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Medlemstidning för reumatiker i Stockholms län, 
utgiven av distriktet. Utkommer med fyra num-
mer per år. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera allt insänt material och fråntar sig ansvar 
för eventuella annonsprodukter. 
Citera oss gärna, men ange ursprunget! 
Tidningen är tryckt på  AMO-TRYCK AB. 
Upplagan trycks i ca 6 650 ex.

Ansvarig Utgivare, Redaktör och Layout
Ingvor Thorén: reumakontakten@gmail.com

Redaktion 
Linda Nordqvist: linda@reumatiker.net
Ingvor Thorén: reumakontakten@gmail.com

Välkommen med bidrag, gärna bilder. 
OBS! Skicka dem främst via e-post i originalskick!

Styrelsen 

Ordinarie
tf. Ordförande Monica Rosenblom (AU)      
Vice ordf  Bitte Wallin  (AU)
Kassör  Ingvor Thorén  (AU) 
Ledamot Gunnel Jonsson
Ledamot Mona Blomgren
Ledamot Inger Carlsson
 

Kansliet
Karin Johnson karin@reumatiker.net
Linda Nordqvist linda@reumatiker.net
Kansliet har telefontid: Mån – Tor 09.30 – 11.30
Lunchstängt 12.00 – 13.00. 
Mejerivägen 4, 2 tr
117 43 Stockholm
Tel: 08-30 42 00. 
E-mail: info@reumatiker.net 
Hemsida: https://sthlm.reumatiker.se/

Annonsering
För beställning av annonser ring kansliet 08-30 42 00. 
Annonspris ReumatikerKontakten
Annonserar du fyra nummer i rad: 25% rabatt
Helsida  9 000 (27 000/år) kr
Halvsida  7 000 (21 000/år) kr 
1/4-sida  5 000 (15 000/år) kr

Innehåll

Reumatikerkontakten 2 2020
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Nästföljande nummer av Kontakten:
Nr 3 utkommer ca 24 september, manusstopp 24 augusti
Nr 4 utkommer ca 10 december, manusstopp 9 november

Policy gällande annonsering i ReumatikerKontakten
• Inga annonser från partipolitiska organisationer, endast från parti-
politiskt obundna organisationer så länge de inte strider mot policyns 
övriga riktlinjer
• Hjälpmedel, rörelse/träning, behandlingar (massage, rosenbehand-
lingar, akupunktur) är OK, men annonser om medel och behandlingar 
som man förtär avstår vi från
• Inte strida mot Reumatikerförbundets värdegrund och/eller Reuma-
tikerdistriktets vision
• Ej vara hälsoskadligt, våldsuppviglande eller diskriminerande
• Tydligt framgå i annonsen att det rör sig om reklam och betald annons- 
plats, alltså inga redaktionella annonser eller sponsrade inlägg i Reuma-
tikerKontakten eller hemsida/sociala medier

Reumatikerförbundet är, genom sitt medlemskap i 
Funktionsrätt Sverige, ansluten till en samlingsför-
säkring genom Folksam. Detta gäller även för di- 
strikt och föreningar. Samlingsförsäkringen omfattar 
organisationens verksamhet men även olycksfalls-
försäkring för deltagare.

Medlemskap i Reumatikerförbundet är inget krav 

för att omfattas av försäkringen som gäller deltagare, 
dock kan förening/distrikt tillämpa krav på medlem-
skap för att kunna delta i en aktivitet (till exempel bad). 

Läs mer om försäkringarna här: https://www.folk-
sam.se/forbund/funktionsratt-sverige/samlingsfor-
sakringen eller ring Folksam 0771-950 950.

Olycksfallsförsäkring

”Och man försöker muta oss med bilder av visionerna
Och när prinsar och presidenter ljuger medvetet i kapp
Och när dom som skulle säga sanningen börjar ta tillba-
ka vad dom redan sagt”
Det är då man säger: vem i hela 
världen kan man lita på. 

Det är inte läge att ta upp något 
om Trump nu, utan jag tar mig direkt 
ner till fotfolket. För samma tanke 
kommer ibland när man i dessa co- 
ronavirustider läser tidningar eller 
ser vissa program. Hur är man fun-
tad när man vill vinna poäng i en så 
svår situation som nu är, genom att 
sälja skyddsutrustning till överpris? 
Hur kan man, genom att klä sig i 
”mundering för smitta”, försöka 
lura till sig kontokoder från äldre 
människor i deras hem? Hur kan 
också vissa ”poddare” veta så mycket mer än experter-
na? Ja, frågorna i kristider blir många. Det svåra är att 
sovra och ta till sig det som är rätt. Min generation fick 
inte, som dagens ungdomar, lära oss att vara kritiska 
till allt. Tror inte ens att det ordet, kritisk, någonsin an-
vändes när jag gick i skolan på 50–60 talet. Men som 
sagt nu måste vi alla vara kritiska till vad som sägs och 
görs. Så igen, vem i hela världen kan man lita på?

Folkhälsomyndigheten samt Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap är de myndigheter som klarast  
framstår som trovärdiga. Dessa myndigheter består av 
många experter med lång erfarenhet, vars råd till oss, 

bygger på analyser av den forskning 
som finns att tillgå. Vi måste ta till 
oss vad de begär av oss. Vi över 70 
år håller oss undan, så att vi i möj-
ligaste mån inte behöver ta upp en 
IVA-plats. Dessa platser på intensiv-
vårdsavdelningarna behövs till dem 
med svårast sjukdom samt olycks-
fall. Vi ska inte tvinga sjukvården att 
göra val mellan oss patienter bara 
för att vi inte kunde hålla oss inne 
för att undvika smitta. 

Distriktet har precis som de flesta 
andra vidtagit försiktighetsåtgärder 
under denna rådande pandemi som 

nu sprider sig världen över och i vårt land. Mer om det 
kan ni läsa om inne i tidningen. 
Ta hand om er och varandra.

Visst känner ni igen vilka rader jag började med? Om 
inte, så är det från en LP med Hoola Bandoola Band ut-
given 1972 med text och musik av Michael Wiehe.

Monica Rosenblom 
T.f. ordförande 
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Kanslikolumnen
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Kära medlemmar 
Ett virus är här och rör om det rejält 
för oss alla. Coronaviruset, covid-19, 
har tvingat, inte bara oss ideella  
organisationer, utan hela samhället 
att ställa in aktiviteter och dra ner på 
socialt umgänge. Men framförallt  
har viruset skapat stor oro och tagit 
över många människors vardagliga 
liv med diverse begräsningar. 

Vi på distriktet hoppas innerligt 
att ni, våra medlemmar, inte drab-
bas kroppsligt. Att ni får hålla er 
friska utöver den kroniska sjukdom 
ni till vardags lever med.  

I det rådande läget kring pan-
demin som sprider sig världen över, i vårt eget land och i 
vår egen region, har styrelsen för Reumatikerdistriktet i 
Stockholms län vidtagit vissa åtgärder. Den verksamhet 
som normalt är igång, som till exempel vår träning i varm- 
vattenbassäng, är lagd på is tills vidare. Detta efter ett 
beslut måndagen den 16 mars. Styrelsen valde att ställa 
in träningen för att ta ett kraftfullt ansvar för medlem-
mars välmående och för att begränsa den allmänna 
smittspridningen.

I ett tal till nationen från statsminister Stefan Löven, 
söndagen den 22 mars, var budskapet tydligt: 
”Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle 
och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person för-
bereda sig mentalt på vad som väntar. Vi har en allmän 
smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. Fler 
kommer att bli sjuka, fler kommer att tvingas säga ett sista 
farväl till en älskad. Det enda sättet att klara av detta är 
att möta krisen som ett samhälle där alla tar ansvar för sig 
själv, för varandra och för vårt land.”

Med de orden kan vi bara rätta in oss i ledet och till- 
sammans hitta nya sätt att se till att vår verksamhet kan  
fortsätta överleva och komma ur den här situationen  
ännu starkare. Distriktet ser möjligheter att flytta  
arrangemang för våra förtroendevalda inom lokal-
föreningarna till hösten. Vad gäller vår bassängverksam-
het kan vi i dagsläget inte svara på detaljer kring den.  
Styrelsen jobbar för att hitta en bra lösning och svar på  

frågor. Men vi hoppas och tror att  
den ska kunna bedrivas som van- 
ligt åtminstone till hösten. I och med  
det har vi i detta nummer av tid- 
ningen, som utlovat, med en ansök- 
ningsblankett för hösten 2020 och 
våren 2021:s bassängträning. Fyll i  
den och skicka in om du är intresse-
rad av en plats.

Det är mycket fokus på Corona-
viruset i det här numret, men ni får  
även läsa om hur det är att leva med  
Sjögrens syndrom. Och på sidorna  
14-17 intervjuas vår distriktsstyrelse.

Lova oss att ni tar väl hand om er. 
Som alltid är ni välkomna att kon-

takta kansliet för frågor och funderingar. 
 

Linda Nordqvist 
Ombudsman 

Rättelse
I vårt senaste nummer av medlemstidningen 
ReumatikerKontakten finns ett fel i en artikel. 
I artikeln ”Rädda lokalföreningen” står en förening 
med av misstag. 
Föreningen Danderyd/Täby/Vallentuna är inte en 
förening i kris, vilket distriktet så klart är väldigt gla-
da för. Det är en självgående förening med många 
engagerade personer i styrelsen. Inför verksam-
hetsåret 2020 har de även fått in nya ledamöter. 
Bra jobbat! Vi önskar er fortsatt stort lycka till. 

Vi ber om ursäkt att föreningens namn stod med i 
artikeln. 

/Redaktionskommittén och distriktsstyrelsen

Många planerade aktiviteter 
ställs in på grund av Coronaviruset

Det har gått över en månad sedan de första rapporter-
na kom om att personer i Sverige insjuknat på grund av 
Coronaviruset (Covid-19). Expertmyndigheterna säger 
att ”toppen av isberget” ännu inte nåtts. 
En mängd samhällsfunktioner, näringsliv och affärsverk-
samhet har redan drabbats. Förhoppningen är att myn-
digheterna med de många kraftsamlingar som görs på 
bred front, medicinskt och ekonomiskt, ska förhindra de 
värsta följderna av coronavirusets härjningar.

Reumatikerdistriktet följer noggrant de rekommen-
dationer som Folkhälsomyndigheten delger oss. Den 
verksamhet som distriktet planerat och tänkt genom-
föra under våren för föreningar och medlemmar har 
ställts in eller senarelagts. Det har varit en nödvändig 
åtgärd för att skydda förtroendevalda och medlemmar 
som inte ska behöva utsättas för smittorisk.  

