
Verksamhetsberättelse  
och årsredovisning 2021



2 3

Ordföranden har ordet 4

Reumatikerförbundet i siffror 5

Medlemsorganisationen 7

Kunskap 11

Påverkan 13

Forskning 18

Stöd 20

Insamling 22

Förbundsstyrelsen 23

Kansli 24

Årsredovisning & revisionsberättelse 26

Innehåll

”Ett bra liv för alla   
reumatiker och lösningen  
på reumatismens gåta”

Reumatikerförbundet tackar alla som har bidragit till denna produktion.

Text: Reumatikerförbundet
Redaktör: Xxx
Grafisk form: A4
Omslagsbild: Fredrik Bankler
Tryck: Xxx



4 5

Ännu ett väldigt speciellt år läggs till handlingarna. Ett år som har präglats av pandemin och därmed 
ytterligare utmanat oss att hålla i gång verksamheten mer på distans än genom fysiska möten. Vi har 
utvecklat allt fler digitala forum och blivit allt bättre på att se fördelarna med att snabbt kunna ses utan 
att resa en enda meter.

Självklart har hela organisationen stått inför en tuffare verklighet när det varit svårt att träffas och driva 
den ordinarie verksamheten. Väldigt få har kunnat träna i bassäng och föreläsningar med många i publi-
ken har inte heller varit möjliga. Men uppfinningsrikedomen har varit stor och förutom att mer verksam-
het har gjorts digitalt så har det också genomförts en del olika utomhusaktiviteter. 

Vi hade för första gången i förbundets historia en digital stämma två dagar i maj som gick över förväntan 
bra och utan några större tekniska störningar. Vi lyckades ta många kloka beslut och en ny förbundssty-
relse valdes. Jag är så stolt och glad över att få fortsätta leda Reumatikerförbundet i ytterligare fyra år! 
På stämman avtackades också Suzanne Ahlqvist, Lars Cöster och Hans Håkansson för sina värdefulla 
insatser i styrelsen.

Redan 2020 tog FS beslut om att uppnå en budget i balans och utifrån det har flera förändringar gjorts 
under 2021. En översyn av kansliorganisationen har genomförts som bland annat innebär tre färre tjäns-
ter. Dessutom beslutade förbundsstyrelsen under våren 2021 att vi ska ha en än mer sammanhållen 
organisation.

Vi har fortsatt att jobba med vårt påverkansarbete och har synts en hel del i debatten i flera för oss vik-
tiga frågor. Det är nödvändigt att vi ständigt håller oss framme och gör vad vi kan för att föra fram bety-
delsefulla frågor och få till förändringar för människor med reumatiska sjukdomar. De enkäter vi gjort 
under pandemin visar att köerna till vården har ökat och dessutom har väl-
digt mycket utebliven rehabilitering drabbat våra medlemmar. Detta ska 
vi fortsätta påtala i vår strävan efter att få mer jämlik vård, där de med 
kroniska sjukdomar inte ständigt ska hamna sist i kön.

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 köra i gång mer fysisk verksamhet och ses igen på riktigt!

Lotta Håkansson, förbundsordförande

Reumatikerförbundet har 24 distrikt, 
171 föreningar och tre riksföreningar.

Ordförande  
har ordet
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REUMATIKERFÖRBUNDET I SIFFROR

... Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation.

... över en miljon människor i Sverige lever med någon reumatisk sjukdom. 

... det finns cirka 200 olika reumatiska diagnoser.

...  de flesta som får en reumatisk sjukdom är vuxna, men även barn kan 
drabbas. 

... det varje år insjuknar cirka 200 barn i Sverige i en reumatisk sjukdom. 

...  Reumatikerförbundet är en av de största privata bidragsgivarna  
till reumatologisk forskning.

VISSTE DU ATT ...

1945
40 838
24

Reumatikerförbundet 
bildades 1945.

Antalet medlemmar den  
31 december 2021 var 40 838.
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Digital förbundsstämma 
I maj genomförde förbundet sin förbundsstämma 
med ett hundratal ombud helt digitalt, vilket fung-
erade mycket bra. Socialminister Lena Hallengren 
medverkade som öppningstalare. Lotta Håkans-
son omvaldes till förbundsordförande, Tommy 
Olsson (tidigare 2:e vice ordförande) valdes till 1:e 
vice ordförande och Pia Lennberg valdes till 2:e 
vice. Förbundsstyrelsen fick också tre nya ledamö-
ter: Sofia Hagel, Monica Holmner och Britt-Marie 
Nyhäll Wåhlin. Under stämman behandlades för-
utom sju motioner också Verksamhetsberättelse 
och bokslut för 2019 och 2020 samt Långsiktig 
verksamhetsplan för 2022 - 2026. 

Medlemsantal
Flera insatser har gjorts för att hjälpa föreningarna 
att möta sina medlemmar digitalt och att genom-
föra covid-säkrade aktiviteter utomhus och på 
distans. Det är dock tydligt att det har varit svårt 
för föreningarna att rekrytera nya medlemmar när 
det inte har gått att genomföra de aktiviteter som 
man är vad vid. Medlemmar har lämnat  förbundet 
eftersom de inte har fått den föreningsverksamhet 

som de förväntat sig. Detta har inneburit att för-
bundet har tappat i medlemsantal. Vid årsskiftet 
2020-2021 hade förbundet 43 880 medlemmar och 
per den sista december 2021 var det 40 838 med-
lemmar. 

Utvecklade medlemserbjudanden 
Flera ideella organisationer samarbetar i dag med 
försäkringsbolag för att kunna erbjuda attraktiva 
försäkringslösningar. Därför är det bra att förbun-
det i december kunde rulla ut erbjudandet om 
olycksfallsförsäkring till medlemmarna, vilket har 
tagits emot mycket positivt. Arbetet med att ut-
veckla fler förmånliga försäkringar fortsätter och 
kommer att bli en viktig del av förbundets med-
lemserbjudande.  
 
Omorganisation  
och rekryteringar 
Förbundsstyrelsen fattade 2020 beslut att ge gene-
ralsekreteraren i uppdrag att göra en ekonomisk 
översyn, med målet att förbundet ska ha en eko-
nomi i balans inom fem år. Uppdraget omfattade 
också en omorganisation av förbundskansliet 

Medlems- 
organisationen

2021 har i mångt och mycket fortfarande präglats av pandemin. Samtidigt  
är det något som kansliet och förbundet har planerat och tagit höjd för  
i den aktivitetsplan och budget som lagts för året. Förbundet har följt  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har varit tydliga  
i rekommendationerna till distrikt och föreningar att göra likadant. Mycket  
av arbetet har även under 2021 gjorts på distans. 
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IT-utveckling kring  
ekonomifunktionen 
Kansliets ekonomi- och löneprogram (Hogia) 
lyftes över till ny server för att reducera antalet 
felmeddelanden. Som delprojekt i IT-projektet att 
se över och flytta kansliets IT-infrastruktur, beslu-
tades att flytta programmen till Hogias egen moln-
lösning, vilket genomfördes i november. 

En ny modell för matchning av ändamålsbestäm-
da intäkter och kostnader har tagits fram, liksom 
en ny och mer detaljerad budgetmodell som ska 
förbättra och förenkla den löpande uppföljningen.  

