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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 6 500 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:
Ordförande Monica Rosenblom 
Kassör  Ingvor Thorén        
Ledamot  Bitte Wallin  
Ledamot Gunnel Jonsson
Ledamot Mona Blomgren
Ledamot Mona Andersson
 

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  7 000 (21 000/år) kr
Halvsida  5 000 (15 000/år) kr 
1/4-sida  3 000 (9 000/år) kr

Innehåll

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

2021
Nr 1 utkommer ca 18 februari, mansstopp 18 januari
Nr 2 utkommer ca 15 april, manusstopp 15 mars
Nr 3 utkommer ca 23 september, manusstopp 23 augusti
Nr 4 utkommer ca 9 december, manusstopp 8 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.folksam.se/forbund/funktionsratt-
sverige/samlingsforsakringen 
eller ring Folksam 0771-950 950.

Olycksfallsförsäkring

Vilken annorlunda sommar det blev. 
Inom Reumatikerdistriktet Stockholms län ställdes det  
mesta av föreningsverksamheten in, men nu när vi går  
mot höst är det dags att ställa om (förbundets devis  
från pandemins början var: ställ inte in, ställ om). 

Distriktets egen varmvattenbas-
sängträning har dragit igång och 
många föreningar inom distriktet är  
på gång med olika former av aktiv-
iteter, självklart anpassade helt efter  
den situation som för tillfället råder.  

Nu gäller för oss alla, förtroende- 
valda framför allt, att ta till oss allt  
om digitalisering. Detta för att föra  
ut, att på ett nytt sätt kunna infor- 
mera om vår verksamhet och få nya,  
samt behålla, nuvarande medlem-
mar. 

Tiden framför oss kommer att bli 
tuff men vi ger inte upp. Tiden kom-
mer också att utvisa hur lätt eller svårt det blir att träffa 
”sin” reumatolog, att få ”sin” behandling eller ”sin”  
operation.

Distriktet satsar nu på att träffa någon eller några av 
de förtroendevalda från våra föreningar i länet, detta för 
att bland annat lära ut hur vi ses digitalt, dvs möten, sty-
relsesammanträden mm och diskutera den tid som varit. 
Förmodligen är behovet av att tala om den gångna våren 
och sommaren stort och det behovet måste vi tillsam-

mans på något sätt tillfredsställa. 

Ljuset i tunneln är väl att det finns 
antydningar till lättnader av de res-
triktioner som för tillfället finns.

Nu när hösten nalkas får ni, precis 
som jag, se fram emot att kura ihop 
er i soffan med levande ljus på be-
hörigt avstånd och läsa en bra bok 
eller se en mysig, feelgood, film på 
TV eller video. Låna både böcker och  
filmer på biblioteket och ta hand om 
er och krama om dig själv, i dessa 
tider.

           Monica Rosenblom
           /Distriktsordförande 
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Kanslikolumnen
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Nu kan du även chatta med trygghetscentralen via 
SL-appen
Tidigare har man enbart kunna ringa om det uppstår en 
obehaglig situation eller till exempel vandalism i kollek-
tivtrafiken. Men nytt sedan början av september är att 
man nu även kan chatta med kunnig personal som ar-
betar på trygghetscentralen.
Kristoffer Tamson, M, ordförande för SL och trafikre-
gionsråd, menar på att chatten behövs av flera anled-
ningar. Till SVT säger han: 
- Det passar inte alla att ringa och det finns situationer  
där vi inte vågar plocka upp mobilen och ringa ett 
samtal. Det kan även vara svårt för människor med en 
funktionsnedsättning att göra sig förstådda eller kom-
ma till tals per telefon på ett klassiskt vis. Då blir appen 
ett komplement. 

På SVT nyheters hemsida kan man presentera en rap-
port på att allt fler resenärer ringer till SL:s trygghetscen-
tral när de känner sig otrygga på tunnelbanan eller bus-
sen. Hittills i år har andelen samtal ökat med över 30 
procent, jämfört med samma period förra året. Från och 
med nu går det också att chatta i appen.

Hittills i år har trygghetscentralen tagit emot 33 000 
samtal, jämfört med ungefär 25 200 samma period i fjol. 