När det gäller reumatiker finns det fortfarande ingen 
specifik fakta som säger att risken skulle vara större än 
för andra som behandlas med läkemedel som sätter 
ner immunförsvaret. Men faktum kvarstår dock att 
många av våra förtroendevalda och medlemmar är över 
70 år och räknas därmed till den utsatta riskgruppen.  
Ingen kan säga hur länge denna virussjukdom kommer 
påverka vårt samhälle och människorna som verkar i det. 
Men vi har alla ett eget ansvar att skydda oss själva och 
våra medmänniskor så länge viruset anses som allmän 
smittspridning.

De aktiviteter och verksamheter som ställts in inom 
Reumatikerdistriktets regi, för mars och april månad tills 
vidare, och som främst berör våra medlemmar är:
• Träning i varmvattenbassäng inställd från och med  
 16 mars. 
• Representantskapet (årsmöte) som skulle ägt rum 21
 mars, ställdes in och senareläggs. Dispens för senare-
 läggning har medgivits av förbundsstyrelsen. 
• Patientskoleinformatörerna (artros- och smärt-
 skolor) har uppmanats att tills vidare avstå från
 sina föreläsningar i primärvårdens skolor på grund av
 smittorisken.
• Föreläsning för föreningarna (gällande vårdval reu-
 matologi) senareläggs.  

• Webbkurs för föreningarna (utbildning i nya hemsid-
 an) senareläggs. 
• Besök hos föreningarna av representanter för 
 distriktsstyrelsen ställs in till vidare. 
• Seniordagen i Kungsträdgården var planerad till den
 5 maj, men är framflyttad till den 1  september.
• Järvaveckan på Spånga idrottsplats var planerad till
 10–14 juni men ställs in.

Utöver det här jobbar kanslipersonalen hemifrån se- 
dan början på vecka 12, men kan nås som vanligt via  
telefon och e-post.

Vi försöker svara på medlemmars frågor, så gott det 
går. På vår hemsida samlar vi matnyttig information som 
alla kan ta del av. Surfa gärna in och läs mer där.

Vi kommer kontinuerligt fortsätta att dela inform- 
ation på vår hemsida och försöka nå ut till så många  
som möjligt via e-postutskick med ny, uppdaterad in-
formation, gällande den verksamhet vi bedriver och  
det aktuella läget. Om det kommer nya direktiv att  
rätta sig efter, kommer vi rätta in oss i ledet och dela  
med oss av den informationen till er.

Vi önskar er, våra medlemmar, god hälsa och att ni är 
försiktiga med er själva och varandra under denna tuffa 
tid. 
 

Ta hand om er!

Ni når oss här:
Telefon: 08-30 42 00,  
Telefontid: måndag – torsdag, 09.30-11.30  
E-post: info@reumatiker.neto@reumatiker.net  
Hemsida: https://www.sthlm.reumatiker.se 
 
Text: Linda Nordqvist och Gunnel Jonsson 
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Dags att söka till distriktets varmbassäng-Dags att söka till distriktets varmbassäng-
träning inför hösten 2020 och våren 2021träning inför hösten 2020 och våren 2021
Vill man vara med i distriktets varmbassängträning är 
det nu dags att ansöka till kommande bassänggrupper. 
Ansökan görs skriftligt antingen på talongen till höger, 
eller via e-post info@reumatiker.net. Ansökan skall vara 
kansliet tillhanda senast den 17 maj 2020. 

I slutet av juni får du besked om vilken badgrupp du 
placerats i. Om man inte erbjudits plats hamnar man auto- 
matiskt på kölistan till det bad man sökt till. Förvärvs- 
arbetande och ideellt arbetande inom reumatikerdis- 
triktet har förtur. Alla som blir erbjudna plats har till-
gång till platsen ett läsår (höst- och vårtermin) om man 
inte uppgivit något annat i ansökan.  

När läsåret är slut blir alla av med sina platser och 
måste ansöka på nytt. Vi tar emot ansökningar under 
terminens gång och fyller på de grupper som inte blivit 
fullsatta. Ytterligare information lämnas av kansliet på 
tel. 08-30 42 00
Terminsavgiften är följande för medlemmar i Reumati-
kerförbundet: Hösttermin 480:-, Vårtermin 660:-.
OBS! Terminsavgiften är bindande. 
Höstterminen: Start vecka 35, avslutning vecka 50.
Vårterminen: Start vecka 3 och avslutning vecka 23. 
Start- och avslutningsvecka kan variera p g a helgdagar.

Distriktets bassänggrupper:
Handens Närsjukhus
Tisdag  Fibro 17.15
              RA/Artros 18.00
              Bechterew 18.45

Nacka sjukhus
Onsdag    RA/Artros/Fibro kl. 17.15
                 Bechterew kl. 18.00
  RA/Artros kl. 18.45

Norrtälje, Roslagens omsorg och service
Måndag    RA/Artros kl. 17.00 och 18.00
Torsdag    RA/Artros kl. 17.30
     Bechterew kl. 18.30

Rosenlunds sjukhus
Tisdag   medelpass 18.30, 19.00, intensivpass 19.30
Torsdag medelpass 19.00, intensivpass 19.30

Väsby Rehab
Måndag    kl 17.30 och 18.15
Onsdagar kl 17.30 och 18.15

Östermalm, Vattenhuset
Östermalmsgatan 65
Torsdag kl 17.15, 18.00 och 18.45

Kungsholmen, Stockholms Simskola
Södra Agnegatan 20
Torsdag 13.00, 13.40 och 14.20

Rehab nordväst Hallen, f.d. Solna primärvårdsrehab 
Tisdag  kl. 18.00 & 18.45 OBS! Grupper öron-  
  märkta för tuffare träning!
Onsdag   Fibro kl. 17.15 
    RA/Artros kl. 18.00 
    Bectherew kl. 18.45 
Torsdag   RA/Artros 17.15 och 18.00

Tyresö, Vattenhuset
Torsdag    RA/Artros 17.00
                 Bechterew 17.45

Namn: ......................................................................................................................................................

Personnr: …...........................................……………………………….………………....................

Adress: …...........................................………………………………………………….....................

Postadress: …...........................................…………………………………………….......................

Telefon: ....................................................................................................................................................

Inställda bad meddelas via SMS, vänligen uppge mobilnr om det 
är möjligt, tack på förhand.

E-post: ……............................................…………………………………………………………....

Förvärvsarbetande:        JA       NEJ      Ideellt arbetande inom distriktet:   JA    NEJ 

Jag önskar delta i bassängträning:

Plats: …………………………............................................…………………………........................

Dag/grupp: ……............................................…………………………………………......................

Tid: ............……............................................………………………………………….......................
(skriv gärna fler alternativ på önskemål om tid och plats)

Täby Tibblehemmet
Måndag  RA/Bechterew kl. 17.00 
                RA/Artros kl. 17.30
                Fibro kl.18.00

Vallentuna sjukhem
Onsdag   RA/Artros/Fibro kl. 18.00
                RA/Artros/Bectherew kl. 18.30

Åkersberga sjukhus
Torsdag   RA/Artros kl. 18.00

Talongen sänds till:
Reumatikerdistriktet i Stockholms län
Mejerigatan 4, 2 tr
117 43  STOCKHOLM
Eller via e-post: info@reumatiker.net

Hammarby Sjöstad, Vattenhuset
Tisdag 17.00, 17.45 och 18.30 
OBS! Samtliga grupper öronmärkta för tuffare träning!

Södertälje - Saltskog, Vattenhuset
Måndag 17.00 och 17.45 

För att skydda din integritet följer Reumatikerdistriktet Dataskyddsförordningen. 
De uppgifter du uppger såsom personnummer, namn, adress, e-postadress och eventuell diagnos samt övrig information, 
lagras och endast ett fåtal personer med särskild behörighet har tillgång till den informationen. Din e-postadress används 
för att löpande informera dig om Reumatikerdistriktet samt för utskick av enkäter. 
Vill du ha mer information. Ring 08-30 42 00 eller mejla info@reumatiker.net. 
Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen så besök gärna www.datainspektionen.se. 
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En infektion innebär att kroppen har angripits av mik-
roorganismer som bakterier, virus eller svamp. För att 
försvara sig reagerar kroppens olika försvarssystem och 
sätter igång en inflammation. Alla inflammationer beror 
dock inte alltid på en infektion, utan kan även orsakas 
av skador eller kroppsliga reaktioner som allergier. Man 
ska också veta att bakterier, virus och svampar är en vik-
tig del av människans naturliga miljö och skyddar ibland 
mot dessa angrepp. 

Både i hud, slemhinnor och tarmar finns ofarliga bak-
teriesorter, virus och svamp, som därmed utgör krop-
pens normalflora. Om kroppens egna försvar inte lyckas 
stoppa ett angrepp startas alltså en inflammation. Om 
det inte räcker, och smittämnet inte snabbt bekämpas, 
bildas antikroppar i blodet. 

När antikroppar bildas utvecklar kroppen ett immu-
nologiskt minne, som gör att immunförsvaret reagerar 
snabbt nästa gång samma infektion kommer tillbaka.  

Vad är då skillnaden mellan virus och bakterier?
 Främst att bakterierna har en mer komplicerad upp-

byggnad än virus. Bakterierna har en unik cellstruktur, 
de är encelliga och kan föröka sig självständigt genom 
delning. Deras form är mycket varierande.

Virus däremot består av en bit arvsmassa, dvs gene-
tiskt material (DNA eller RNA) omgivet av en skyddande 
proteinkappa som gör att organismen kan häkta fast sig 
på celler och därefter tränga in i dem. Virus kan inte öka 
i mängd utan tillgång till levande celler och för att växa 
till utnyttjas den infekterade cellens system. En del virus, 

Coronaviruset 
och dess påverkan på kroppen

som till exempel influensaviruset, har en förmåga att än-
dra sin struktur. Därför har kroppen svårare att känna 
igen viruset, och skyddar därför inte mot en ny infek-
tion, även om man har haft en liknande virustyp tidigare.

Coronaviruset har ett rundaktigt hölje med utskott, 
vilket ger ett kronliknande utseende i elektronmikro-
skop, därav namnet. Det finns ett stort antal virus som 
tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika 
djurarter.

År 2003–2004 drabbades världen av en epidemi som 
kallades SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). 
Smittan uppträdde först i Kina. Troligen kom smittan 
från fladdermöss som smittade människor via andra 
djurarter.

År 2012 upptäcktes på arabiska halvön ett coronavi-
rus som namngavs MERS (Middle Eastern Respiratory 
Syndrome corona virus). Det orsakade svår lunginflam-
mation och andra komplikationer som exempelvis njur-
svikt. Smittkällan är okänd men man har funnit att smitta 
kan förekomma hos kameler och detta anses vara den 
troliga smittkällan.

I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus 
som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan 
i Kina. Troligen skedde smittspridningen till människa 
från djur på en marknad, men visade sig snart smitta 
från människa till människa.