Reumatikerförbundet ser nu över samförvaltade 
och anknutna stiftelser och bidragshanteringen 
inom denna. Därför har en temporär lösning för 
bidragshanteringen tagits fram för att säkerställa 
att beviljade bidrag blir utbetalade. 

Rapporten till Svensk Insamlingskontroll för 2020 
visade väsentligt mycket bättre nyckeltal än rap-
porten för 2019, men de relativa administrations-
kostnaderna är fortfarande för höga. 

Mot slutet av året lämnade kansliets IT-koordina-
tor sin tjänst. Den tjänsten kommer tills vidare inte 
att återbesättas, utan arbetsuppgifterna kommer 
att utföras av förbundets IT-leverantör Datacom.

Samarbetet med företaget Infozone har fortsatt 
under året och de har bland annat hjälpt till att 
göra en översyn av kansliets IT-infrastruktur, ta 
fram en IT-policy och lämna förslag på övergången 
från lagring på egen fysisk server till molnlagring. 

Reumatikerförbundet anslöt sig under juni månad 
till en fakturaväxeltjänst och kan nu ta emot och 
skicka helt elektroniska fakturor. 

Medlemsregistret 
Arbetet har fortsatt med utveckling av medlems-
systemet NGO-Pro. Användarmanualer för med-
lemsregisteransvariga har uppdaterats och det har 
genomförts digitala ”öppet hus” vid två tillfällen för 
de medlemsregisteransvariga. En ny ansvarig för 
medlemssystemet rekryterades i slutet av decem-
ber och tillträder sin anställning den 14 mars 2022. 

samt en flytt av kansliet till mer kostnadseffektiva 
lokaler. Parallellt har det arbetats fram en omfat-
tande riskhanteringsplan för omorganisationen 
som följs upp löpande i samarbete med fackklub-
ben och arbetsmiljöombudet. 

Tre tjänster avslutades på kansliet under våren 
som en del av omorganisationen. Under året har 
det också funnits flera vakanser i organisationen; 
forskningsansvarig, förbundsstyrelsekoordinator, 
redovisningsekonom, pressekreterare, medlems-
systemsansvarig samt ansvarig för insamling och 
medlemsvärvning.

Under året rekryterades en vikarierande ekonomi-
chef samt en ny kommunikations- och insamlings-
chef. Vid utgången av december gick kansliet i mål 
med samtliga rekryteringar med gott resultat. 

Ny kontorslokal 
Efter ett intensivt arbete under såväl vår som höst 
blev det äntligen dags för signering av kontraktet 
för förbundskansliets nya kontorslokal med Klö-
vern som hyresvärd. Den nya adressen blir Are-
navägen 47 i Globenområdet och inflyttningen är 
planerad att ske den 2 maj 2022. 

Förbundsstyrelsens  
arbetsgrupper 
Stämman beslutade i maj 2021 att tillsätta en 
arbetsgrupp för förbundets fortsatta arbete med 
en fördjupad organisationsöversyn. “Arbetsgrupp 
organisationsöversyn” ska arbeta fram ett förslag 
till eventuella framtida förändringar som ska pre-
senteras på förbundsstämman 2023. Andre vice 
ordförande Pia Lennberg leder gruppen, vilken 
också består av Christina Dahlström, Elin Hoffner, 
Mats Griph, Kerstin Lövgren, Camilla Stenberg och 
Helen Bäckafall. 

I september beslutade förbundsstyrelsen att 
tillsätta “Arbetsgrupp stadgar” som ska se över 
förbundets stadgar och lägga fram ett förslag för 
beslut på förbundsstämman 2023. Gruppen leds 
av förste vice ordförande Tommy Olsson och be-

står även av Ritva Elg, Annika Gunnarsson, Inga-
Lill Röhr och Suzanna Grzechnik. Båda grupperna 
genomförde uppstartsmöten under hösten och 
har därmed satt i gång arbetet. 

Distriktsordförandekonferens
Den planerade Distriktsordförandekonferens 
(DOK) genomfördes den 25 september digitalt 
med medverkande från så gott som samtliga di-
strikt. Bland programpunkterna fanns den långsik-
tiga verksamhetsplanen 2022 – 2026, förbundets 
arbete i valrörelsen 2022 och en workshop med 
fokus på nystart i föreningarna. Vårdforskningssti-
pendiet för 2021 delades ut och stipendiaten höll 
en uppskattad föreläsning. 

Arbetsgrupp Unga Reumatiker/
Reumatikerförbundet 
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om instiftan-
det av denna arbetsgrupp och det första mötet 
genomfördes digitalt under hösten. Syftet är att 
fånga upp gruppen 30 - 40 åringar för att undersö-
ka behov och önskningar från före detta eller snart 
före detta Unga Reumatiker-medlemmar i deras 
övergång till Reumatikerförbundet. Målet är att få 
dem att välja att gå med i ”vuxenförbundet” och 
stanna kvar som medlemmar. Att skapa ett nät-
verk och riktade aktiviteter för 30 - 40 åringar kan 
vara ett sätt för förbundet att vara attraktiva för 
dessa yngre reumatiker. 

Nya auktoriserade revisorer
Enheten för verksamhetsstöd och ekonomi har 
levererat årsbokslut och årsredovisningar för såväl 
förbundet som dotterbolaget och alla anknutna 
stiftelser. Efter ett ordentligt förarbete kunde ett 
förslag på nya auktoriserade revisorer presen-
teras för styrelsen som därefter beslutade enligt 
förslaget. Nya auktoriserade revisorer är KPMG. 
Revisorernas första insats gjordes inför kansliets 
ansökan om statsbidrag till Socialstyrelsen.  

FOTO: REUMATIKERFÖRENINGEN I PITEÅ, BAKGRUNDEN: PIXABAY
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Utbildning  
i patientföreträdarskap
En mycket positiv händelse är att Funktionsrätt 
Sverige av regeringen och socialminister Lena 
Hallengren har beviljats en halv miljon kronor för 
arbetet med att utveckla en utbildning i patient-
företrädarskap under 2022. Reumatikerförbundet 
har varit djupt delaktigt i utformningen av utbild-
ningen under 2021 och har lagt mycket tid och 
engagemang i projektet. 

Reumatiker.se och Inloggad 
Arbetet har skett löpande med artiklar, förbättrad 
layout, enkäter och kampanjer för både hemsidan 
och Inloggad. Tillsammans med den intressepo-
litiska gruppen har en sida på webben tagits fram 
för att ge lättillgänglig information till journalister. 
En tillgänglighetsanalys av webben har genom-
förts av Funka som också levererat en rapport över 
analysen. Resultatet blev bra, men några punkter 
behöver åtgärdas. Arbete pågår med detta. Ett 
större arbete har inletts för att göra utvecklingen 
av webbplatsen mera datadriven. Det har även 
gjorts en översyn av medlems- och gåvosidor för 
att de ska fungera mer effektivt.    

 Att leva med artros   
”Att leva med artros” är en ny diagnosbaserad 
kurs. Den lanserades i samband med den Interna-
tionella Artrosdagen den 2 juni. Kursen finns på 
Inloggad men kommer under våren 2022 att läg-
gas på reumatiker.se, tillgänglig för alla. Den ska 
då användas i medlemsrekryterande syfte, bland 
annat som en landningssida för tidningsannonser 
i tematidningar om artros.   