Chatta med trygghetscentralen
Under hela 2019 tog trygghetscentralen emot drygt 36 
800 samtal.

Den vanligaste typen av samtal handlar om påverkade 
och ordningsstörande personer.

Chatten är öppen dygnet runt och det är operatörer 
på SL:s trygghetscentral som svarar och kan skicka ut 
ordningsvakter, trygghetsvärdar och egendomsväktare  
vid behov.
SL-appen finns att ladda ner gratis till din smartphone. 

Exempel på när du ska kontakta trygghetscentralen:
• En eller flera personer känns hotfulla och bråkar med 
dig eller någon annan resenär.
• Någon har somnat och riskerar att råka illa ut, exem-
pelvis bli rånad.
• Du ser någon som klottrar, förstör eller vandaliserar.
• Någon är väldigt berusad och riskerar att ramla ner 
på spåret.
Är situationen riktigt allvarlig eller livshotande vänder 
du dig naturligtvis i första hand till polisen på telefon-
nummer 112.

Trygghetscentralen vakar också över tryggheten och 
säkerheten i trafiken i realtid med hjälp av kameror.

Källa: sl.se och svt.se/nyheter  

Tips
Passa på att gå en Gratis Onlinekurs i Excel. 
Det är excelakademien.se som har denna 
kampanj.

Gratis onlinekurs i 
Excel för Nybörjare

Hösten är här och en ny årstid  
ger sig till känna.
Istället för att ses på kansliet och 
prata ihop oss om höstterminen 
fortsätter vi i kanslipersonalen att 
arbeta hemifrån. Vi ses på digitala 
plattformar när vi har möten och av- 
stämningar. Så gör även distrikts- 
styrelsen. Vi fick alla tidigt i våras 
lära oss att ställa om och bli mer  
digitala, vilket innebär att mitt i  
denna pandemi får vi kunskap på  
köpet. Det är en tröst.

Våra reumatikerföreningar käm-
par  också på för att bibehålla verk- 
samheten så gott det går för med- 
lemmarna. En del föreningar för-
söker hitta nya aktiviteter som promenader tillsammans  
istället för inomhusaktiviteter. Det är så vi alla måste  
försöka tänka nu: inte ställa in, utan ställa om.

Vad kan vi istället erbjuda när höstens mörker lägger 
sig över vårt län och det blir allt kyligare temperatur 
utomhus? Jag hoppas att om just DU som läser denna 
tidning sitter inne med en god idé på en aktivitet, snälla 
hör av dig till din närmaste lokalförening och berätta. Vi 
måste jobba ännu mer tillsammans i en tid som denna.  
Några av våra föreningar vågar ändå komma igång med  
cirkelträffar och medlemsmöten. Dock med begränsade  
antal platser. Kolla gärna längre bak i tidningen bland 
våra föreningssidor för att hitta mer information.

I det här numret av Kontakten får  
ni möta distriktsstyrelsens ordför- 
ande Monica Rosenblom på sidorna 
8–11. Monica ger oss en inblick i livet 
som ideellt engagerad och berättar  
om varför hon väljer att avstå bas- 
sängträningen denna termin.

Vår medlem Hélène Gladsaxe har  
under september månad befunnit 
sig på en minst sagt annorlunda resa  
i vårt avlånga land. Hon har färdats  
75 mil på småvägar mellan Stock-
holm och Sollefteå på sin promenad- 
scooter. Som en protest till SJ och  
deras förbud att inte låta henne ta  
med sitt hjälpmedel på tåget.

Hélène har fått stor uppmärksam- 
het i media och hon hoppas att det här ska väcka politiker  
till att se över möjligheten att införskaffa godsvagnar på  
längre sträckor. Hélène läser ni om på sidorna 12–13.

En konferens med avstånd och försiktighetsåtgärder 
fick föreningarna Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna 
och Österåker till i slutet på augusti. De styrde kosan 
mot Marholmen och planerade inför hösten samt njöt av  
vackra omgivningar. På sidorna 20 – 21 kan ni få inspira- 
tion och tips till att apa efter och planera en egen kon- 
ferens.