I Sverige har vi ett antal myndigheter som ansvarar 
för hanteringen av coronavirussjukdomen covid-19, som 
blev dess namn. Tillsammans utgör dessa myndigheter 
Sveriges beredskap. De som i störst utsträckning arbetar 

med det nya coronaviruset är: Regeringskansliet, Folk- 
hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB (Myndig- 
heten för samhällsskydd och beredskap), varav Folk- 
hälsomyndigheten har huvudansvaret för frågor som rör 
smittspridning och smittskydd.

Från MSB:s håll hör vi nämnas om samhällsviktig verk-
samhet, men vad är det? Kortfattat handlar det om en 
verksamhet som kan orsaka kriser som hotar samhället 
vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan 
även vara en verksamhet som behövs för att hantera en 
potentiell eller pågående kris.

Till sist några råd till reumatiker i samband med denna  
virussjukdom. Dessa är enligt Svensk reumatologisk 
förening: ”Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om 
inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en coronavi-
rusinfektion för att kunna ge tydliga kunskapsbaserade 
råd. Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska 
din anti-reumatiska behandling om du inte har infektions-
tecken. Om du har luftvägssymtom och feber och miss-
tänker att du kan ha covid-19-infektion bör du avbryta 
din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid 
annan infektion.” På sidan 12 kan du läsa mer från Svensk  
reumatologisk förening. 

I Dagens Medicin, den 19 mars, står följande att läsa: 
”Världens forskare anstränger sig för att snabbt hitta vac-
cin och läkemedel mot nya coronaviruset. Minst 40 vaccin-
projekt pågår, samt 400 andra studier för att se vilka läke-
medel som kan vara effektiva.”

Detta positiva meddelande får avsluta denna artikel. 

Text: Monica Rosenblom  
 
Källa: Ovanstående uppgifter är hämtat från 1177, 
European Centre for Disease Prevention and Control, 
Svensk reumatologisk förening, Folkhälsomyndigheten, 
MSB, Dagens Medicin och Netdoktor.

Ingen avgift för jourläkare
Från och med 1 januari är det ingen patientavgift  
för hembesök av jourläkare i Stockholms län.  
Jourläkarbilarna rullar i hela länet kvällar, nätter 
och helger, när vårdcentralen har stängt. 

Patienter och närstående som har svårt att ta sig 
till en akutmottagning kan få träffa en jourläkare 
hemma. Det gäller alla patienter som bor i länet 
eller vistas här.

Barnfamiljer, äldre och personer med funktions-
nedsättning ska prioriteras men det medicinska 
behovet avgör hur snabbt man kan få hjälp. Sjuk-
sköterskorna på telefonnummer 1177 bedömer 
om man kan få hjälp av en jourläkare.

Jourläkare är specialister i allmänmedicin eller  
akutsjukvård och kan bedöma och behandla un-
gefär samma sjukdomar och skador som läkare 
på vårdcentraler och närakuter, som till exempel  
långvarig hosta och feber, urinvägsbesvär, yrsel,  
öronbesvär, hudutslag och mindre skärskador 
som behöver sys.

Källa: Habilitering och hälsa, www.habilitering.se

Bild av Gerd Altmann från Pixabay.com

Bild av Vektor Kunst iXimus från Pixabay.com 
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På förmiddagen den 22 mars togs beslut att Region 
Stockholm i samarbete med Försvarsmakten ska bygga 
upp ett komplett sjukhus inklusive intensivvårdsplatser 
vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Arbetet med uppbygg-
naden påbörjades redan samma dag och avslutades  
under vecka 14.
- Även om vi för närvarande har lediga intensivvårdsplat-
ser vet vi att läget kan förändras snabbt. Vi vill hela tiden 
ligga steget före i vår planering. Vi fortsätter att hoppas 
på det bästa och planera för det värsta, säger hälso- och 
sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Samarbetet består i att ett av Försvarsmaktens sjuk- 
hus byggdes ut i och omkring Stockholmsmässan i Älvsjö.  
Beslutet att Försvarsmaktens sjukhus fick byggas upp i  
Stockholm togs av Socialstyrelsen. Utrustningen i För-
svarsmaktens sjukhus kan användas både till intensiv- 
vård och annan vård. En kraftig utbyggnad av intensiv-
vården har redan skett på länets akutsjukhus och ytter- 
ligare utbyggnad pågår. Uppbyggnaden av försvars- 

maktens sjukhus ändrar inte den verksamheten utan är 
ett komplement och en förberedelse för ett ytterligare 
utökat behov av vård.

Bemanningen sker genom en samordning av regional 
särskild sjukvårdsledning (RSSL) där regionens samlade 
sjukvårdsresurser ska användas inklusive personal från 
privata vårdgivare. Behovet av intensivvårdsplatser för 
patienter med covid-19 förväntas bli stort under kom-
mande veckor.  Akutsjukhusen återrapporterar till den  
regionala särskilda sjukvårdsledningen att de löst sitt  
uppdrag med att förstärka sin intensivvård med över 50 
procent. Lediga platser finns i nuläget. Samtidigt har Re-
gion Stockholm i samarbete med andra aktörer arbetat 
i högt tempo för en snabb ytterligare utökning både på 
akutsjukhusen och externt.

Text och bild är lånad från: Region Stockholms hemsida. 
Källa: www.sll.se 

Externt sjukhus 
inklusive intensivvård 
byggs upp i samarbete med Försvarsmakten

Ett internationellt forskarkonsortium där svenska fors-
kare ingår hoppas snart kunna lansera en medicin som 
kan bota svårt sjuka i covid-19.
Ali Mirazimi, professor vid Karolinska Institutet, tror att  
läkemedlet som benämns ACE2, kan sättas in redan in-
om några månader.

– Vi testar den just nu i provrör. Vi har lovande prelimi-
nära data som pekar på att den kan fungera väldigt bra, 
säger han.  

Den nya covid-19-medicinen började utvecklas för att 
bota de som blev sjuka i sars-epidemin för 17 år sedan, 
som också orsakades av ett coronavirus.

Nu är medicinen i klinisk prövning fas II som en lung-
medicin. Men forskarna är övertygade om att den även 
har effekt mot covid-19.

– Vad jag förstått har det redan påbörjats kliniska pröv-
ningar i Kina, säger Ali Mirazimi.

Medicin mot covid-19 
tidigare än beräknat

Arbetet med att testa ACE2 som en covid-19-medicin 
är ett internationellt projekt, huvudsakligen finansierat 
av Kanadas regering. ACE2 är ett protein på cellen som 
viruset känner igen för att ta sig in i cellen och göra en 
människa sjuk.

Genom att kopiera proteinet kan medicinen lura vi-
ruset att i stället sätta sig på kopian, och inte på den 
riktiga cellen. Då dör viruset till slut och patienten kan 
tillfriskna.

Om de pågående kliniska prövningarna på covid-19- 
patienter i Kina bekräftar forskarnas förhoppningar, 
skulle processen till ett färdigt läkemedel kanske kunna 
snabbas på.
– Vi räknar med att ha medicinen ute innan året är slut. 
Om resultaten ser väldigt lovande ut kan processen  
accelereras, då kan det röra sig om snarare ett par 
månader, säger Ali Mirazimi.

Mats Carlsson-Lénart
Källa: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programi
d=406&artikel=7440248

På sll.se kan du läsa de vanligaste frågorna som kommer 
in gällande hur bland annat resor med färdtjänst och 
sjukresor påverkas av coronaviruset.
Innehållet på sidan uppdateras löpande när ny infor-
mation kommer eller situationen förändras. Därför kan 
svaret på en fråga ändras utifrån det rådande läget. Håll 
dig uppdaterad på: https://fardtjansten.sll.se och på 
Folkhälsomyndighetens sida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se 

Källa: sll.se (Region Stockholm)  

Frågor och svar 
om resor med färdtjänst

Region Stockholm 
erbjuder självskattningstest

Det är många som undrar om de symptom man börjar 
känna är coronaviruset, covid-19. 
Region Stockholm har satt ihop ett självskattningstest. 
Du svarar på ett flertal frågor och får snabbt och enkelt, i 
din hemmiljö, reda på om du behöver söka vård eller kan 
behandla symptomen på egen hand. I slutet på testet 
får du råd som anpassas efter dina svar. 

OBS! Läs igenom texten noga innan du gör testet. 
Gäller det barn som börjar visa symptom kontaktar du 
sjukvårdsupplysningen,1177, direkt. Vid akut livshotande 
tillstånd – gör inte detta självskattningstest utan ring 112! 
För att komma till testet knappar du in: 
https://corona.sll.se/ i din webbläsare. 
Källa: www.sll.se
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Patientinformation, Rekommendationer
Under det nuvarande covid-19 coronavirusutbrottet 
finns det många frågor bland personer med reumatiska 
sjukdomar som tar immunsuppressiva anti-reumatiska 
läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, 
kortison och metotrexat.

De immunsuppressiva läkemedlen utgör behandling-
en av den reumatiska sjukdomen. När, eller om, du som 
patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov. 
Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av 
anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirus-
infektion för att kunna ge tydliga kunskapsbaserade råd. 
Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din 
anti-reumatiska behandling om du inte har infektions-
tecken. Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med 
lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling 
som ofta är paracetamol (t ex Alvedon och Panodil) eller 
NSAID-preparat (t ex Orudis, Naproxen, Brufen, Ibume-
tin, Diklofenak och Voltaren med flera).

Du kan ha läst eller hört i media att man kan behandla 
 covid-19 med läkemedel mot malaria vilket innebär be-
handling med Klorokinfosfat eller Plaquenil. All behand-
ling av covid-19 sköts via infektionsläkare och dessa 
läkemedel kan användas som experimentell behandling 
mot själva virusinfektionen. Det finns i nuläget inget 
som talar för att de kan ges i förebyggande syfte. Står 
du på något av dessa läkemedel så fortsätt med din 
medicinering enligt ordination.

Om du tror att du är smittad av covid-19, eller är i be-
hov av sjukvårdsrådgivning, ring 1177 eller läs på 1177.se. 
De kommer ge dig råd om hur du ska gå vidare. Berätta 
om din läkemedelsbehandling och om du har någon 
sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. För att inte 
sprida smitta vidare ska du inte komma till reumatolo-
gens mottagning eller avdelning om du har tecken på 
luftvägsinfektion.

Om du har allmänna frågor om covid-19, ring natio- 
nella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet 
runt eller läs på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vägledning för vårdpersonal 
och patienter med reumatologisk 
sjukdom angående utbrott av covid-19 

Om du har luftvägssymptom och feber och misstänker 
att du kan ha covid-19-infektion bör du avbryta din bio-
logiska behandling, precis som du skulle göra vid annan 
infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen 
har läkt. Diskutera detta med din reumatolog. Om du an-
vänder kortison bör du fortsätta med detta om du inte 
får andra förhållningsorder från din reumatolog.