 

Patientskolorna 
Under våren genomfördes en digital artrosskola 
för vården och ytterligare en ägde rum under hös-
ten. Förbundet genomförde även en smärtskole-
kurs för Region Västra Götaland med 100 deltagan-
de fysioterapeuter/arbetsterapeuter. Inför denna 
kurs uppdaterades kursmaterialet till smärtsko-
lan. Det har även genomförts digitala träffar med 
Reumatikerdistriktens samordnare.  

RA-instruktörsverksamheten 
RA-instruktörsverksamheten har fortsatt i Coro-
naanpassad form. Det har även genomförts en 
utbildning av tre nya instruktörer. 

Kunskap

Under våren har förbundet arbetat efter tre teman: Kontakt med vården/ 
patientkontrakt, Familjeliv, när någon i familjen är sjuk samt Artros.  

Under hösten rullade temat Digital hälsa i gång, tillsammans med Tandvård, 
en fortsättning på Artos och temaområdet Händer och fötter.
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På topp-fem-listan i Kantar Sifos 
Anseendeindex 2021
Reumatikerförbundet var även 2021 en av de or-
ganisationer som har allra högst förtroende i den 
undersökning om anseende som varje år görs av 
Kantar Sifo. Förbundet hamnade bland de fem 
bästa. Ett anseendeindex över 50 är ett högt anse-
ende för organisationer. Reumatikerförbundet fick 
52 poäng. Det beror framför allt på en hög känne-
dom om organisationen. Andra framgångsfaktorer 
är att förbundet anses ha ett bra rykte, ger ett 
personligt intryck, går att lita på och inte minst att 
förbundet anses vara framgångsrikt i arbetet och 
levererar tjänster med hög kvalitet.

Patientriksdagen
Patientriksdagen 2021 genomfördes i form av en 
digital halvdag, årets tema var individuell vårdpla-
nering och vårdkoordinering. Förbundets ordfö-
rande deltog i flera diskussioner med de politiker 
som fanns på plats.

Samarbete med professionen, 
myndigheter och politiker
Samarbetet med professionen, myndigheter och 

politiker på departement och i riksdagen har fort-
satt. Förbundet är ofta remissinstans i olika frågor 
och deltar i referensgrupper till statliga utredning-
ar. Ett exempel är referensgruppen till utredningen 
”Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården”. Utredningen ska bland annat verka 
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, 
med fokus på kortare väntetider och utökad vård-
garanti. Under pandemiåret har förbundet också 
agerat bollplank till socialutskottet och andra 
politiker i flera frågor. I januari presenterades 
rapporten ”Patientens röst i pandemin” för Sam-
verkansprogrammet ”Hälsa och life science” på 
Socialdepartementet. 

I samband med Tandvårds- och Läkemedels-
verkets, TLV:s, omprövning av subventionen för 
TNF-alfa-hämmare (biologiska läkemedel) blev 
förbundet kontaktat av både medlemmar och 
företag. Omprövningen kommer att leda till att de 
flesta patienter kommer att ställas om till en bio-
similar. Tillsammans med Unga Reumatiker har 
förbundet träffat både TLV och SKR för att förmed-
la våra synpunkter som främst handlar om vikten 
av information till patienterna. 

I juni träffade förbundet Socialdepartementet 
angående restnoterade läkemedel. Under 2020 
var vissa läkemedel restnoterade under stor del av 
året, vilket fått konsekvenser för både patienter-

Påverkan

Förbundet har under året fortsatt arbetet för en god, nära  
och personcentrerad vård, med fokus på patientkontrakt, en fast  
vårdkontakt och patientutbildning. 

Sociala medier  
Ett antal inlägg (några per vecka) har gjorts på 
Facebook och Instagram under hela året. Inläggen 
ska sprida kunskap och information, men också 
vara kampanjinlägg för såväl rekrytering av med-
lemmar som rekrytering av givare. Blandningen är 
viktig, och avvägningen av vad som ska läggas upp 
görs löpande.  Förbundet har under våren tagit 
fram ett batteri med färdiga annonser som kan 
användas i sociala medier. De hänger ihop med 
förbundets koncept #ViBehöverVarandra och syf-
tar antingen till att rekrytera nya medlemmar eller 
givare. Ett arbete med dataanalys har påbörjats 
även för sociala medier.

Kunskapsutbyte med  
förtroendemannaorganisationen  
Varje torsdag under våren och hösten har det 
genomförts öppet hus för webbredaktörer på In-
loggad. Syftet är att stötta och hjälpa webbredak-
törerna, och att de ska lära av varandra. 

Det har skickats ut ett antal nyhetsbrev till orga-
nisationens förtroendevalda i samarbete med 
enheten för organisationsutveckling. Utskicken 
sker ungefär en gång per månad. 

Medlems- och informationsbrev   
Förbundet skickar månatligen ut medlemsbrev till 
medlemmar. Under våren testades dessutom ett 
särskilt medlemsbrev till ”prospects”, dvs möjliga 
medlemmar som på webbplatsen skrivit upp sig 
för att få nyhetsbrev.  Under hösten skickades 
samma medlemsbrev till båda målgrupperna.  

Reumatikervärlden
Några exempel på temanummer i Reumatiker-
världen har varit Tandvård, Digital hälsa, Osynliga 
sjukdomar och Händer och fötter- så tar du hand 
om dem. En referensgrupp för tidningen har till-
satts och består av två styrelseledamöter samt 
representanter från några föreningar. 

 Vårdsamverkan 
Under december framställdes en diagnosaffisch i 
två versioner, en för väntrum på reumakliniker och 
en för väntrum i primärvården. På dessa beskrivs 
kortfattat symtom på olika reumatiska sjukdomar 
och för varje sjukdom finns en QR-kod som leder 
vidare till respektive diagnossida på reumatiker.se. 

Samtidigt med framställandet av planscherna 
inleddes ett omfattande arbetet med att se över 
och utveckla dessa diagnossidor. 

Samverkan med ABF
Tillsammans med Riksförbundet HjärtLung och 
Astma- och Allergiförbundet deltar förbundet i en 
samverkan med ABF kring att utbilda inspiratörer 
för att leda Qi-Gong-grupper i föreningar och di-
strikt. Detta har under året utmynnat i ett flertal 
digitala tillfällen med träning via Facebook. 

En mycket positiv händelse 
var att projektet om  
utbildning i patientföre- 

trädarskap beviljades en halv miljon 
kronor av regeringen och socialminister 
Lena Hallengren för 2022. »
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na och vården. Reumatikerförbundets förslag till 
lösning stämmer till stora delar överens med det 
förslag som Åsa Kullberg presenterat i utredning-
en ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och 
sjukvården SOU 2021:19”.

Under sommaren svarade Reumatikerförbundet 
på utredningen om en jämlik tandvård, enskilt och 
tillsammans med Funktionsrätt Sverige. Dessutom 
genomfördes en enkätundersökning till medlem-
marna om tandvården. Det sammanlagda resulta-
tet användes som temamaterial i augustinumret 
av Reumatikervärlden, för pressmeddelande och 
kommunikation i sociala medier.   

Jämlik rehabilitering  
Tillsammans med flera andra förbund skrev Reu-
matikerförbundet en debattartikel på temat jämlik 
rehabilitering i maj. Vi medverkade på ett webb-
inarie som Funktionsrätt Sverige arrangerade på 
MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter) i april, där 
vi bland annat pratade om vikten av samordning 
och jämlikhet när det handlar om rehabilitering. 
I maj presenterade vi resultatet av den enkät för-
bundet gjort om hur våra medlemmar påverkats 
av pandemin för socialutskottets ordförande Acko 
Ankarberg. Enkäten generade även en debattarti-
kel i Altinget. 