Nästa gång vi ses här i Kontakten närmar det sig jul 
och då hoppas jag innerligt att livet har börjat återgå 
till det normala igen. Att smittspridningen i Sverige har  
upphört och att vi tillsammans kan ha ett fullt funger-
ande föreningsliv. För att komma dit hjälps vi åt att ta 
hand om oss själva och värna om andra genom att hålla 
avstånd och stanna hemma vid förkylningssymptom. 
 
Jag önskar er en välmående höst.

 
Linda Nordqvist  
Ombudsman 
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Färdtjänsten

https://fardtjansten.sll.se/sv/info/kundservice/om-
corona/fragor-och-svar-om-corona/

Frågor och svar om resor
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Varför ska jag som har ensamåkning sitta i bak-
sätet på taxin?
För att minimera risken för smittspridning rekommen- 
derar vi alla att resa i baksätet. Det är bara resenärer som  
har tillstånd till framsätesplacering som, om de behöver,  
får sitta i framsätet.
Även du som reser och har ensamåkning måste sitta i 
baksätet på taxin. Sitt då på höger sida så att du och 
föraren sitter så långt ifrån varandra som möjligt. För 
att skapa mer benutrymme ber du taxiföraren att skjuta 
fram passagerarstolen.

Jag har ett inplanerat vårdbesök och är 70 år eller 
hör till en riskgrupp, har jag rätt till sjukresor?
Du som tillhör någon riskgrupp och behöver besöka vård  
och behandling, har från den 29 maj rätt till sjukresor.  
Prata med vårdgivaren som du ska på besök hos.  
Detta beslut gäller även för dig som i vanliga fall kan 
resa med kollektivtrafiken. Du får inte ha konstaterad  
smitta eller misstanke om smitta av Covid-19. 
Detta beslut är taget av Regional särskild sjukvårdsled-
ning (RSSL) och gäller tills nytt beslut fattas.
De riskgrupper som detta beslut gäller är:
• Ålder 7o år och däröver.
• Aktiv cancersjukdom.
• Pågående eller nyligen avslutad behandling för can- 
cersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling).
• Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna 
hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hyper-
toni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom 
och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) el-
ler kronisk leversjukdom.
• Fetma (BMI 4o och däröver).
• Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS).
• Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsened-
sättning (flerfunktions-nedsättning).
• Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mot-
taglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdoms-
förlopp vid covid-19.

Kan jag som färdtjänstresenär resa med Waxholms- 
bolagets båtar nu under rådande pandemi?
Du som har ett giltigt färdtjänstkort kan åka kostnads-
fritt med Waxholmsbolagets båtar. Du har tills vidare 
förtur att åka med båtarna om det inte finns tillräckligt 

med plats för alla som vill åka med. För att du ska få för-
tur behöver du i god tid påkalla fartygsbesättningens 
uppmärksamhet och visa ditt kort. Som alltid annars 
gäller social distansering och att stanna hemma vid min-
sta symtom.
Boka gärna resan i förväg
För att säkerställa att du kommer med båten kan du som  
har färdtjänstkort boka plats, om det finns platser kvar.  
Du måste boka senast dagen innan resan för att bok- 
ningen ska vara giltig.
Du bokar din resa genom att ringa SL:s kundtjänst på  
08-600 10 00. Berätta vilken avgång du vill åka med och 
uppge ditt namn och telefonnummer.

Hur hanterar ni risken för smittspridning när man  
ibland samplaneras med andra resenärer vid 
färdtjänstresor och sjukresor?
Den tidigare samplaneringen är borttagen från och med  
den 19 mars 2020. Nu åker inte resenärer längre till-
sammans vid färdtjänst och sjukresor. Samplaneringen  
är borttagen till och med den 30 september. 1 oktober  
samplaneras resorna igen och resenärer får resa till- 
sammans, om beslutet inte förlängs.
Det går fortfarande att beställa så kallad frivillig sampla-
nering. Frivillig samplanering innebär att du beställer en 
färdtjänstresa tillsammans med en annan färdtjänstre-
senär när ni ska åka från och till samma adresser.