Dessa rekommendationer är baserade på EULAR:s och  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kan hit-
tas på eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_ 
outbreak.cfm och folkhalsomyndigheten.se
(Uppdatering 2020-03-23)

Källa: https://svenskreumatologi.se/ 

BIld av Amol Sharma från Pixabay
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Tusenlappar skiljer i pris hos Sveriges tandläkare
Det kan skilja flera tusenlappar mellan det högsta och 
lägsta priset för en tandvårdsbehandling. Det framgår 
av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, pris-
jämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen.
- Det kan löna sig att jämföra priset för en tandvårdsbe-
handling, eftersom det ibland skiljer flera tusenlappar, 
säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Priserna för exempelvis en rotfyllning varierar från  
3 325 kronor på en mottagning i Skåne till 11 745 kronor  
i Stockholm. Ett annat exempel är installation av en  
krona. Här varierar priserna från 4 470 kronor på en mot-
tagning i Skåne till 12 735 kronor i Västernorrland.

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige, vilket 
betyder att tandvårdsmottagningarna sätter sina egna 
priser för den tandvård som de utför. Tandpriskollen gör 
det möjligt för patienter att jämföra priser för olika be-
handlingar mellan olika tandvårdsmottagningar.
- Vi hoppas att Tandpriskollen ska leda till att patientens 
ställning stärks och att konkurrensen ökar på tandvårds-
marknaden, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på 
TLV.

Om Tandpriskollen
Det är TLV som har skapat den webbaserade prisjäm- 

förelsetjänsten för tandvård, Tandpriskollen. Alla be-
handlingar och åtgärder som visas är sådana som om-
fattas av det statliga tandvårdsstödet och priserna 
baseras på de priser som patienter faktiskt har betalt 
för sin tandvård. Priserna vid lanseringen av Tandpriskol-
len bygger på det pris som patienter betalat under pe-
rioden juli till december 2019, exklusive tandvårdsstöd. 
Uppgifterna kommer att uppdateras tre gånger per år. 
På Tandpriskollen finns uppgifter om priserna på nästan 
200 åtgärder från över 3 000 tandvårdsmottagningar i 
Sverige.

Källa: https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/
arkiv/2020-02-03-tusenlappar-skiljer-i-pris-hos-sveriges-
tandlakare.html

Jämför priser på tandvård
https://tandpriskollen.se/

Tandpriskollen

Apoteken får från och med den 1 april, inte lämna ut en 
större mängd läkemedel än den mängd som patienten 
behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen 
beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.
– I kristider som dessa är det ännu viktigare än vanligt 
att tillgången till läkemedel är jämlik. Om folk hamstrar 
mediciner finns en risk för att vissa läkemedel inte kom-
mer att räcka åt alla. Därför inför vi den här begränsning-
en, säger socialminister Lena Hallengren.

Efterfrågan på läkemedel har ökat kraftigt den se-
naste tiden. Det beror delvis på att allt fler patienter 
med covid-19 behöver behandlas i vården, men också på 
ökade uttag av en rad olika läkemedel på öppenvårds-
apotek.

Idag gäller att läkemedel inom förmånen (det vill säga 
läkemedel som berättigar till högkostnadsskydd) endast 
subventioneras om patienten tar ut en förbrukning på 
högst tre månader. Om patienten betalar själv kan han  
eller hon dock ta ut en hel årsförbrukning av ett recept- 
förskrivet läkemedel. Många patienter har på sistone an- 
vänt den möjligheten.

Efter en hemställan från Läkemedelsverket begränsar  
regeringen nu uttaget av läkemedel till den mängd som 
patienter behöver under en tremånadersperiod, oav-
sett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet och oav- 
sett om patienten själv betalar för läkemedlen. Endast 
vid särskilda skäl kan ett undantag göras.

Begränsningarna i uttag av läkemedel gäller både läke- 
medel till människor och läkemedel till djur.

Förordningen har trätt i kraft den 1 april 2020 att gälla 
tills vidare. När behovet av förordningsändringen upp-
hör kommer den att upphävas.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddeland-
en/2020/04/begransat-uttag-av-lakemedel/

Begränsat uttag 
av läkemedel
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Hej, vad heter du?
- Pinglan
(Ingvor Thorén, 
tror ombudsman-
nen) Får jag öd-
mjukast fråga om 
din ålder?
- Ja lite osäkert, jag  
var visserligen med 
vid födelsetillfället  
men jag minns inte 
så mycket från det  
ögonblicket. Mam-
ma och övriga kan  
ju ha ljugit, vilket 
jag faktiskt tror, för 
så gammal kan jag omöjligt vara som de påstår…BASTA!
Haha, okej. Vad har du för viktig roll i styrelsen? 
- Jag är kassör och personalansvarig. 
Personalansvarig låter ansvarsfullt. Sköter sig person-
alen? 
- Ehh...ehh...PASS!
Gemensamt för alla er i styrelsen är att ni har en reu-
matisk diagnos, vilken är din?
- Flera stycken…
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Vilka är det som utgör styret för Reumatikerdistriket i  
Stockholms län och vad har de för sig när de inte deltar i  
externa möten inom funktionshinderpolitiken, genom-
för styrelsemöten och förbereder ärenden till kansli-
personalen?
Redan känt är att årsmötet 21 mars blev inställt, på grund  
av den pandemi som sprider sig globalt. Men det be-
tyder inte att Reumatikerdistriktets arbete stannar av. 
Tvärtom fortsätter det här glada järngänget med kvin-
nor att kämpa vidare för att ge alla reumatiker inom 
Stockholms län rätt förutsättningar att leva ett så bra liv 
som möjligt. Nu ska ni få chans att lära känna styrelsen 
lite bättre.
Monica, Bitte, Ingvor, Gunnel och Mona blir här grillade 
av ombudsmannen. Trevlig läsning! 
 
Hej, vad heter du?
- Monica Rosenblom.
Får jag ödmjukast fråga om din ålder?
- 70 år. 
Vilken viktig roll har du i styrelsen? 
- Jag är t.f. ordförande. 
T.f. ordförande säger du. Kul! Vad är största skillnaden
med att ha rollen som ordförande istället för ledamot,
tycker du? 
- Att vara t.f. ordförande ger ett större ansvar. Se till så 
att alla förstår de frågor vi ska 
besluta om. Vara uppmärksam så 
att alla får framföra sin mening 
och helst också gör det. Det bety-
der att vara oerhört lyhörd. Sam-
tidigt sammanfatta vad som fram- 
kommit på ett bra sätt. Vara vak- 
sam på vad man säger eftersom 
man är ansiktet utåt.
Gemensamt för alla er i styrelsen
är att ni har en reumatisk diagnos, 
vilken är din? 
- Min är reumatoid artrit. 
Hur kommer det sig att du gick
med i distriktsstyrelsen?
- Mitt intresse av att försöka på- 
verka så att reumatiker får det 
bättre. 
Du vaknar på morgonen och det 
första du tänker på är?

Vi är distriktsstyrelsen
- Usch, måste jag gå upp. Jag sover allra bäst på mor- 
gonsidan. 
Jag håller verkligen med dig. Klockan ringer alltid när
man sover som skönast. Men efter du tänkt klart din
tanke, vad är det första du gör efter det? 
- Efter toabesök, ska alla djuren ha mat (en hund och  
två katter). Sedan blir det kaffe till DN.
Vad finns alltid i ditt kylskåp?
- Det finns alltid mjölk, ost och Bregott. 
Vilket ställe på jorden tycker du mest om? 
- Mitt tråkiga svar blir: hemma.
Det måste betyda att du trivs väldigt bra i ditt hem.
Skönt ju. Berätta om ditt hem, var bor du? 
- Mitt hem finns norr om Åkersberga. Har ganska stor  
tomt att kunna röra mig på. Bara 200 meter bort ligger  
sjön med badmöjligheter och bastubad. Huset jag bor i  
är ganska stort så där finns plats att röra sig och även  
att vara för sig själv.
Vilken är din knäppaste vana/ovana?
- Jag överplanerar. Försöker ha koll på allt innan det in- 
träffar.
Oj, det låter som hjärnan ofta måste gå på högvarv, 
hur varvar du ner och slappnar av? 
- Jag varvar ner genom att promenera i skogen, med 
eller utan hund. Att läsa är också ett sätt för mig att  
skingra tankarna, då läsa något helt annat än det som 

rör vardagen.
Om du fick ha en superkraft, vil-
ken skulle det vara?
- Då skulle jag vilja ha Stålmannens  
röntgensyn, det vore bra, för att  
kunna se allt som sker.
Coolt! Det låter som en bra super-
kraft. Så här i coronavirustider,
vilken är din bästa hemmasyssel-
sättning? 
-  Läsa böcker och se på film.
Vi hoppas att coronaviruset för-
svinner för gott och livet kan åter-
gå till det normala snart igen. Vad 
har du för planer inför sommaren? 
- Jag tänkte åka till Varberg en 
vecka och till Öland en vecka. 
Hoppas du kommer iväg, trevlig 
resa! 

Ingvor Thorén. Foto: Hans Bergström.

Monica Rosenblom. Foto: Linda Nordqvist
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Hej, vad heter du?
- Bitte Wallin. 
Får jag ödmjukast fråga om din
ålder? 
- 60 år. 
Jag vet att du även jobbar heltid
med annat. Berätta, vad gör du om
dagarna?
- Jag arbetar som nationell samord-
nare på Forum för levande historia.  
Vårt uppdrag är att arbeta för alla 
människors lika värde med utgångs- 
punkt från Förintelsen.
Vilket oerhört bra jobb och viktigt. 
Du har även en viktig roll i styrels-
en? 
- Ja, jag är för tillfället vice ordför-
ande. 
Gemensamt för alla er i styrelsen är att ni har en reuma-
tisk diagnos, vilken är din? 
- Jag har reumatoid artrit och har haft det sedan jag var 
ung. 
Hur kommer det sig att du gick med i distriktsstyrelsen?
- Möjligheten att kunna påverka, som finns i en stor in-
tresseorganisation. I dessa tider så är likvärdig vård för 
personer med kroniska sjukdomar en viktig fråga att 
driva i Region Stockholm.  
Du vaknar på morgonen och det första du tänker på är?
- Är klockan redan 5.30? Det känns som jag nyss somnat.
Men efter du tänkt klart din tanke, vad är det första du 
gör efter det? 
- Tar mina mediciner, dricker kaffe och läser mejl.
Vad finns alltid i ditt kylskåp?  
- Juice, actimell och mjölk, jag gillar flytande kost.
Vilket ställe på jorden tycker du mest om? 
- Vår stuga som ligger i skogen i närheten av Västervik.
Det låter fantastiskt. Berätta om ditt hem, var bor du?
- I Örnsberg, en närförort, min lägenhet har utsikt över 
Mälaren från balkongen. Den är handikappanpassad och  
jag grät när jag såg den första gången, den var så ful, 
byggd på 80-talet. Nu är den enligt min son ”bittefi-
erad” och det är så skönt att ha hiss istället för att försö-
ka krypa upp till våning tre.
Vilken är din knäppaste vana/ovana?
- Jag är tyvärr en samlare, att gå på loppmarknader tyck-
er jag är väldigt avkopplande. Skåpen är fyllda med ty-
ger från 60-talet som jag sällan syr något nytt av.
Hur varvar du ner och slappnar av? 
- Jag älskar att tvätta och att fixa hemma. När jag gör 
något praktiskt så kopplar jag av. Bästa avslappningen 
är att hänga ensam med mitt barnbarn och att läsa.