Ett inkluderande arbetsliv  
Förbundet har deltagit i Funktionsrätt Sveriges ar-
bete med att ta fram ett 73-punktsprogram för ett 
tillgängligt arbetsliv. Programmet överlämnades 
digitalt till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 

i juni. Förbundet har även uppvaktat delar av 
riksdagens socialförsäkringsutskott när det gäller 
reglerna i sjukförsäkringen. 

Valet 2022
Valfrågan står i centrum för det intressepolitiska 
arbetet 2022, planering inför detta har pågått un-
der hösten 2021. I september under distriktsord-
förandekonferensen diskuterades vilka frågor som 
förbundet ska driva, i oktober bjöds distrikten in 
till ett digitalt uppföljningsmöte om valet.  

Workshops  
Förbundet har deltagit i flera workshops, ett par 
exempel är med Forum för Health policy på temat 
Framtidens vård – inför valet 2022 och med Sveri-
ges Kommuner och Regioner, SKR, på temat God 
och nära vård.  

Påverkansarbete med distrikt
Kansliet har fått möjlighet att hålla en utbildning 
i politisk påverkan för Funktionsrätt Skaraborg 
och har även stöttat Reumatikerdistriktet i Skara-
borg i deras arbete med att rädda dagvården för 
reumatiker på sjukhuset i Skaraborg. I december 
larmade Reumatikerdistriktet i Stockholm och 
Svensk Reumatologisk förening, SRF, om att 
slutenvårdsavdelningen för patienter med hud-, 
njur- och reumatologiska sjukdomar på Nya Ka-
rolinska hotades av flytt till förmån för en förloss-
ningsavdelning. Förbundet har stöttat distriktet i 
deras arbete så mycket som de har önskat, för att 
försöka stoppa flytten. 

Reumatikerförbundet var även 2021 en av de  
organisationer som har allra högst förtroende  
i den undersökning om anseende som varje år görs  

av Kantar Sifo. Förbundet hamnade bland de fem bästa.
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Remissvar 
• En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården SOU 2021:19, Socialdepartementet

• Utredningen om jämlik tandhälsa SOU 2021:8, Socialdepartementet  

• Begrepp inom läkemedelsområdet, Socialstyrelsen 

•  Remissvar angående genomlysning av vårdområdet stamcellstransplantation vid särskilda tillstånd, till 
Socialstyrelsen i samarbete med Riksföreningen för systemisk skleros 

• Remissvar på promemorian ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”  

• Remissvar till “Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för knäledsartros”

•  Remissvar till för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Reumatoid artrit – etablerad

• Remissvar, Vägen till ökad tillgänglighet, SOU 2021:59  

Debattartiklar under 2021
•  Ta tillvara kraften som används för att bekämpa pandemin 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ta-tillvara-kraften-som-anvands-for-att-bekampa 
-pandemin/

•  Ingen ska behöva ta lån för tandläkarbesök 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/PoR0O6/ingen-ska-behova-ta-lan-for-tandlakarbesok?fbclid 
=IwAR1soN3v7FWHYsG5CaZ0beylTtezoFTi2XadxqXbGzoY4WXl1ANLRkOIkdo 

•  Kris i klimatvården på grund av pandemin 
https://www.altinget.se/vard/artikel/kris-i-reumavaarden-paa-grund-av-pandemin

•  Klimatvård - en investering som ger mångdubbelt tillbaka   
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/klimatvard-en-investering-i-halsa-som-ger 
-mangdubbelt-tillbaka/   

•  Bättre delning av vårddata kan minska vårdskadorna   
https://ekuriren.se/artikel/battre-delning-av-varddata-kan-minska-vardskadorna/rxew2xgj   

•  Satsa på rehabilitering för att avlasta sjukvården 
https://www.nwt.se/2021/07/28/satsa-pa-rehabilitering-for-att-avlasta-sjukvarden/ 

Värd att nämna är också en större artikel i Expressen i början av december 2021 där förbundets forsknings-
ansvariga intervjuades om artros. Artikeln fick stort utrymme och spreds i flera tidningar.

Internationella Reumatikerdagen
I oktober uppmärksammade Reumatikerförbun-
det den Internationella Reumatikerdagen som 
infaller den 12 oktober varje år. Temat för 2021 var 
insamling till forskning, #Time2Research. En fol-
der togs fram, Stöd till forskningen. 

Dagen uppmärksammades också genom en di-
gital föreläsning om artros och genom en mängd 
aktiviteter i sociala media. Ett antal distrikt och 
någon förening ordnade egna aktiviteter under 
dagen.  

Samverkansråd
Förbundet har medverkat i följande samverkans-
råd under 2021:

• Regeringens Funktionshinderdelegation

• IVO:s insynsråd

• Försäkringskassans funktionshinderråd

•  Nationella arbetsgruppen (NAG) inom  
reumatologi

•  Regionala programområdet (RPO region mitt)  
för reumatologi

•  Ett antal arbetsgrupper inom ramen för arbetet 
med en Kunskapsbaserad och jämlik vård, såsom 
reumatoid artrit, smärta, artros, levnadsvanor, 
systemisk skleros och patientutbildning.

Internationella organ
•  ENFA, European Network of Fibromyalgia  

Association       

•  PAE (Pain Alliance Europe) 

•  LUPUS Europa                                                                                 

•  FESCA, Federation of European Scleroderma 
Association 

•  ASIF, Ankylosing Spondylitis International  
Federation

17
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Forskningspartners
Verksamheten med forskningspartners har fått ny 
fart, en första träff genomfördes i september. Inför 
det skickade förbundet ut en enkät till befintliga 
forskningspartners, för att inventera vilka som är 
aktiva och i vilka projekt. 

Förbundet har utbildat över 25 nya forsknings-
partners i samarbete med Astma- och Allergiför-
bundet och Riksförbundet HjärtLung. 

Verksamheten med forskningspartner har i de-
cember beviljats ett anslag på ca 50 000 kr av 
EULAR vilket underlättar i den kommande vidare-
utvecklingen.  

Forskningspartners roll i forskningen har lyfts 
av förbundet i flera sammanhang, exempelvis i 
en gästblogg i Vetenskapsrådets tidning Curie: 
https://www.tidningencurie.se/nyheter/author/
monicapersson/ samt under ett panelsamtal på 
Vetenskap & Allmänhets konferens om Medbor-
garforskning i Sverige: https://v-a.se/events/med-
borgarforskning-i-sverige-praktik-och-potential/

Forskningsnätverk
Vi fortsätter samarbetet med det av Reumati-
kerförbundet skapade forskningsnätverket för 
rehabilitering vid reumatiska sjukdomar och med 
nätverket för gikt. Samarbetet fortsätter även med 
kvalitetsregister, exempelvis med Svenskt Reuma-
tologiskt Kvalitetsregister (SRQ) och registret för 
Bättre Omhändertagande av patienter med Artros 
(BOA). 

Förbundet deltar nu i ett nytt projekt, RealHOPE. 
Syftet med RealHOPE (Real World Handling of Pro-
tein Drugs – Exploration, Evaluation, and Educa-
tion) är att undersöka och förbättra hur biologiska 
läkemedel hanteras efter att de tillverkas.  