Vad är Färdtjänstens riktlinjer till förarna angående 
Covid-19?
Färdtjänsten uppmanar alla leverantörer att följa Folk- 
hälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att 
alla förare som kör för färdtjänsten ska stanna hemma 
om de har luftvägssymtom som hosta, feber, halsont  
eller snuva, och stanna hemma tills de har varit symp-
tomfria i två dagar.

Mitt läkarbesök för att få ett läkarintyg för färd-
tjänst har blivit inställt. Hur gör jag då för att söka 
tillstånd till färdtjänst?
Vi behöver ett läkarintyg för färdtjänst för att kunna be- 
döma rätten till färdtjänst. Är det första gången du ska  
ansöka om färdtjänst kontaktar du en annan vårdgivare  
för att få ett läkarintyg. Finns det kanske en vårdgivare  
som känner dig, som kan skriva ett läkarintyg för  

färdtjänst utifrån din befintliga journal?
Om du redan är befintlig resenär, har vi eventuellt möj-
lighet att göra en bedömning i ditt ärende utan ett  
nytt läkarintyg. Läkarintyget från tidigare ansökan 
finns i ditt ärende hos oss. Ring din färdtjänstutredare  
och säg att du inte får tag på ett nytt läkarintyg och  
att du behöver söka färdtjänst ändå.
I de fall vi inte kan ta beslut i ditt ärende utan ett nytt 
läkarintyg, kommer du att få en begäran om kompletter-
ing från oss och då kanske det är lättare att få en läkar-
tid. I annat fall inväntar du beslut från oss.

Jag har ett läkarintyg för färdtjänst, men det är  
äldre än 3 månader. Kan jag använda det?
Skicka in läkarintyget för färdtjänst ändå. Under rådande 
läge kommer vi att vara mer flexibla med läkarintygets 
giltighet. Om ett läkarintyg är för gammalt beror på 
när det utfärdades och på din funktionsnedsättning. 
Färdtjänstutredaren på din kommun eller stadsdelsför-
valtning gör en individuell bedömning i just ditt fall. Ring 
färdtjänstutredaren och fråga om hur din ansökan kan 
hanteras.

Jag är infektionskänslig och behöver åka med 
Färdtjänsten. Kan jag det?
Förare ska följa de rekommendationer som alla andra 
ska följa, bland annat att stanna hemma om man har 
symtom som Folkhälsomyndigheten beskriver. Inga 
färdtjänstresor samplaneras längre. För att resa på så 
långt avstånd från föraren som möjligt är det bra om du 
kan sitta i den högra delen av baksätet. Rekommenda-
tionerna är samma för färdtjänstens verksamhet som 
för andra organisationer som till exempel vårdcentraler 
och sjukhus, som till stor del arbetar med samma mål-
grupp. Alla regionens medborgare behöver vidta sam-
ma aktsamhet, oavsett om man är privatperson eller 
yrkesförare.

Jag bär på Covid-19 och behöver åka sjukresa till 
mitt vårdbesök. Kan jag åka med sjukresekortet?
Nej, då du riskerar att smitta andra får du inte åka med 
färdtjänst eller sjukresor. Om du har behov av att resa 
till vård ska du kontakta vården. De kan då göra en 
bedömning av hur din resa kan ordnas med bil och per-
sonal som kan hantera smittorisken på ett säkert sätt.

Jag behöver åka sjukresa med ensamåkning till 
mitt vårdbesök på grund av risken att bli smittad 
av Covid-19. Hur gör jag?
Kontakta den vårdenhet som du ska besöka så får de  
göra en medicinsk bedömning av på vilket sätt din sjuk- 

resa kan ske.

Jag är sjuk, kan jag åka färdtjänst eller sjukresa?
Nej, det får du inte. Finns det en risk att du smittar så får 
du inte åka med färdtjänst eller sjukresor. Samma sak 
gäller om det är konstaterat att du bär på Covid-19.

Kommer det att finnas bilar när jag behöver resa?
Ja, tillgången till taxi, rullstolstaxi och bårtaxi är ännu 
oförändrad.