Om du fick ha en superkraft, vilken 
skulle det vara?
- Att med fredliga medel kunna ”av- 
väpna” maktfullkomliga människor. 
Vad äter du helst när ingen ser?
- Desserter, lakrits och ägg så att jag 
slipper laga mat om jag är ensam.
Vilket ämne skulle du kunna prata 
om i timmar utan att tröttna? 
- Skolan och utbildning mer gener-
ellt. 
Så här i coronavirustider, vilken är
din bästa hemmasysselsättning? 
-  Jobba hemifrån, läsa böcker och 
se på serier med många avsnitt.
Vi hoppas att coronaviruset för-
svinner för gott och livet kan åter-

gå till det normala snart igen. Vad har du för planer inför  
sommaren?
- Hemester där jag planerar att renovera vårt gamla hus 
och hänga med barnbarnen i Växbo samtidigt som alla 
utom jag renoverar huset i Växbo.   
Det låter som ljuvliga sommarplaner, lycka till med
renoveringen!

Bitte Wallin. Foto: Linda Nordqvist
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Det låter tufft. Hur kommer det sig att du gick med i 
distriktsstyrelsen? 
- Tänk det undrar jag med…minns inte vad motivationen 
var när inträdet skedde, det är ett tag sedan nu.
Vi är glada att du är med i alla fall. När du vaknar på
morgonen, vad är det första du tänker på? 
- Duschen…
Efter du tänkt klart din tanke, vad är det första du gör 
efter det?
- Duschen…
Undrar om du kommer fram till duschen? Jag hoppas  
det. Efter du duschat, kanske du äter något, vad finns 
alltid i ditt kylskåp?
- Mjölk och ost finns alltid i mitt kylskåp, men jag börjar  
dagen med två koppar kaffe med mjölk i, sedan är jag  
fit for fight.
Mjölk och ost verkar vara återkommande varor i denna
styrelses kylskåp. Men vad äter du när ingen ser?  
-  Godis 
Jag älskar också godis. Vilket ställe på jorden tycker du
mest om? 
- Varma, ljusa och soliga platser. 
Vilken är din knäppaste vana/ovana? 
- Knäppaste? Inget jag gör är knäppt…
Vilket ämne skulle du kunna prata om i timmar utan att 
tröttna? 
- Inget faktiskt, är inte så pratglad av mig…
Låter inte som den Ingvor jag känner. Om du fick ha en
superkraft då, vilken skulle det vara? 
- Flyga tror jag, då kan man ta sig fram fortare, fast jag 
skulle troligen inte ens lyfta med all den här ballasten.
Så här i coronavirustider, vilken är din bästa hemmasys-
selsättning? 
- Softa...ligga på soffan och äta praliner och titta på se-
rier. Fast i verkligheten har jag suttid isolerad hemma 
på min kammare eftersom jag varit sjuk. Jag passade då 
även på att göra den här tidningen. 
Softa är skönt. Men kanske drömmer du om sommaren 
som kommer, vad har du för planer?
- Att fara till Turkiet, men corona lär nog sätta käppar i 
de flygplanspropellrarna misstänker jag…
Hoppas inte det!
  
 

Hej Gunnel, ett år i styrelsen nu. Berätta för oss, vem
 är du? 
- Jag heter Gunnel Jonsson, bor på Kungsholmen sedan  
ett par år tillbaka. Flyttade tillbaka till Stockholm från 
Värmland, efter en period som månskensbonde där.  
Kommer ursprungligen från Gotland.
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Får jag ödmjukast
fråga om din ålder?
- 70+, men huvudet 
påstår envist att jag 
fortfarande är 25...  
Så klart! Åldern är
ju bara en siffra. 
Vad har du för vik-
tig roll i styrelsen?
- Jag är ledamot.
Superbra, hur kom-
mer det sig att du
gick med i distrikts-
styrelsen?
- Är patientskolein- 
formatör och forsk- 
ningspartner. 

Var med i en arbetsgrupp på förbundet 2019 och blev  
samma år tillfrågad om jag ville ingå i distrikts- 
styrelsen. Och på den vägen är det.
Det är vi glada för. Gemensamt för alla er i styrelsen är 
ju att ni har en reumatisk diagnos, vilken är din? 
- Generell artros.
Då tänker jag att du är noga med att röra på dig. Vad 
är din favoritträning? 
- Mycket av det jag gjorde tidigare, tex flera omgångar  
Tjejklassiker, funkar dåligt idag så det blir gymmet och  
långa promenader.
Du vaknar på morgonen och det första du tänker på är?
- Va, får vi vakna tillsammans idag också - min goa gub-
be och jag.
Åh, vilken lycka. Efter du tänkt klart din tanke, vad är
det första du gör efter det? 
- Min morgongymnastik i sängvärmen. Sträcker ut alla  
leder, gör enkla men nyttiga övningar som jag fick lära  
mig efter en operation med sängläge alltför länge. Det 
hjälper bra mot stelhet.
Vad finns alltid i ditt kylskåp?  
- Goda och nyttiga saker till frukost eller brunch.
Vad äter du helst när ingen ser?
- Avokado och lakrits, fast inte samtidigt och det är inget  
jag smyger med.
Finns det något nyårslöfte du har lovat och hållit?
- Att göra någon typ av aktivitet varje dag så att både  
kropp och själ känner sig nöjda.
Vilket bra nyårslöfte! Finns det något ställe på jorden
som du tycker mest om?
- Borde väl välja Gotland, där jag är född, men trivs bäst i 
 Årefjällen - alla årstider.
Vilken är din knäppaste vana/ovana?
- Ja, det borde man väl veta vid det här laget. Önskar att 

någon ville berätta det för mig...
Vilket ämne skulle du kunna prata om i timmar utan att
tröttna?
- Systemfelen i den svenska sjukvården, men blir snabbt  
trött när jag pratar om det.
Om du fick ha en superkraft, vilken skulle det vara?
- Fysisk styrka.
Så här i coronavirustider, vilken är din bästa hemma-
sysselsättning?
- Ha, ha nu blir det farligt för alla ”bra-att-ha-grejor” som  
man sparat i skåp och lådor.
Att passa på och rensa är perfekt nu när man tvingas 
stanna inne mycket. Men  om vi försöker se ljuset i
tunneln och tänker på sommaren. Vad är dina sommar-
planer?
- Hoppas på några fina bad- och solveckor på Gotland, 
en tur i Årefjällen och så måste vi kolla barkborrens härj- 
ningar i skogen.
Det låter ljuvligt. Jag hoppas allt blir av! 
 

Hej Mona, ett år i styrelsen nu. Berätta för oss, vem är
du?
- Jag heter Mona Blomgren och bor i Jakobsberg,  
Järfälla, i ett radhus som jag hyr av en bostadsrättsför- 
ening. Jag är född i Sundbyberg.
Får jag ödmjukast fråga om din ålder?
- Jag är 81 år.
Och jag är född 1981, då har vi något gemensamt.
Vad är din roll i styrelsen?
- Jag är ledamot i distriktsstyrelsen.

Mona Blomgren. Fotograf: Privat bild.

Jättebra. Hur kommer det sig att du gick med i
distriktsstyrelsen?
 - Jag var på ett möte som anordnades av distriktet, det 
behövdes folk och jag har föreningsvana. Jag är bland 
annat med i styrelsen för Järfälla - Upplands Bro reuma-
tikerförening.
Det är bra med föreningsfolk som förstår sig på ”vår
värld”. Gemensamt också för alla er i styrelsen är en
reumatisk diagnos, vilken är din?
- Jag har artros i hela kroppen. Även Neuropati i fötter  
(vet inte om det ingår).
När du vaknar på morgonen, vad är det första du tänker
på? 
- Mina jädrans piller.
Viktigt att komma ihåg att ta medicin. Efter du tänkt
klart den tanken, vad är det första du gör efter det?
- Jag tänker göra en viss sak, så gör jag massa annat, till 
slut glömmer jag vad jag höll på med. 
Hög igenkänning på det. Berätta, vad finns alltid i ditt 
kylskåp?
- Det finns alltid mjölk och pålägg.
Vad äter du helst när ingen ser?
- Godis 
Mums! Vilken plats på jorden tycker du mest om?
- Förutom mitt hem och min trädgård, så är det  
Australien.
Wow, häftigt. När var du i Australien?
- Jag var där 1985.
Vilken är din knäppaste vana/ovana?
- Flytta på tavlor som hänger snett och flytta om någon 
av alla mina prydnadssaker som står bara ens en milli-
meter fel. Men jag tycker inte om att städa.
Städa är verkligen urtrist. Vilket ämne skulle du kunna
prata om i timmar utan att tröttna? 
– Alla mina resor.
Om du fick ha en superkraft, vilken skulle det vara? 
- Gepardens snabbhet och smidighet.
Så här i coronavirustider, vilken är din bästa hemma-
sysselsättning? 
- Lägga patienser på datorn. Det är så dåliga program på  
TV. Mest repriser och reklam.
Vi hoppas att stormen lägger sig och sommaren kan
erbjuda oss mycket skoj. Vad har du för planer inför
sommaren:
- Jag ska göra fint i mina rabatter, samt åka till min dotter  
i Skåne (om tågen går).
Jag hoppas du kommer iväg! 

Text: Linda Nordqvist 

Gunnel Jonsson. Fotograf: Privat bild
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Du kanske såg inslaget om Sjögrens syndrom i ”Fråga 
Doktorn” på SVT? Jag kan säga att jag som ”Sjögrenare” 
var otroligt upprörd efter det inslaget och många inklu-
sive jag själv skrev till redaktionen. 
Det man tog upp i inslaget var torra ögon och torr mun 
och man intervjuade tandläkare och ögonläkare och 
stannade vid detta. I förbigående nämndes att den är 
autoimmun men inte vilka andra symptom som upp-
träder.

Jag vill därför förklara vad ”Sjögrens” är eftersom jag 
själv har både den sjukdomen och Fibromyalgi liksom 
IBS, migrän, övervikt, B12-brist, återkommande inflam-
mationer (troligen pga Sjögrens) vilket gör att jag ofta 
inte kan gå pga smärtor i rygg och ben. 

