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Reumatikerförbundets värdegrund 

Vi är en medlemsorganisation som arbetar för att tillvarata reumatikers intressen. Våra medlemmar är 

såväl unga som äldre och vi företräder cirka 200 diagnoser. Vi har kunskaper och erfarenheter som inga 
andra om hur det är att leva med reumatisk sjukdom.  

 

Reumatikerförbundet har ca 40 000 medlemmar och består av 24 distrikt med 172 föreningar. I förbun-

det ingår även Riksföreningen för Systemisk Skleros, Riksföreningen för Myositsjukdomar och Riksför-

eningen för SLE. Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med Riksorganisationen Unga Reumati-
ker, som arbetar aktivt för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.    

  
Reumatikerförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige, som är en sammanslutning av ett stort antal 

funktionsrättsförbund. Visionen för Funktionsrätt Sverige är ett samhälle för alla, där alla människor är 

delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som respekterar allas mänskliga rättig-

heter och tillvaratar människors olikheter är ett rikt samhälle. 

 

Värdegrunden – vår ledstjärna 

Värdegrunden beskriver våra grundläggande och gemensamma värderingar. Dessa värderingar bildar 
en ledstjärna och en bas för vårt arbete och påverkar hur vi agerar i olika situationer.   
 

Reumatikerförbundets värdegrund 

• Vi utgår från de mänskliga rättigheterna 

• Vår kultur är varm, öppen och respektfull 

• Vi värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat 

 

Hur märks vår värdegrund 

När vi möter varandra – medlemmar, medarbetare och andra i vår omvärld – så gör vi det med en över-

tygelse om att alla människor har lika värde. Detta märks genom vårt sätt att prata, hur vi lyssnar och 
hur vi interagerar med andra. 

 

En varm, öppen och respektfull kultur märks också i våra möten, där alla känner sig välkomna. Som ny i 

någon av våra grupper eller sammanhang ska du känna att du är viktig och att vi är glada för att du är 

med oss! Tillsammans kan och vet vi mycket som kan skapa nytta för våra medlemmar och andra. Vår 
respekt för varandra innebär bland annat att vi ser, uppskattar och tar tillvara på den kunskap och erfa-

renhet som var och en har. 

 

Att vi värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat märks i hur vår organisation fungerar och sam-

verkar med andra. Var och en tar ansvar för sitt uppdrag och gör sin del så bra som möjligt. Vi samarbe-

tar både internt och externt och är snabba med att lära oss av varandra och ta efter när någon gör något 

bra. Resultat är lönen för vårt arbete och där vi kan sätter vi också mål så att vi kan mäta vilka resultat vi 

får. 
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Värdegrunden i korthet 
Mänskliga rättigheter 
Varm, öppen, respektfull kultur 
Eget ansvar, samarbete och resultat. 
 