Blir jag fortfarande hänvisad till tåget Arlanda ex-
press när jag ska resa till Arlanda flygplats?
Nej, inga resenärer hänvisas nu till att resa med Arlanda  
Express vid beställning av färdtjänstresor. Arlanda Ex-
press har infört färre avgångar och på grund av det 
rådande läget har Färdtjänsten stoppat hänvisningarna 
till tåget. Tidigare hänvisades resor med färdtjänsttaxi 
från vissa områden till tåget för att resa till och från Ar-
landa Express. Alla får numera resa med färdtjänsttaxi 
hela vägen ut till Arlanda flygplats.



    Reumatikerkontakten 3-20 9 8 Reumatikerkontakten 3-20              

Tjugo minuters bilfärd från 
centrala Åkersberga välkomnar  
samhället Västanberg. 55 fasta  
bostäder och en sjö som heter  
Ruggen ryms där bland häst-
hagar och skog. Här bor sedan  
elva år tillbaka Monica Rosen-
blom, 71 år, i ett mörkgrått hus 
på en höjd. Hon trivs i sitt hem 
och det märks. Hon har ett 
brett leende när hon visar runt 
på tomten och inne i huset.
- Det är en riktig skogstomt 
med trädstammar och rötter 
som sticker upp lite varstans. 
Man får hålla koll på fötterna 
så man inte snubblar. Men det 
är trivsamt. Blåbär och lingon 
runt husknuten är inte helt fel, 
säger hon och avfyrar ännu ett 
leende.

Det är mycket som hänt un-
der de år hon bott på sin höjd i 
trävillan från 1974. Bland annat 
har en rejäl bilväg tagit plats 
istället för en smal stig som  
tidigare ledde upp till huset. 

Det finns ett ståtligt välfyllt 
växthus, och all trall med tillhörande trappa på terrassen, 
har Monica byggt tillsammans med sin bror. Att hugga i 

”Jag älskar att lära mig nya saker” 
Monica Rosenblom är inte bara nyinvald ordförande för Reumatiker- 
distriktet i Stockholms län hon är även en högst engagerad ordförande 
för reumatikerföreningen Österåker. Hon räds inte att hugga i när det 
behövs och spenderar många timmar i veckan på ideellt arbete.   
Monica har jobbat hårt för att få en dalande förening på fötter igen, 
därtill hör att hon involverat både familj och grannar att bli medlemmar.  
Det är inte många lugna stunder för denna kvinna, men när hon väl kopplar 
av gör hon det med naturen som granne.  
Kontakten hälsade på Monica i hennes hem utanför Åkersberga för att 
prata om hennes ideella engagemang och varför hon avstår bassäng- 
träningen i höst. 

och ta hand om sitt eget ligger 
naturlig för henne. Vad gäller 
hanteringen av växter och grö-
dor har hon fått lära sig allt eft-
ersom växthuset tagit form.
- Jag är ingen expert på odling,  
men det är roligt att testa och  
man lär sig med tiden. Här i växt-
huset finns det tomater, gurkor, 
paprika, melon, vindruvor och  
kryddor än så länge.

Hon spenderar mycket tid ut- 
omhus när hon har fritid från 
sina ideella uppdrag. Det är i 
svampskogen eller nere vid sjön  
Ruggen som hon ofta hämtar 
energi. 

Monica badar gärna och ofta.  
Någon badkruka är hon inte, 
men när kylan börjar göra sig 
påmind badar hon gärna med 
bastu som tillägg. Det finns en 
bastuförening i området som 
har en bokningsbar bastu intill 
bryggan. Där har många kvällar  
i glada vänners sällskap till-
bringats.
- Vi har en väldigt bra gemen-

skap här i Västanberg. Av de fastigheter som finns är 
ca 30 permanentboende. Vi ser efter varandra och när 

sommargästerna är här blir det 
än mer liv och rörelse med barn 
och stoj. Det är roligt, berättar 
hon.
   