Forskning om rehabilitering
Under hösten har Rehabiliteringsnämnden gran-
skat de inkomna ansökningarna i den särskilda 
satsningen för rehabilitering som pågår. Nämnden 
delade ut totalt 1 500 000 kr till tre forskningspro-
jekt inom rehabilitering för inflammatoriska reu-
matiska sjukdomar. Ett arbete med att undersöka 
möjligheterna att genomföra en kvalitativ studie 
om klimatvård har inletts.  

Förbundet fick också möjlighet att presentera 
arbetet med rehabilitering vid PARE:s Best Practi-
ce konferens. 

Stig Thunes fond
Även från Stig Thunes fond har granskning av ansök-
ningar och utdelning skett. Fonden delade ut totalt 
280 000 kr till tre forskningsprojekt inom omvårdnad. 

Forskningsrådet
Möte med forskningsrådet har genomförts och där 
gavs bland annat en uppdatering om hur pengar 
har använts och vad som pågår inom den covid-
forskning som förbundet delfinansierar. 

Forskningsrapporten 
Forskningsrapporten för 
2021 blev klar i decem-
ber. I sista numret av 
Reumatikervärlden gick 
Forskningsrapporten 
med som bilaga. I den 
porträtterades framstå-
ende forskare som får 
anslag av Reumatiker-
förbundet.  

Forskning

Årets utdelning av forskningsmedel uppgick till 10 925 000 kronor  
och fördelades på 90 forskningsprojekt. Förbundet har deltagit i program- 
kommittén inför Reumadagarna som genomfördes i september, där våra  
representanter medverkade som moderatorer för olika programpunkter.  

Samarbetet med Forska Sverige har fortsatt. Förbundsordföranden har bland 
annat medverkat vid ett riksdagsseminarium för att prata om behovet  
av samverkan mellan sjukvård, akademi och patientorganisationer  
och vikten av patientnära forskning. 

Att skapa ett nätverk  
och riktade aktiviteter  
för 30–40 åringar kan 

vara ett sätt för förbundet att vara 
attraktiva för yngre personer med 
reumatisk sjukdom.

Forskningsrapport 2021

TEMA REHABILITERINGSFORSKNING

PORTRÄTT

Vikten av träning
Möt forskarna som gör skillnad

FOTO: FELICIA YLLENIUS
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Stöd till förtroende- 
mannaorganisationen
Kansliet rullade under våren ut @reumatiker.
se-adresser med tillhörande Office365-konton 
till de förtroendevalda i Reumatikerdistrikten, 
Reumatikerföreningarnas och Riksföreningarnas 
styrelser. Hittills har 335 av 1 178 förtroendevalda 
valt att aktivera sina adresser och konton. 

Ett samlat inspirationsmaterial har skickats ut till 
föreningarna och distrikten gällande hur man kan 
anordna olika typer av digitala möten och Corona-
anpassade utomhusaktiviteter. 

Verksamhetsstödet har under 2021 utökats till att 
även innefatta inköp av hårdvara, för att bidra till 
föreningarna och distriktens fortsatta digitalise-
ring. Vidare utökades stödet temporärt i samband 
med föreningarnas årsmöten och distriktens 
Representantskap, för att finansiera portokostna-
derna för poströstning till deras respektive årsmö-
ten och representantskap. Sammantaget har 59 
föreningar beviljats verksamhetsstöd i någon form 
under året. 

Förbundet står även i år för föreningarnas och 
distriktens licenskostnader om de vill ansluta sig 
till Fortnox bokföringssystem. 24 föreningar, di-
strikt och riksföreningar är för tillfället anslutna till 
Fortnox via förbundet. 

Stöd för årsmöten på distans
Under våren bjöds Reumatikerdistrikten och 
Reumatikerföreningarna in till ett digitalt möte 
där föreningarna delade med sig av sina goda 
exempel och de förtroendevalda fick chansen att 

diskutera erfarenheter och utmaningar. Kansliet 
stöttade föreningarna och distriktens arbete inför 
deras stundande årsmöten och representantskap 
genom att sända ut rekommendationer och mal-
lar för att genomföra möten antingen digitalt, via 
telefon eller via post. 

Stöd i juridiska frågor
Under hösten bjöds medlemmar in till digitala 
träffar om patientlagen.

Reumatikerförbundets frågelinje 
Reuma Direkt 
Reuma Direkt är en unik frågelinje som rör reu-
matiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i 
rörelseorganen. Linjen nås genom telefonsamtal 
som är kostnadsfria för den som ringer, men också 
via mejl. Den bemannas av vårdpersonal med hög 
kompetens inom området, främst sjuksköterskor. 
Målet är att ge övergripande information om reu-
matologi, behandlingar, klinisk praxis och forsk-
ning och hur man söker hjälp och kan manövrera 
i vårdkedjan. Linjen är för närvarande bemannad 
av sex personer och är öppen 16 timmar per vecka 
med telefonsvarare under övriga timmar, drygt 40 
veckor per år. 

Under 2021 har Reuma Direkt fått cirka 1550 för-
frågningar via samtal och mejl vilket är en kraftig 
ökning (23,5 procent) från föregående år. Pande-
min är en av orsakerna till detta. Även föregående 
år var ökningen cirka 20 procent. Variationen av 
frågor är stor och innefattar bland annat, symp-
tom, diagnos, orsak, sjukdomsutveckling, be-

handlingsmetoder och psykologiska bekymmer. 

Den kvalitativa intervjustudien, Callers´percep-
tions of their contact with a rheumatology te-
lephone helpline, som beskriver arbetet i Reuma 
Direkt publicerades under slutet av 2018 i den in-
ternationella vetenskapliga tidskriften Musculos-
keletal Care 2018;1-8 och har även under 2021 fått 
genomslag i vården. I studien redovisas personers 
uppfattningar om värdet med telefonkontakten 

med Reuma Direkt. Resultatet visade att Reuma 
Direkt utgör ett värdefullt komplement till andra 
informationskällor inom hälso- och sjukvård, att 
man fick verktyg för att bättre hantera sin sjukdom 
liksom bättre möjligheter att klara sina komman-
de kontakter med sjukvården. Man upplevde ge-
nerellt en konstruktiv dialog med kunnig vårdper-
sonal, och att Reuma Direkts goda tillgänglighet 
var betydelsefull.

Stöd

FOTO: FREDRIK BANKLER
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Höstens särskilda projekt:  
forskning 
Årets tema på den Internationella Reumatikerda-
gen den 12 oktober var forskning. Med start den 
12 oktober och fram till årsskiftet gick alla pengar 
som kom in på swish till forskningen. 

Kommunikationsenheten samarbetade med Me-
diaplanet som ger ut bilagor till Svenska Dagbla-
det i utarbetandet av bilagan Led- och skeletthälsa 
som kostnadsfritt distribuerades till föreningar 
och distrikt. Distrikt och föreningar uppmuntrades 
i Info- och medlemsblad att skapa aktiviteter för 
att informera om sina verksamheter och för att dra 
in pengar till forskningen.  

En särskild del av reumatiker.se har ägnats åt 
reportage om forskning som sponsras av Reuma-
tikerförbundet genom forskarporträtt, reportage, 
fakta om vart pengarna går samt ett streamat 
webbinarium om forskning kring artros. För allt 
detta gjordes inlägg på sociala medier. 