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom. Det be- 
tyder att det är en sjukdom där immunförsvaret angrip-
er kroppens egen vävnad, till exempel celler, muskel-
vävnad och slemhinnor. Immunförsvarets uppgift är att 
försvara kroppen mot angrepp från virus och bakterier. 
Vid Sjögrens syndrom attackerar immunförsvaret fram-
för allt spottkörtlarna och tårkörtlarna, vilket leder till 
att kroppen producerar mindre saliv och tårar.

Sjukdomen är kronisk, vilket betyder att den inte går 
att bota, men det finns behandling att få mot symp-
tomen. Sjögrens syndrom är en sjukdom som brukar 
gå i så kallade skov. Det innebär att man blir bättre och 
sämre i perioder. Sjögrens syndrom är mycket vanligare 
hos kvinnor än män. Orsakerna till sjukdomen är inte 
helt klarlagda, men den är ärftlig och kan ibland upp-
komma till följd av infektioner, trauma som exempelvis 
graviditet, förlossning eller operation (i mitt fall en oper-
ation som inte gick bra) eller förändrad hormonbalans. 
Sjögrens syndrom är mycket ovanligt hos barn.

Sjögrens syndrom brukar delas in i primär och 
sekundär sjukdomstyp. Vid primär sjukdom är Sjögrens 
syndrom den huvudsakliga sjukdomen. Vid sekundär har 
man också en annan reumatisk sjukdom, som till exem-
pel SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) eller ledgångs- 
reumatism.

Symptom på Sjögrens syndrom
De vanligaste symptomen på Sjögrens syndrom är:
• Muntorrhet
• Torra, röda och/eller svidande ögon

Vad är Sjögrens syndrom?
• Kronisk trötthet
• Torrhet i underlivet
• Ledvärk och muskelvärk
• Torr hud
• Magproblem
• Kärlbesvär
• Muntorrhet

Eftersom Sjögrens syndrom inflammerar salivkörtlar-
na och gör att man producerar mindre saliv leder det till 
muntorrhet. När man har muntorrhet ökar risken för att 
drabbas av karies, hål i tänderna. Man kan behöva dricka 
oftare för att fukta munnen och underlätta ätande, tal 
och andra aktiviteter. Torrheten i munnen kan göra att 
det blir svårt att svälja utan att dricka på samma gång. 
Torrhet i näsan och halsen är också en vanlig följd av 
Sjögrens syndrom, och det kan till exempel leda till näs-
blödningar, torrhosta och heshet.

Torra ögon och andra ögonsymtom
Torra ögon vid Sjögrens syndrom kan leda till irritation, 

ljuskänslighet, grusighetskänslor och smärta i ögonen. 
Ögonen kan bli röda och svidande. Ögonsymptomen 
uppstår eftersom ögonens tårproduktion är minskad. I 
extrema undantagsfall kan allvarliga ögonkomplikatio-
ner uppstå till följd av torrheten.

Kronisk trötthet
Onormal trötthet så kallad fatigue är ett av de mest 

typiska symtomen på Sjögrens syndrom och de flesta 
lider av det i någon utsträckning. Den underliggande 
orsaken till tröttheten är inte klarlagd. Tröttheten tros 
inte bero på inflammationen som uppkommer vid sjuk-
domen. Sjukdomens besvärliga symptom tros vara en 
faktor som leder till trötthet på grund av sämre sömn.

Torrhet i underlivet
Sjögrens syndrom leder ofta till torra slemhinnor i 

underlivet. Torra slemhinnor ökar risken för svampinfek-
tioner och leda till smärtor vid samlag. Dessa symtom 
kan förvärras när man går in i klimakteriet.

Ledvärk och muskelvärk
Många med Sjögrens syndrom har ledvärk, speciellt i 

små leder. Det vanligaste stället att få värk är händerna 
och fingrarna. Ledvärken uppstår oftast på morgonen. 

Muskelvärk med fibromyalgiliknande symtom är vanligt 
hos de som har Sjögrens syndrom. I undantagsfall kan 
också muskelsvaghet förekomma.

Torr hud
Torr hud besvärar många med sjukdomen och kan 

leda till klåda, utslag och irritation. Man kan bli solkänslig 
och få rodnande hudutslag, så kallad purpura. I vissa fall 
kan hudutslagen svullna, göra ont och leda till begräns-
ningar i rörelser. Detta sker främst hos yngre personer 
som lider av Sjögrens syndrom.

Magproblem
Olika typer av problem med magen är vanligt. Det kan 

handla om illamående, smärtor, förstoppning och/eller 
diarré. Inflammation i bukspottkörteln är en annan möj-
lig följd av Sjögrens syndrom. De som lider av Sjögrens 
syndrom har oftare magsjukdomar som till exempel gas-
trit, glutenintolerans (celiaki) och IBS (Irritable Bowel 
Syndrome).

Kärlbesvär
Sjögrens syndrom är kopplat till ett kärlbesvär som 

kallas för Raynauds fenomen. Raynauds fenomen bru-
kar också kallas för vita fingrar, eftersom det centrala 
symtomet är att exempelvis fingrarna blir vita vid ett 
anfall. Allvarligare kärlsjukdomar förekommer, men är 
sällsynta.

Vaskuliter
Vaskulit är inflammation i blodkärl. Något jag råkat ut 

för. Vet inte om ni läst om det men man blir helt röd-
prickig över hela kroppen. Kliar inte något men jag trod-
de det var allergi. Eftersom jag var på resande fot i USA 
och skulle flyga hem två dagar senare så uppsökte jag 
läkare efter att ha varit i kontakt med mitt försäkrings-
bolag. Jag ville ju veta om det var säkert att flyga hem. 
Jag blev noggrant undersökt och blodprov togs och 
sen fick jag veta att det var ”more serious than allergy 
and that my blood vessels popped” och det är vad som 
händer vid vaskulit. Jag fick två sprutor, läkarintyg att 
det var OK att flyga samt order om att uppsöka akuten 
så fort jag kom hem. Detta gjorde jag och jag hade med 
mig alla papper mm. Svaret jag fick var: Det här gör vi 
inte något åt i Sverige, det brukar läka ut på ett par veck-
or/månader!
Sprutorna jag fått gjorde att jag blev frisk på 3 dagar! 

Vid pennan
Mia Thegel, ordförande 
föreningen Sollentuna/Upplands-Väsby/Sigtuna 

Hösten 2018 tog jag 
äntligen klivet in som 
medlem i Reumatiker- 
förbundet. Jag säger 
”klivet” eftersom jag 
länge tänkt att nu ska 
det bli av. Hade så att 
säga haft ena benet i 
luften, delvis på väg.
Dessutom kände jag 
mig kvalificerad: ar- 
tros och fibromyalgi, 
två diagnoser, det 
borde räcka.

Jag fick veta att 
föreningen Österåker  
ganska nyligen åter-
uppstått, så bra då blir  
det några möten för mig att delta i, tänkte jag. Jo min-
sann, det kom strax en inbjudan till gemensam julmid-
dag. Snabbt mejl med "Ja tack" till ordförande. Nu skulle 
jag få träffa andra medlemmar och styrelsen. Så trevligt. 
En sista koll i almanackan innan jag skulle åka, gjorde mig 
besviken. Det var igår det var julmiddag! Ringde Monica, 
vår ordförande som ju visste att jag inte varit med. Trev-
ligt samtal, lite kontakt fick jag också. Kändes bra.

På nya året startades en studiecirkel om smärta och 
acceptans. Som gjord för mig, anmälde mig och fick låna 
boken ”Att leva med smärta” av Rikard Wicksell, från 
distriktet. Tack! 

Till första träffen i Folkets Hus i Åkersberga kom jag 
sist. Och nu börjar det fantastiska med min berättelse. 
Där satt de andra cirkeldeltagarna redan runt ett ovalt 
bord. ”Hej och välkommen”, sa de i kör. Log och titta-
de på mig. Och fortsatte att le.  Vilket underbart varmt 
välkomnande! På våra kommande träffar pratade vi om 
vad vi läst i boken, delgav våra egna erfarenheter. Kom 
då och då förstås in på sidospår. Som nog många av er 
känner igen – en alldeles vanlig studiecirkel.

Upplever att grunden i vår förening i Österåker är vän-
lighet, kunskap och respekt. Sådan tur att jag äntligen 
tog klivet in.

Inger Marianne Ödlund

Klivet in

Inger Marianne Ödlund.
Fotograf: Privat bild.
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Ungefär 60 personer, både medlemmar och icke med-
lemmar, samlades en lördagseftermiddag i Åkersberga 
Folkets Hus för att lyssna till föreläsningen på ovanstå-
ende tema. Ett initiativ i samarbete mellan Sollentuna -  
Upplands Väsby - Sigtuna och Österåkers reumatiker-
föreningar samt ABF Norra Stockholms län. Biokemist 
Maria Ahlsén, vår föreläsare, har ett stort intresse för 
och kunskap om hälsa och vill bidra bland annat till att  
avslöja myter om kost och hälsa. Hon inledde med att 
prata om skillnaden mellan olika sorters forskning, från  
djurexperiment eller en forskares åsikt och upp till så  
kallad paraplyöversikt. Där samlas all världens forskning  
under samma paraply. En spännande inledning på det  
föredrag där vi åhörare nog inte visste riktigt vad vi  
skulle få veta. Mer om detta kan läsas i boken ”Frisk 
utan flum” av Maria Ahlsén och Jessica Norrbom. 

Kaffe, sa Maria, det är inte farligt att dricka kaffe. Det 
var första myten hon med stor pondus avlivade. Upp till 
sju koppar per dag kan man dricka. Tre till fyra ger bättre 
välmående. Att koffeinhalten skiljer sig åt mellan kaffe, 
svart te och grönt te känner nog de flesta till.

Sötningsmedel ger ingen ohälsa. Triggar inte sötsuget.  
Göder inte cancerceller.  Ökar inte risken för diabetes, 
men viktökning av livsmedel (läsk) kan öka den risken. 
Sportdrycker är inte farliga fastslår forskningen. Det 
hördes suckar och lama protester ibland publiken: Men 
jag som har förbjudit barn och barnbarn att dricka sådan 
läsk och sportdrycker! Föreläsaren log  vänligt och fort-
satte berätta om att fibrer är till för tarmarnas hälsa och 
något som vi alla behöver. Om man inte är glutenintole-
rant förstås.

Frisk utan flum
Dags för paus. Maria berättade inledningsvis om fyra 

grundstenar: återhämtning, vardagsrörelse, kost och 
träning. Återhämtningspaus, alltså med frukt att äta,  
förbundets broschyrer att titta i, ta med sig hem och 
även tid för småprat.