Återhämtning är viktigt
   Med tre altaner i olika väder-
streck kan Monica njuta av mor-
gonsol, dagssol och kvällssol 
året om. Att ligga och ta igen 
sig i spa-badet som står på ter-
rassen nästintill växthuset är 
också ett flitigt återkommande 
sätt att varva ned på och hitta 
lugnet.
- Det är härligt året om. Som på 
hösten när det är mörkt ute och 
stjärnklart, då ligger man där 
och bara stirrar upp i himlen. 
Det är terapi om något, säger hon. 

Studerar flititgt
Just återhämtning mellan varven är viktig för henne. 

Monica har som ordförande för reumatikerföreningen 
Österåker, ordförande för Reumatikerdistriktet i Stock-
holms län och kassör i Samfällighetsföreningen hemma- 
vid, fullt upp. Som om det inte vore nog älskar hon att 
studera och har ägnat många år åt studielitteratur.  
Senast i raden är en kurs i geologi där hon i två års tid på 
distans pluggat till en fil kand-examen.
- Jag älskar att läsa och lära mig saker. Det har jag alltid 
haft i mig. Jag har innan geologin även läst etnologi och 
arkeologi, i vuxen ålder. Det är fantastiskt att samla på 
sig lärdom.

Det går inte att misstro henne. Överallt i huset finns  
böcker av alla de slag. Allt från skönlitterärt till fakta-
böcker. Mycket faktaböcker. Monica läser allt som hon 
finner intressant.
- Det finns så mycket kunskap att ta till sig och jag läser 
gärna på om allt nytt jag tar mig för. Jag vill utvecklas 
och växa in i min roll, som ordförande till exempel.
  
Aktiv inom handboll
   Monicas livsresa började söder om Stockholm år 1949. 
Hon är född och uppvuxen med mor, far och tre bröder, 
i Hägersten. Efter några år flyttade unga Monica och 
hennes familj till en lägenhet på Södermalm, vid Horns-
tull. Där stannade de kvar i elva år och bodde i en vakt-
mästarbostad eftersom hennes far arbetade som vakt-
mästare i Högalids Samrealskola. Under gymnasietiden 
som Monica avverkade på Hagsätra gymnasium var hon 

även aktiv i idrottens värld. Fysisk aktivitet har alltid 
lockat henne.
- Jag provade faktiskt på de flesta sporter, jag var ny-
fiken av mig redan då. Men det var handbollen som  
vann mitt hjärta.

Monica var aktiv inom handbollen under många års 
tid, både som spelare och senare även som tränare. 
1968 tog hon studenten och tog sitt pick och pack och 
flyttade till Uppsala för att läsa statsvetenskap.
- Det var dock aldrig min grej, det blev en och en halv 
termin innan jag bestämde mig för att läsa till fritids-
ledare istället. Och det innebar också att jag flyttade 
igen, till Trosa denna gång och studier på folkhögskola. 
Det var en fantastisk tid, vi var 13 elever i klassen och de  
flesta har jag kontakt med än idag, berättar hon.

Studierna innebar att Monica så småningom bör-
jade arbeta som fältassistent i Farsta Strand, i södra  
Stockholm och hon blev även föreståndare för fritids- 
gården i Hökarängen en period.
- Det var ett roligt jobb! Men det är klart att jag fick  
vara med om mycket och se mycket elände också.  
Men det var ett viktigt arbete.
  
Alltid varit en lagspelare
   Att vara ordningsam och en teamplayer har legat 
naturligt för henne under hela livet. När hon lade 
sin egen spelarkarriär åt sidan och blev tränare och 
coach för olika ungdomslag och damlag i handboll 
försökte hon verkligen se dem som behövde det mest.  
- Det gäller att vara lyhörd och se till dem som är svagare  
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och inte alltid hörs och syns. Man måste även respektera  
alla i ett lag, men det måste inte betyda att man tycker  
lika. Det är samma i en föreningsstyrelse, säger hon och  
fortsätter:
- Jag som ordförande måste se till att alla får komma  
till tals och även höra det som inte sägs, tyda kropps-
språk. Det kan även betyda att jag själv får stå till-
baka om styrelsen som grupp tycker annat. Det är  
gruppen som ska styra, inte en ensam person.