Den 30 november var det dags för årets Giving 
Tuesday. Det blev starten för en julinsamling till 
stöd för forskningen som drevs med hjälp av tre 
unga framgångriska influencers på Instagram, som 
alla har någon reumatisk sjukdom. Giving Tuesday 
är den ideella sektorns svar på handelns “Black 
friday”.   

 Postkodlotteriet  
Postkodlotteriet har under året ökat kravet på den 
information som förmånstagarna ska bistå med 
för att underlätta lotteriets marknadsföring i olika 
medier. Under sommaren tog Reumatikerförbun-
det fram en helsidesannons för dagstidningar som 
bland annat användes i Dagens Nyheter. I augusti 
producerade och bekostade förbundet en reklam-
film för TV som användes i TV 4-programmet Post-
kodmiljonmären. Förbundet har även lagt upp en 
relativt stor mängd material på Postkodlotteriets 
nyinrättade “Förmånstagarportal”. Det rör sig om 
aktivitetsrapport samt nytagna bilder från fören-
ingsverksamhet.     

Förbundsordförande
• Lotta Håkansson 

1:e vice ordförande
• Tommy Olsson 

2:e vice ordförande 
• Pia Lennberg 

Ledamöter
• Gunilla Göran 

• Ritva Elg 

• Mats Griph 

• Christina Dahlström 

• Elin Hoffner 

• Sofia Hagel

• Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin

• Monica Holmner

Insamling
Förbundet har under året testat lite olika varianter av insamlingsbrev, 
främst för att försöka få fler medlemmar att också bli givare. Under hösten 
har fokus för insamlingsarbetet legat på kommunikationsaktiviteter om 
forskningen, samt på att rekrytera en ny insamlingsansvarig som började 
sin tjänst i december 2021. 

Förbundsstyrelsen
”Rapporten till Svensk Insamlingskontroll för 
2020 visade väsentligt mycket bättre nyckeltal 
än rapporten för 2019.”

FOTO: FREDRIK BANKLER
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Ledningsgrupp
• Stina Nordström, generalsekreterare 

• Sofia Berglund, personalchef from 2021-06-01

• Eva-Maria Dufva, chef för forskning och intressepolitik

• Johan Hammarström, chef för organisationsutveckling

• Patrick Bertram, vik ekonomichef from 2021-02-17

• Henrik Mannerstråle, chef för enheten kommunikation, insamling och marknad from 2021-06-01

• Elenor Berglund, tf förbundsstyrelsekoordinator

• Li Alemo-Munters, forskningschef tom 2021-01-10

• Annika Sjöberg, kommunikation- och insamlingschef tom 2021-06-30

• Norah Avielle, förbundsstyrelsekoordinator tom 2021-08-15

• Nathalie Stors, ekonomichef föräldraledig

Organisation och verksamhet
• Annelie Norberg, ombudsman

• Anne Stiernquist, ombudsman tom 2021-05-31

• Helén Bäckafall, utbildningsadminstratör Reuma Utveckling AB

• Lena Tholsson, administratör för Smärtskolan och Verksamhetsstöd

• Jan Bagge, samordnare patientskolor tom 2021-06-15

Medlems- och givarservice
• Annika Borglycke, samordnare, IT-ansvarig

• Carol Sevegran, administratör

• Erika Borglycke, administratör 

Intressepolitik och opinion
• Nina Unesi, pressekreterare, facklig ordförande Unionen tj-ledig from 2021-01-11 

• Christina Schwerin, internationell samordnare och bidragshandläggare tom 2021-02-28

• Kristina Heilborn, insamlare

Forskning
• Suzanna Grzechnik, forskningskoordinator

• Monica Persson, forskningsansvarig from 2021-06-01

Ekonomi och finans
• Marina Annerhall, redovisningsekonom

• Susanne Öhman, löneadministratör

• Lotta Lindström, redovisningsekonom from 2021-11-02

Administration
• Jelena Ruuskanen, kansli och konferensservice tom 2021-05-07

• Peder Walraamoen, kundtjänst och växelsystemansvarig

• Kerstin Engström, administratör/sekreterare, kanslianvarig Norrbacka-Eugeniastiftelsen

• Filippa Lorentzson, vaktmästare 

Kommunikation och insamling
• Elin Löfberg, fysioterapeut och kommunikatör, deltid

• Erik Sundin, kommunikatör, webbansvarig

• Ann-Charlotte Grönblad, kommunikatör, sjukskriven

• Andreas Mälarstedt, kommunikatör tjänstledig from 2021-10-31

• Louise Persson, webbredaktör 

• Sara Andersson, insamlingsansvarig from 2021-12-13

Reuma Utveckling
• Maria Nylander, samordnare Reuma Utveckling och Reuma Direkt

• Rosmari Rönnqvist, Reuma Direkt

• Helén Axelsson, Reuma Direkt 

• Susann Arvidsson, Reuma Direkt 

• Ingrid Cederlund, Reuma Direkt

Hel- och deltidsanställda  
på Reumatikerförbundets kansli 2021

Kansli
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Reumatikerförbundet
Org.nr. 802002-7838

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 2021, Reumatikerförbundets 76:e verksamhetsår.

I denna redovisning ingår inte de separata juridiska personer som utgörs av Reumatikerförbundets distrikt och lokala föreningar, 
riksföreningar, Unga Reumatiker, anknutna och samförvaltade stiftelser eller 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 andre kammaren, August Sävström.
Sedan dess har den medicinska utvecklingen gått framåt. Idag finns läkemedel som gör att en majoritet av patienterna med reumatisk 
sjukdom kan leva ett bra liv. Det finns fortfarande inga förebyggande vacciner eller botande behandlingar men forskningen går framåt.

Reumatikerförbundet har formulerat fyra övergripande mål i sin långsiktiga 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 sin vardag.

Reumatikerförbundet samarbetar med internationella organisationer och har medverkat i uppbyggande av organisationer för reumatisk
sjuka i andra länder. Med drygt 40 000 medlemmar är förbundet en av de största patientorganisationerna i Europa. 

Väsentliga händelser under året

2021 har i mångt och mycket fortsatt präglats av den pågående pandemin. Förbundet har löpande följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och har varit tydlig i rekommendationerna till distrikt och föreningar att också göra detta. Pandemin har tydligt 
påverkat föreningarnas verksamhet och flera insatser har gjorts för att hjälpa föreningarna att möta sina medlemmar digitalt och att 
genomföra covid-säkrade aktiviteter. Samtidigt har det varit svårt för föreningarna att rekrytera nya medlemmar när de inte kunnat 
genomföra fysiska aktiviteter. Detta har inneburit att förbundet tappade i medlemsantal och vid utgången av verksamhetsåret var 
antalet medlemmar 40 838.

Beslut om ny kansliorganisation, organisations- och riskhanteringsplan togs av förbundsstyrelsen i februari och detta innebär att tre 
tjänster har avslutats på kansliet. Under året har sju rekryteringar för vakanser genomförts: ekonomichef (vik.), forskningsansvarig, 
kommunikations- och insamlingschef, insamlare, redovisningsekonom, pressekreterare och CRM-ansvarig.
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Reumatikerförbundet
Org.nr. 802002-7838

Resultat och ställning

Flerårsöversikt
2021 2020 2019 2018 2017

Antal medlemmar 40 838 43 880 45 875 46 672 47 682

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 35 396 41 680 37 509 43 572 38 420
Verksamhetens kostnader -57 095 -61 323 -72 360 -67 641 -61 872
Resultat från finansiella investeringar 30 827 19 591 9 282 12 471 13 207
Årets resultat 9 127 -52 -25 569 -11 598 -10 245

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 151 885 142 903 142 955 168 524 180 123
Balansomslutning 174 193 166 534 159 602 185 154 195 451
Soliditet 87,2% 85,8% 89,6% 91,0% 92,2%

*Definitioner av nyckeltal.