Tiden gick fort, dags att inta sin plats. Nu bjöds vi på 
ett fantastiskt framträdande av gruppen Killarna från 
Eken, sagolikt begåvade musiker och sångare. Reper-
toaren är svensk och irländsk folkmusik, svenska truba-
durer, visor. Musiken och rösterna gav energi och inner-
lighet i allt vi fick lyssna till. Spontan allsång förekom, vi 
fick energikickar och tänk, allt helt biverkningsfritt.

Ytterligare några myter fick vi veta att vi kunde avliva. 
Fasta innebär inte någon organvila. Det finns ingen ”su-
permat”. Tillskott av vitaminer behöver vi inte när vi äter 
vettig kost. Så mycket bra fakta. Jag blev särskilt glad 
över att återse Matpyramiden som jag haft som stöd  
tidigare men ”valt” att glömma bort. 500 gram frukt och 
grönt per dag ska vi äta. Och inte enbart gurka, utan se 
till att det är olika texturer i våra val.

Som avslutning fick vi några ord på vägen. Allt man 
gör är bättre än ingenting! Och man gör det man kan!

Ett fantastiskt sätt att tillbringa sin lördagsefter- 
middag tänkte jag på hemväg med en hjärna, som fylld 
av god kunskap, tog små glädjeskutt.

Upplevt av 
Inger Marianne Ödlund hängiven kaffedrickare. 
Läs mer på www.fortasana.se. 
Böcker: Frisk utan fusk, Frisk utan flum. 
Författare: Maria Ahlsén och Jessica Norrbom.
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Föreningsturné
Besök hos Botkyrka - Huddinge - Salems reumatikerförening

I början på mars åkte undertecknad, t.f. ordförande 
Monica Rosenblom och kassör Ingvor Thorén till fören-
ingen Botkyrka/Huddinge/Salem, för ett besök. 
Vi blev varmt välkomna av föreningen som huserar i en 
lokal i Huddinge. Lokalen delar de med andra patient-
organisationer och kommunen står för hyreskostnaden. 
Föreningen har ett eget mindre rum med kontorsplats 
och förvaring av material. Styrelsemöten har de i ett 
bokningsbart rum och likaså aktiviteter som biovisning 
och cirkelträning. I den här lokalen finns det plats för 
det mesta en förening kan tänkas vilja hitta på för sina 
medlemmar. 

Just cirkelträning som paraffinbad med handgympa, 
sittgympa och qigong är mycket populära. Platserna 
fylls på undan för undan.
- Vi har jättebra ledare, de är helt fantastiska, berömmer 
Karen Navarro Yenes, ordförande i föreningen. 

Just genom att locka med fysisk aktivitet har före- 
ningen nyligen fått tio nya medlemmar. Vilket är ett 
glädjande tillskott. Även i styrelsen har ett nytt ansikte 
tagit plats. Tatiana Gustafsson är ny ledamot. 
- Jag blev tipsad av en granne och har tidigare suttit med 
i annan ideell förening så jag tänkte att det kunde vara 
kul, berättar hon. 

Tillskottet i styrelsen är mycket positivt för resten av 
gänget som kämpat på några år tillsammans nu.
- Det är alltid bra med nytt blod i styrelsen, säger Karen. 
Styrelsemedlemmarna är positiva till samarbete över 
föreningsgränserna. Monica och Ingvor, som själva varit 
med och anordnat evenemang mellan föreningar, berät-
tar om sina erfarenheter och den positivitet det kommer 
med att försöka dra ihop en storföreläsning eller en resa 
tillsammans. 

- Vi skulle gärna göra det tillsammans med närliggande 
föreningar, säger Ing-Marie Markham, som är kassör i 
föreningen. 

Kvinnorna i styrelsen känns sammansvetsade och 
gång på gång trycker de på hur roligt de har tillsammans 
i sin förening och vad uppskattat det är med sociala träf-
far. Till distriktet skickar de med mycket bra förslag på 
idéer till kommande föreningskonferens. 
- Jag tycker det är bra att få chans till att byta idéer och 
tankar med varandra. En föreningsturné är en trevlig 
morot för att orka kämpa vidare, säger Karen. 
Hon fortsätter: 
- Jag tycker även att man skulle kunna dela in oss i olika 
arbetsgrupper. Ordföranden för föreningarna träffas i 
en grupp och kassörer i en och ledamöter i en. Man har 
olika roller och på så vis kan man lära mer av varandra, 
säger hon. 

När vi träffas här i början på mars är planeringen inför  
våren i full gång. En kommunresa inom Huddinge är på 
tapeten lika så att vara med på Huddingedagarna i slutet 
på maj. Men i skrivandes stund har dock coronaviruset  
slagit till med full kraft och föreningen har liksom alla  
övriga föreningar inom Stockholmsdistriktet, behövt  
ställa in eller skjuta upp inbokade aktiviteter. 

Vi hoppas att föreningen Botkyrka-Huddinge-Salem, 
liksom alla andra föreningar, kommer igång med fysiska 
träffar inom en väldig snar framtid. Tack för att vi fick 
komma! 

Text och bild: Linda Nordqvist 

Fotograf: Lennart Elg
Fotograf: Linda Nordqvist
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Huvudarrangörsgruppen för Almedalsveckan tog den 
1 april ett enhälligt beslut att ställa in Almedalsveckan 
2020 med hänvisning till coronaviruset och dess verk-
ningar på samhället.
”Mot bakgrund av att folkhälsomyndigheten igår ytterli-
gare skärpte sina rekommendationer, anser arrangören 
att det nu är en omöjlighet att genomföra arrangemang-
et i år”, framgår det av ett pressmeddelande. 
– Vi kraftsamlar nu inför 2021. Vår ambition att erbjuda 
en trygg och säker mötesplats, som bygger på fysiska 
möten, försvinner därmed inte, säger Lisbeth Bokelund, 
ordförande. 

Stor påverkan på gotländska näringslivet
Vidare uppger huvudarrangörsgruppen att det finns 

en stor förståelse för att detta kommer få stora konse-
kvenser på det gotländska samhället, inte minst det got-
ländska näringslivet. Men pekar på att prioritet under 
rådande förhållande måste ligga på att begränsa smitt-
spridningen. 
– Att ställa in årets Almedalsveckan är det ansvarsfulla 
beslutet att fatta i nuläget, säger Lisbeth Bokelund. 
Beslutet är taget av huvudarrangörsgruppen i samråd 
med värden, Region Gotland och de åtta riksdagsparti-
erna.

Källa: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/almed-
alsveckan-2020-stalls-in/

Almedalsveckan 
ställs in
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Söndagen den 22 mars höll statsminister Stefan Löven 
(S) tal till nationen. Det är en ovanlighet i Sverige och 
har enbart inträffat vid ett par tillfällen tidigare. 
Den 11 september 2003 höll Göran Persson (S) ett tal till 
nationen, samma dag som utrikesminister Anna Lindh 
dog efter den svåra knivattack hon utsatts för. 
Statsminister Carl Bildt (M) höll ett tal 1992 då Laser-
mannen, som utförde rasistiska dåd, härjade som värst.

Statsministerns tal 22 mars 2020: 
Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket.
Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle 
och oss som medmänniskor.
Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad 
som väntar.

Vi har en allmän smittspridning i Sverige!  
Liv, hälsa och jobb är hotade.
Fler kommer att bli sjuka, fler kommer att tvingas säga 
ett sista farväl till en älskad.
Enda sättet att klara av detta är att vi möter krisen som 
ett samhälle där alla tar ansvar för sig själv, för varandra 
och för vårt land.

Stefan Lövens tal 
till nationen

Jag vet att många är oroliga. Oroliga för hur vårt sam-
hälle ska klara av det. Orolig för dig själv, för någon du 
älskar som tillhör en riskgrupp, eller för att ditt jobb ska 
försvinna. 
Jag förstår det. 

De närmsta månaderna kommer att bli påfrestande. 
Men vårt samhälle är starkt.
Våra myndigheter sliter dag och natt. 
Personal inom vården, skolan och många, många andra 
människor med viktiga yrken håller uppe vårt land.

Jag som statsminister, och den regering jag leder, 
kommer att fatta varje beslut som krävs för att skydda 
så många människors liv, hälsa och jobb som det bara 
går.

I Sverige har allmänna sammankomster för fler än 500 
personer förbjudits och gymnasie- och universitetsut-
bildningar bedrivs nu på distans.

Jag vill att ni ska vara förberedda på att fler ingri-
pande beslut kan komma, ibland med kort varsel, och 
ibland som stör vardagslivet än mer.
Målet med regeringens arbete är att begränsa smittsprid- 
ningen, så att inte väldigt många ska bli svårt sjuka sam-
tidigt. Men också att säkerställa resurser till sjukvården, 
och att i denna tuffa tid lindra konsekvenserna för dig 
som arbetar och för våra företag.

Var beredd på att detta kommer pågå under en läng-
re tid. Var redo för att läget kan förändras snabbt. Men 
du ska också veta att vi som samhälle möter denna kris 
med hela vår samlade styrka. 

Nu har vi alla ett stort eget ansvar.

Det kommer några få, avgörande stunder i livet då 
du måste göra uppoffringar inte bara för din egen skull 
utan också för att ta ansvar för din omgivning, för dina 
medmänniskor, och för vårt land. Den stunden är nu. 
Den dagen är här. Och den uppgiften gäller alla.

Var och en av oss har ett ansvar att förhindra smitt-
spridning, att skydda äldre och andra riskgrupper.
Ingen av oss får chansa. Ingen av oss får gå till jobbet 
med symptom. Ung, gammal, rik eller fattig spelar ingen 
roll – alla behöver göra sin del.

Det gäller även dig som är 70+ eller tillhör en annan 
riskgrupp. Jag förstår att det är frustrerande att behöva 
begränsa ditt liv, dina sociala kontakter, men det är just 
nu nödvändigt. För din egen hälsas skull såklart, men 
också för att skydda andra människor och ge sjukvården 
en möjlighet att klara av situationen.

Och vi som är vuxna behöver nu vara just vuxna. Inte 
sprida panik eller rykten.

Ingen människa står ensam inför denna kris, men varje  
person har ett tungt ansvar. Varenda en.

Jag vet att kraven som ställs är stora. Men det är en-
bart så vi kan hålla nere smittspridningen.

Jag vet att vissa begränsningar är påfrestande. Men 
det är så vi kan se till att sjukvården får möjlighet att 
hantera krisen.

Jag vet att läget kan kännas tufft. Men att följa myn-
digheternas råd är varje persons plikt. Också din – och 
min.

Ni är många som tar ert ansvar också som medmän-
niskor. Som hjälper era grannar att handla, som stöd-
köper en lunch att ta med från den lokala restaurangen, 
som undviker att hälsa på mormor – men istället ringer 
henne och småpratar varje dag.
Det är solidaritet i praktiken.