Monica är inte rädd för att leda och ta sig an nya upp- 
drag. Uppdragen som ordförande i Österåkers förening  
och ordförande i distriktet, har kommit snabbt efter  
hon gick med i de respektive styrelserna. I distriktet är  
hon dessutom personalansvarig och ska samtidigt som  
hon tillsammans med övriga inom distriktsstyrelsen  
stöttar personalen, även stötta 13 lokala reumatiker- 
föreningar. Det finns att göra.
- Det är roligt för det mesta. Men det har varit och är  
många utmaningar, helt klart. I distriktet har vi en liten  
styrelse men många ansvarsfulla uppdrag. I Österåkers  
förening har vi kämpat med en liten medlemsskara, men  

lyckats bli fler. Jag lär mig hela tiden och är lyhörd för  
dem som har mer erfarenhet.
  
Grannarna är medlemmar
   Ragga medlemmar har Monica dels gjort den hårda 
vägen. Hon annonserade på föreningens hemsida och i  
Kontakten om informationsträff på ett kafé i centrala 
Åkersberga. Hon såg framför sig trevliga samtal med ny-
fikna och förhoppningsvis, blivande medlemmar. Men  
det blev många timmar på egen hand på fiket. De som  
däremot varit lättare att ragga som medlemmar har  
varit släkt och vännerna i grannskapet.
- Det gäller att prata gott om det man tror på och brinner  
för. Men även att kunna erbjuda något.

Föreningen har försökt hålla liv i verksamheten under  
den pågående pandemin. De har fått lära om och utveck-
lat sina digitala kunskaper genom att prova på att ha  
styrelsemöten på distans via webben. Men sakta men 
säkert har de börjat våga träffats igen. Om du som bor  
granne med Monica hörde några som skrek och skrat- 
tade om vartannat nyligen hörde du inte fel.

- Vi hade en träff här hemma hos mig i början på höst- 
terminen. Vi vistades utomhus och hade skrattyoga. Oj. 
Det måste ha verkat så galet med allt haha och hoho och 
hihi som vi vrålade ut. Till slut började vi gapskratta på 
riktigt för att det blev så osannolikt, men befriande att få  
skratta. Jag vågade inte gå ut på två dagar efter det, rädd 
för vad grannarna skulle säga, säger hon och skrattar  
högt. 
 
Haft RA i 16 år
   Humorn har alltid funnits nära till hands. Den har hon 
haft hjälp av genom livet för att ta sig igenom en sjuk-
dom som ställer till det med stundtals långvariga skov. 
Monica fick sin ledgångsreumatism som 55-åring. Den 
smög sig fram genom att ena armen svullnade upp och 
hon fick en fruktansvärd värk. Hos vårdcentralen fick 
hon inte den hjälp hon behövde, utan det var efter ett 
besök in till akuten och vidare utredning som hon till 
sist kunde få rätt diagnos. Sjukdomen har hittills med-
fört tre operationer varav en inopererad protes i höger 
axel. Även om det är tufft att leva med svår värk, mycket 
mediciner som ska justeras allt eftersom värken tilltar  
eller minskar, och fritidsaktiviteter som sätts på ofrivillig 
paus, ser hon ljust på livet. Monica har sina knep för att 
ta sig igenom tuffa perioder.
- Det är jobbigt med svår värk, det är inget snack om 
saken. Men jag väljer att peppa mig själv genom att 
vila och låta tiden ha sin gång. Mitt hem är inte perfekt  
städat, för jag orkar inte, men jag släpper det och  
fokuserar på det som är viktigt i livet.
  
Vilar från bassängträningen 
   I normala tider, har hon en återkommande fysisk  
aktivitet varje vecka. Träning i varmvattenbassäng  
genom distriktet i Åkersberga. Men nu under hösten  
kommer hon föregå med gott exempel som 70+ och inte  
delta. 
- Det känns bra att inte medverka med tanke på covid-19 
och den risk det finns för oss som är äldre och som i mitt 
fall, på grund av de mediciner jag tar, är i riskgrupp. Men 
jag kommer sakna träningen enormt tills jag kan vara 
med igen. Det är perfekt träning för mig. Jag tycker det 
är så skönt att ta ut mig till fullo och efteråt mår jag så 
bra.

