1 500
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Not 15 Reumatikerförbundets ändamålsbestämda kapital

  Reumatikerfonden
Ändamål: Främja reumatologisk forskning kring andra sjukdomar i rörelseorganen.

Barnreumatikerfonden
Framställning och distribution av upplysningsmaterial rörande reumatism hos barn och ungdomar. Centralt anordnande 
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 16 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än 5 år efter balansdagen 3 908 3 817

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 642 722
Upplupna sociala avgifter, semesterlöner 320 359
Övriga interimsskulder 534 315
Kapitalförvaltning 1 072 0
Förutbetalda medlemsavgifter till nästa år 6 743 6 322
Förutbetalda bidrag Postkodlotteriet 705 0

10 016 7 718

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kansliets omorganisation gick in i ett nytt skede efter årsskiftet. På styrelsemötet den 28 januari fick förbundsstyrelsen 
fördjupad information om den tänkta nya organisationen och fattade beslutet att ställa sig bakom inriktningen i förslaget. 
Den 4 februari informerades hela personalen. Definitivt beslut om kansliets organisation fattades på styrelsemötet den 23 
februari.

Under januari och februari påbörjades arbetet med att rekrytera fyra tjänster till kansliet: Vikarie för ekonomichef, vikarie 
för pressekreterare, redovisningsekonom och forskningsansvarig.

Under samma period genomfördes åtgärder i tre steg med påminnelser till de medlemmar som ännu inte betalat sin 
medlemsavgift: mailutskick, telefonsamtal och påminnelsebrev.

Den 12 februari genomfördes det första "Medlemspartyt" - en digital satsning med möten för medlemmar som fokuserar på 
de sex teman som planerats för kommunikationen under året. Under februari genomfördes också två digitala 
rekryteringskonferenser.

Reumatikerförbundet har inte fått några nya utmaningar med anledning av Coronapandemin efter balansdagens slut, utan 
hanterar fortsatt effektivt dess konsekvenser enligt de åtgärder som vidtogs under 2020.
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Christina Dahlström Lars Cöster
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Auktoriserad revisor
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Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Johan Allenbäck - Degerheim
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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 2020. 
 
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 2020 och av dess finansiella resultat 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 misstag. 
 
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 misstag. 
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 misstag 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 misstag, 
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 misstag, 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. 
•  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 
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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. 
 
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 2020. 
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
förlusten 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 april 2021               
 
 
 
Margaretha Morén 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
Roine Hangvar                    Gerd Mahl-Nilsson 
Förtroendevald revisor        Förtroendevald revisor 
 
 
 
Johan Allenbäck-Degerheim 
Förtroendevald revisor  
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