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

Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Till årskiftet slutade kansliets IT-koordinator. För att minska kansliets sårbarhet gällande IT-relaterad verksamhet har en IT-konsult 
engagerats som ska se över såväl kansliets IT-infrastruktur som behov av personella resurser. IT-konsulten projektleder samtidigt 
kansliets pågående IT-projekt, framförallt de som är förknippade med kansliets flytt till nya lokaler. Det gäller bl.a. hanteringen av 
kansliets server och uppsättning av en ny mappstruktur vilket inkluderar rensning av inaktuella mappar och filer.

I början av april slutade en redovisningsekonom och en rekryteringsprocess inleddes omgående. Tills processen är avslutad har en 
konsult engagerats.

Flytten av förbundskansliet till nya lokaler i maj  har gått in i ett intensivt skede. Många medarbetare är involverade i processen 
samtidigt som ordinarie verksamhet upprätthålls. Många ser fram emot flytten och förväntningarna på de nya lokalerna är stora.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Pandemin kommer sannolikt att påverka Reumatikerförbundet också under 2022, vilket i första hand får konsekvenser för 
föreningarnas möjlighet att genomföra fysiska aktiviteter. Det kommer i sin tur att påverka förbundets medlemstillväxt. Utmaningen 
blir att möta medlemmarnas förväntan på annat sätt genom utvecklade medlemsförmåner som ger större upplevd medlemsnytta. Det är
också viktigt med insatser för att bygga medlemsnytta digitalt och ännu mer använda de möjligheter som digitaliseringen innebär för 
förbundet, de förtroendevalda och för medlemmarna.

Den främsta risken för en medlemsstyrd organisation är att förlora medlemmar. Det är därför viktigt att Reumatikerförbundet i all sin 
verksamhet fokuserar på att rekrytera och behålla medlemmar och följa upp hur medlemmarna upplever nyttan med sitt medlemskap. 
Färre medlemmar innebär lägre medlemsintäkter. Antalet medlemmar styr också hur mycket statsbidrag förbundet erhåller. Denna risk 
behöver förbundet relatera till i hela verksamheten. Under året har förbundskansliet arbetat vidare med ekonomisk översyn och 
genomfört en omorganisation för att minska kostnaderna. Under kommande verksamhetsår flyttar kansliet till ny kontorslokal, vilket 
också innebär en kostnadsbesparande åtgärd.

Under 2021 kom en remiss om ett lagförslag som syftar till att införa särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel, där lagändringen
är tänkt att vara på plats den 1/7 2022. Om förslaget går igenom kan det i stor utsträckning påverka idéburna organisationers ekonomi.
För Reumatikerförbundets del handlar det i första hand om de cirka 7 miljoner kronor som förbundet får i utdelning från 
Postkodlotteriet varje år. Det är därför viktigt att det finns en beredskap för att kunna hantera ett inkomsttapp om lagförslaget går 
igenom.

Hållbarhetsupplysningar
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I maj genomfördes förbundsstämma med ett hundratal ombud helt digitalt. Socialminister Lena Hallengren medverkade som 
öppningstalare. Lotta Håkansson omvaldes till förbundsordförande, Tommy Olsson valdes till 1:e vice ordförande och Pia Lennberg 
valdes till 2:e vice. Under stämman behandlades förutom sju motioner också Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 och 2020 
samt Långsiktig verksamhetsplan för 2022 - 2026.

En ny budgetmodell togs fram kopplad till de organisatoriska förändringar som genomförts och denna har använts i arbetet med 
Aktivitetsplan och budget för 2022.

Upphandling av ny auktoriserad revisor genomfördes och uppdraget gick till KPMG.

Medlemstidningen Reumatikervärlden har utkommit med sex nummer under året, utifrån sex specifika kommunikationsteman.

En It-översyn genomfördes, vilket också resulterat i att arbetet med en ny IT-struktur har påbörjats. En tillgänglighetsanalys av 
webben genomfördes.

Office 356 med tillhörande @reumatikeradresser rullades ut till förtroendemannaorganisationen.

Fyra digitala rekryteringskonferenser genomfördes och den diagnosbaserade kurser ”Att leva med artros” lanserades.

En ny medlemsförmån i form av en olycksfallsförsäkring lanserades i december.

Under året har kansliet lagt ned mycket arbete på att hitta en ny kontorslokal och ett kontrakt signerades i december. Den nya adressen
blir Arenavägen 47 i Globenområdet och inflyttningen är planerad att ske den 2 maj 2022.

På det intressepolitiska området kan lyftas genomförandet av Patientriksdag 2021, framtagande av koncept till 
patientföreträdarutbildning och en enkät om hur pandemin har påverkat förbundets medlemmar.
Internationella Reumatikerdagen gick av stapeln den 12 oktober med många genomförda aktiviteter.
Några av de viktigaste frågorna som förbundet har drivit opinionsbildning och skapat debatt kring är jämlik rehabilitering, ett 
inkluderande arbetsliv, ändrade regler i sjukförsäkringen och restnoterade läkemedel.

Årets utdelning av forskningsmedel uppgick till 10 925 000 kronor, fördelade på 90 forskningsprojekt.
En forskningsrapport färdigställdes och distribuerades i december.

Finansiella instrument

Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 30,8 Mkr (19,6 Mkr). Resultatet består av realisationsvinster på 31,3 Mkr (18,8 
Mkr) och utdelning på 2,6 Mkr (1,0 Mkr).

Förvaltningen under året

Vid utgången av år 2021 uppgick det totala förvaltade kapitalets marknadsvärde till 233,2 (187,7) Mkr. Därav utgjorde 84,6  (56,0) 
procent av kapitalets marknadsvärde placering i svenska och utländska aktier och resterande del placerades i fonder, räntebärande 
papper och alternativa 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 beslutats av Reumatikerförbundets styrelse.
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 691 4 026
Gåvor 2 11 403 16 438
Bidrag 3 20 036 20 145
Nettoomsättning 1 041 941
Övriga verksamhetsintäkter 225 130
Summa Verksamhetsintäkter 35 396 41 680

Verksamhetskostnader 4, 5
Ändamålskostnader -45 165 -47 875
Insamlingskostnader -6 306 -6 231
Administrationskostnader -5 624 -7 217
Summa verksamhetskostnader -57 095 -61 323

Verksamhetsresultat -21 699 -19 643

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

6
4 463 4 356

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 29 519 15 428
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 155 -193
Summa resultat från finansiella poster 30 827 19 591

Resultat efter finansiella poster 9 128 -52

Årets resultat 9 128 -52
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Reumatikerförbundet utgår ifrån förhållningssättet att hållbara medarbetare utgör grunden för all hållbarhetsutveckling i 
verksamheten. Förbundet 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 
medarbetare. Arbetsplatsen har också ett aktivt arbetsmiljöombud som löpande ger återkoppling i arbetsmiljöfrågorna. Detta är inte 
minst viktigt i situationen med distansarbetet under pandemin, där arbetsgivaren har gjort flera insatser för att säkra en god arbetsmiljö
på medarbetarnas hemmaplan. Förbundet har utan undantag följt myndigheternas rekommendationer och har tydliga rutiner för arbetet
för att minska smittspridningen. Styrande dokument som Arbetsmiljöpolicy och Personalhandbok finns på plats.