Jag är stolt över att vara Sveriges statsminister när jag 
ser vad så många gör för sina medmänniskor. Ni visar att 
när det är som tuffast, då är vår sammanhållning som 
starkast.

Jag är säker på att alla i Sverige kommer ta just sitt 
ansvar göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa, hjäl-
pa varandra och därför kunna se tillbaka på den här kris-
en och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina 
medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige.

Tack.

Bild och text: https://www.regeringen.se/tal/2020/03/
statsministerns-tal-till-nationen-den-22-mars-2020/
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Med en funktion för koordinering kan regioner i ett 
tidigt skede samverka runt individen i sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen.
Funktion för koordinering ingår som villkor 2 i överens-
kommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskriv-
nings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Alla regioner har utvecklat en koordinatorfunktion 
som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och reha-
biliteringsprocessen och underlättar för patienten att  
återgå i arbete eller vara kvar i arbete. Uppdrag och ar-
betssätt kan dock variera.

Från den 1 februari gäller en ny lag om koordinerings-
insatser för sjukskrivna patienter. Lagen innebär att re-
gionerna är skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser 
till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång 
till eller inträde i arbetslivet. Genom överenskommelsen 
ger SKR och regeringen regionerna stöd för att etablera 
former för en permanent kompetensutveckling och sam- 
ordning och stöd för dem som uför koordineringsin- 
satserna.

Regionernas arbete 2020
Regionerna ska etablera former för kompetensut-

veckling så att den personal som utför koordinerings-
insatser har de kunskaper som krävs för uppdraget. Re-
gionerna ska också etablera former för samordning och 
stöd för denna personal.

Regionernas återrapportering kommer att granskas 
av Försäkringskassan i samråd med Socialstyrelsen.

Uppdrag för funktionen för koordinering
Personligt stöd

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer de patienter som 
är sjukskrivna, utifrån patientens förutsättningar.

Intern samordning och samverkan
Rehabiliteringskoordinatorn samordnar insatserna 

runt patienten och samverkar med vårdenheter och 
övriga verksamheter i hälso- och sjukvården.

Koordinering av sjukskrivning 
och rehabilitering

Samverkan med andra aktörer
Rehabiliteringskoordinatorn samverkar externt och 

kontaktar arbetsgivare eller arbetsförmedling, om pa-
tienten ger sitt samtycke, för att göra en eventuell an-
passning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna möjlig 
eller för en arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att 
underlätta för patienten att inträda i, återgå till, eller 
vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är 
Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Positiva effekter på rehabilitering
Betydelsen av funktionen för koordinering har lyfts 

fram i flera studier. Funktionen har visat ge positiva  
effekter både på patientens rehabilitering och för läka-
res och andra medarbetares arbete med sjukskrivning 
och rehabilitering, samt för samverkan med externa 
parter.

En studie gjord i Region Stockholm visar att patienter 
som fått stöd av en koordinator har en lägre genomsnit-
tlig sjukskrivningsgrad över tid, lämnar sjukskrivningen 
snabbare, lämnar sjukskrivningen helt efter första sjuk-
skrivningen och har färre återsjukskrivningar jämfört 
med en kontrollgrupp.

Rehabiliteringskoordinatorn bedöms vara en av nyck-
elfunktionerna för att uppnå en långsiktig och effektiv 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Källa: https://skr.se/halsasjukvard/sjukskrivningochreha-
bilitering/funktionforkoordinering.1033.html

Roa sig med under isolering

Man kan laga mat och baka. 

Man kan läsa en bok eller ha digitalt umgänge.

Ett mysigt hemmaspa och spela spel.

Sånt man kan fördriva tiden med medan 
man väntar ut coronaviruset är: 
• Städa golvet med skurborstar på 
 fötterna som Pippi. 
• Öva på din skönsång i duschen 
• Lägg ansiktsmask och skräm 
 grannarna 

• Rensa bland alla viktiga papper 
 (dvs släng dem) 
• TRÄNA – antingen hemma eller om
  du har en skog i närheten. 
• Ta en tur i naturen!

När du ändå är i naturen kan du leka 
naturbingo: 
Hitta ett fruset blåbär, en svamp, 
ett träd som har ett ansikte, en smal stig, 
en kotte, 10 000 barr och något som inte 
passar in i naturen.

/Tips från redaktionen
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Årsmöte 2015

Föreningsliv

Föreningsliv
Solna - Sundbyberg

Årsmöte 2015
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Haninge - Tyresö

Inställda aktiviteter
Föreningens planerade aktiviteter är inställda med hän-
syn till rådande situation i samband med Covid-19.
Föreningens studiecirklar fortsätter som vanligt om ej 
annat meddelas. 

Facebook
Föreningen finns nu på Facebook!
Följ oss gärna på:
 https://www.facebook.com/pg/reumahantyr/about/

Hemsidan 
är nu igång ordentligt och vi uppdaterar den regelbundet.  
Där hittar ni aktuella kontaktuppgifter.
https://ht.reumatiker.se/ 

Föreningen fyller 35
Det planerar vi att fira med en bussresa i slutet av sep-
tember. Mer information kommer.

En kväll i februari samlades cirka 20 medlemmar i Åkers- 
berga Kyrkas lokaler för att hålla årsmöte. 
Innan själva mötet började gav Kjell Andersson oss en  
bra genomgång av hur föreningens hemsida fungerar.  
Hemsidan har förnyats av Kjell och det finns nu många  
möjligheter att få information därifrån. Ett stort tack  
sade ordförande Monica Rosenblom och alla instämde.

Årsmötesförhandlingarna löpte friktionsfritt. Alla po-
ster tillsattes, ny i styrelsen blev Jimena Nunës. 

Lennart Elg och Kjell Andersson omvaldes, övriga fyra  
i styrelsen har ett år kvar av sin mandattid.  Alla ledamöter 
är ordinarie. 

Ekonomin är i god ordning och vi röstade ja till ansvars-

Årsmöte i Österåker

Häromåret fick reumatikerföreningen i Nacka Värmdö 
flytta från centralt belägna lokaler på grund av bygg-
projekt. Till nya adressen i Björknäs har flera medlem-
mar haft svårt att hitta. Därför har styrelsen beslutat 
att alla föreläsningar i fortsättningen ska hållas i Diesel-
verkstaden i Sickla.
Gensvaret kom snabbt. 46 personer fyllde Lilla scenens 
läktare när doktor Gullik Strid, Hudiksvall, specialistläka-
re i allmänmedicin, föreläste om ämnet "Vitaminer och 
mineraler - bra eller dåligt?"

Den återkommande frågan om kostens betydelse för 
ett gott liv som reumatiker fick en grundlig och samti-
digt lättsam genomlysning.
- Vällagad och balanserad mat är bättre än vitaminpiller 
och räcker för de flesta, sammanfattade Gullik Strid.
Brist på vitamin B12 är vanligare hos äldre än yngre. Den 
kan skydda mot Altzheimers sjukdom. Det kan även E-
vitamin. Men bäst är enligt doktorn att äta varierad kost.

De flesta föreningar har valt att ställa in sina  
aktiviteter under våren p g a rådande om-
ständigheter kring coronaviruset covid-19.
För mer information om aktiviterna kan ni 
gå in på respektive förenings hemsida. 
Ni hittar adresserna dit på:
https://sthlm.reumatiker.se/om-oss/foreningar/

Aptit på livet 
trots kronisk sjukdom

Lika viktig som kosten är motionen och att hålla hjär-
nan i trim:
-Det finns inget sjukdomstillstånd som inte blir bättre av 
motion, sade Gullik Strid.
Han listade några punkter: Fysisk träning, läsning, utbil-
da sig. Självklart ska man fimpa om man är rökare samt 
hålla koll på blodsocker, blodtryck och vikt. ”Smal och 
lat innebär större risk än tjock och vältränad”.

Akta huvudet - slag mot hjärnan kan bli ödesdigert. 
Ät  rätt - bara 10 procent av befolkningen lever upp till 
rekommenderade 500 gram frukt och grönt per dag.
Sov ordentligt och ta hand om din mentala hälsa - gå inte 
omkring och må dåligt för länge. Socialt engagemang 
gör hjärnan glad.

Träning även vid smärta kan vara svårt att leva upp till. 
Men viss träning kan avleda smärta.

Nästa föreläsning är planerad till den 6 april då läka-
ren Ann-Sofie Rehdin talar om autoimmuna sjukdomar 
och livsstil.
/Ulla Bengtson

frihet för verksamhetsåret. De sedvanliga valen till olika 
poster röstades igenom. En avgående styrelseledamot 
avtackades med blommor av föreningens ordförande.

Så var det dags för den så kallade lätta förtäringen. 
Minsann, vi fick landgång samt dryck och därefter kaffe 
med kaka. Mättande var det. En viktig del av ett möte är 
det fria pratet när dagordningen är avklarad. Och vi prat-
ade och hade trevligt. Plötsligt var klockan så mycket att 
kyrkans personal ville larma lokalen. Hux flux – allt upp-
ätet, undanplockat, och nöjda kunde vi gå hemåt. Tack 
styrelsen och lycka till med kommande verksamhetsår.

Antecknat av Inger Marianne Ödlund

Det behöver du veta om  
influensasäsongen 2019–2020

Trötthet, huvudvärk, frossa och snabbt stigande 
feber är vanliga symtom vid influensa. För de 
allra flesta är säsongsinfluensan ofarlig, men 
varje vinter blir flera tusen personer inlagda på 
sjukhus på grund av säsongsinfluensan. Vissa  
behöver intensivvård på grund av komplika- 
tioner som till exempel lunginflammation. 
 
Vad kostar det att vaccinera sig?

För dig som är född 1954 eller tidigare – eller 
tillhör någon av de grupper som riskerar att bli 
allvarligt sjuka, är det gratis att vaccinera dig 
mot säsongsinfluensan under vaccinationskam-
panjen 19 november 2019 till 29 februari 2020.

Tillhör du ingen av grupperna som riskerar att  
bli allvarligt sjuka, men ändå vill vaccinera dig 
får du betala själv för vaccinationen. Priset vari-
erar, så kontakta den vaccinationsmottagning 
du vill gå till för att få veta vad det kostar.

Du rekommenderas vaccin om något av följ- 
ande stämmer:
Du är 65 år eller äldre.
Du är gravid.
Du har en hjärtsjukdom.
Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår 
astma.
Du har diabetes typ 1 eller 2.
Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund 
av en sjukdom eller en behandling.
Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Du är mycket kraftigt överviktig.
Du har en neuromuskulär sjukdom som på-
verkar andningen.
Du har flerfunktionshinder.
 
Källa: 1177 vårdguiden: https://www.1177.se/
Stockholm/behandling--hjalpmedel/vaccina-
tioner/vaccination-mot-influensa/ 
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