Medarbetarnas hälsa är prioriterad och förbundet erbjuder samtliga anställda friskvårdsbidrag och stöd via företagshälsovården vid 
behov. Under pandemin har det varit extra viktigt med täta avstämningar både mellan chef och enhet samt respektive medarbetare för 
att säkra en god psykosocial arbetsmiljö. I samband med omorganisationen har också särskilda insatser genomförts enligt 
riskhanteringsplanen när det funnits särskilt behov av stöd.

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

Förbundsstyrelsens resultatdisposition

Till förbundets förfogande står (SEK)
Redovisat resultat 9 126 508
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 10 218 918
Ökning av ändamålsbestämda medel  -655 239
Årets resultat 18 690 187

i ny räkning överföres 18 690 187

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Stiftelsekapital/grundkapital 3 500 3 500
Ändamålsbestämda medel 16 109 837 119 401
Balanserat kapital 38 548 20 002
Eget kapital vid årets slut 151 885 142 903

Långfristiga skulder 18

Skulder till koncernföretag 3 000 3 000
Övriga skulder 1 082 908
Summa långfristiga skulder 4 082 3 908

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 032 1 571
Övriga skulder 5 804 8 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 10 390 10 016
Summa kortfristiga skulder 18 226 19 723

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174 193 166 534
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 162 218

162 218

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 3 704 3 704
Fordringar hos koncernföretag 10 97 97
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11 200 200
Långfristiga värdepappersinnehav 12 58 518 61 495

62 519 65 496

Summa anläggningstillgångar 62 681 65 714

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 136 24
Övriga fordringar 2 088 3 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 331 1 205

4 555 4 445

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 14 94 374 66 050

94 374 66 050

Kassa och bank
Kassa och bank 16 12 583 30 325

12 583 30 325

Summa omsättningstillgångar 111 512 100 820

SUMMA TILLGÅNGAR 174 193 166 534
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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.

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 Reumatikerförbundets 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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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Ändamåls-
Grund- bestämda Balanserat Årets Totalt 
kapital medel resultat resultat Eget kapital

Ingående balans 3 500 119 401 20 054 -52 142 903

Disposition av föregående års resultat -52 52
Årets resultat 9 127 9 127
Ändamålsbestämt av givaren 655 -655
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 
tidigare år -10 219 10 219

Utgående balans 3 500 109 837 20 002 18 690 152 030

2021 2020
Reumatikerfonden 106 097 113 169
Barnreumatikerfonden 305 637
Fond för Enskilda bidrag 2 476 1 821
R o L Stenbergs fond - 1 665
Fonden för SLE forskning 400 1 408
Brita Anderssons fond 559 559
Artros forskningsfond - 142

Summa ändamålsbestämda medel 109 837 119 401

Se not 17 för beskrivning av Reumatikerförbundets ändamålsbestämda kapital.
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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 2021 2020

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten 10 784 15 800
Stiftelser och fonder 618 638

11 402 16 438

Not 3 Bidrag 2021 2020

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen
Företag 157 150
Organisation och stiftelser 1 608 882
Offentliga bidrag - Stat 11 271 12 113
Postkodlotteriet 7 000 7 000

20 036 20 145

Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare 2021 2020

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 1 955 2 886
Mellan 2 till 5 år 5 880 730
Senare än 5 år 0 0

7 835 3 616

Reumatikerförbundet leasar framför allt kontorslokaler och kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingkostnader uppgår till 
2 968 180 kr. Avtal om lokalhyra sträcker sig till 2027-04-30.

Not 5 Medelantal anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen

2021 2020

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

Medelantal anställda har varit 28 29
varav kvinnor 22 25
varav män 6 4
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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 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

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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Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Ingående anskaffningsvärde 200 200
Utgående redovisat värde 200 200

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 61 495 71 701
Inköp 578 624
Försäljningar/utrangeringar -3 555 -10 830
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 58 518 61 495
Utgående redovisat värde 58 518 61 495

Not 13 Specifikation av värdepapper, 
antal aktier

2021 2020

Sv aktier klass A, 58 235,96 st 5 682 5 682
Summa 5 682 5 682

Fonder
Brummer multi strategi 20 997 20 997
Cliens företagsobligationer A 15 518 15 422
Robur Sverigefond Mega 1 325 2 168
Swedbank Humanfond 1 148 1 148
Swedbank Räntefond kort A 0 438
SEB Etisk Global Indexfond 13 849 15 640
Summa 52 837 55 813

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 702 1 120
Förutbetalda datakostnader 1 048 0
Upplupna intäkter 0 85
Övriga förutbetalda kostnader 581 0

2 331 1 205

Not 15 Övriga kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Anskaffnings- Marknads-
värde värde

Aktier 93 993 93 993 129 632
Fonder SEB 269 269 1 252
Aktier Swedbank 112 112 186

94 374 94 374 131 070

Not 16 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 0 1 500
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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 2 395 2 357
Övriga anställda 12 967 13 204

15 362 15 561
Sociala kostnader

Sociala kostnader 4 767 4 709
Pensionskostnader exkl löneskatt 805 1 867

5 572 6 576

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 20 934 22 137

Könsfördelning i styrelse 

Antal styrelseledamöter 11 11
varav kvinnor 9 7
varav män 2 4

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgång

2021 2020

Erhållna utdelningar 160 176
Realisationsresultat vid försäljningar 4 302 4 180

4 462 4 356

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2021 2020

Utdelningar 2 468 776
Realisationsresultat vid försäljningar 27 051 14 652

29 519 15 428

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 008 14 992
Försäljningar/utrangeringar -576 16
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 432 15 008
Årets avskrivningar -57 -386
Utgående redovisat värde 161 218

Not 9 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

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 4 295 131

Not 10 Fordringar hos koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 97 0
Tillkommande 0 97
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 97
Utgående redovisat värde 97 97
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NOTER

Not 17 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 18 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än 5 år efter balansdagen 4 082 3 908

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner 584 642
Upplupna sociala avgifter, semesterlöner 292 320
Övriga interimsskulder 877 534
Kapitalförvaltning 2 258 1 072
Förutbetalda medlemsavgifter till nästa år 6 379 6 743
Förutbetalda bidrag Postkodlotteriet 0 705

10 390 10 016
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Till förbundsstämman i Reumatikerförbundet, org. nr 802002–7838 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Reumatikerförbundet för år 2021.  
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 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att förbundsstämman 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 förtroendevalda 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. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 3 maj 2021 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen  
Den andra informationen består av information som finns på sidorna 1 – 25 i det samlade dokumentet ”Verksamhetsberättelse och årsredovis-
ning 2021” i vilket även en kopia av den formella årsredovisningen ges. Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om  
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt  
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

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 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 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 om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

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

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

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

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 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 samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Reumatikerförbundet för år 2021. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman 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 obero-
ende 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 har ansvaret 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, datum framgår av den elektroniska signaturen  
  
  
  
  
  
Stina Pettersson Roine Hangvar 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
  
 
 
 
 
 
Suzanne Ahlkvist 
Förtroendevald revisor 
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