Monica har deltagit i bassängträningen i sju år och 
berättar om hur tufft det var att komma som ny deltagare 
i träningsgruppen. Det var många som tränat länge i just  
den bassängen, på samma tid  och hade sina speciella  
platser. 
- Deras beteende var inte acceptabelt.  Det ledde till att  
jag utmanade vissa personer och ställde mig på en plats  

där jag ville stå. Jag är lång och kan inte stå på den grund- 
aste delen av bassängen, jag vill få ut maximalt av min 
träning. 

Att Monica har jävlar anamma i sig går inte att ta miste  
på. Att kunna säga ifrån och ta plats men samtidigt visa  
ödmjukhet tycker hon är viktigt.
- Jag har ingenting att förlora på att säga min sak. Men  
det ska göras på rätt sätt. 
 
Vill resa igen
   Monica blickar framåt, mot en tid när pandemin är över 
och livet kan återgå till det normala i hennes fall. I vanliga 
tider brukar hon resa mycket. Både på egen hand till en  
favoritplats i Spanien under våren för att få värme och  
träning, men även med sina brorsbarn till olika delar  
av världen. 
- Jag har rest mycket med dem, Linda och Stefan, vi har  
så roligt tillsammans. De är ett väldigt bra resesällskap,  
berättar hon och ler stort.

Drömmen om en resa till andra sidan världen har  
börjat gro inom henne.  
- Min vän har en brorsdotter i Nya Zeeland och det finns  
en tanke hos mig att följa med dit. Det är långt att åka  
och påfrestande för kroppen. Men det vore något att  
se fram emot. 

Föreningslivet hoppas hon ska kunna fortsätta så nära  
normalt som det går under hösten. Tillsammans med  
sina kompisar i föreningsstyrelsen planerar de medlems- 
träffar under hösten och eventuellt en Coronasäkrad  
föreläsning tillsammans med en annan reumatiker- 
förening som de samarbetar med.
- Jag hoppas innerligt att pandemin snart ska vara över.  
Jag vill att föreningslivet ska blomstra igen och att vi ska  
kunna fortsätta med aktiviteter för medlemmarna.  
Det finns mycket roligt att hitta på. Corona till trots.

Några planer på att ta det lugnare finns inte inom  
närmaste tiden för Monica. 
- Jag vill fortsätta lägga mer trall och bygga altan runt om 
hela huset där det idag saknas. Min brorsson får även sitt 
andra barn snart och det ser jag verkligen fram emot. 
Jag tycker om att hitta på saker med barn och skoja.  

Vad gäller vaccinering mot covid-19 säger hon så här:  
- Jag kommer inte stå först i kön för att få vaccinet.  
Det ska kännas säkert och vara väl prövat innan jag ens  
tänker tanken att överväga en vaccinering.

Kontakten tackar Monica för besöket och intervjun,  
som gjordes på behörigt avstånd. 
 
Text och bild: Linda Nordqvist 
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Att åka bil från centrala Stockholm till centrala Sollefteå  
är en restid på omkring fem och en halv timme och 
knappt 50 mil. Men att färdas samma sträcka på en 
promenadscooter tar betydligt längre tid och blir många  
fler mil. Hélène Gladsaxe, 75 år, från Stockholm har pro-
vat. 

Mellan den 29 augusti och 12 september har hon kusk- 
at runt på betydligt mindre och lättframkomliga vägar 
än E4:an för att ta sig hela vägen upp till orten i Väster-
norrlands län.  

Att Hélène ens kom på tanken att på egen hand ta sig 
de många milen har en bakgrund i att hon fick nej från 
SJ när hon ringde och ville boka en resa för sig själv och 
sitt hjälpmedel.
- SJ tar inte emot en stol med styre, som en elmoppe av 
min modell har. Det var tvärnej från dem, berättar hon. 
Hélène blev arg och besviken och insåg att hon inte 
kunde ta sig upp till Sollefteå på annat sätt än med bil. 
Hon har ingen egen bil, men hon har en vilja av stål. Det 
fick bli elmoppen. 
- Mina nära och kära förstod att jag menade allvar med 
min resa. Ingen har trott att det är tomt snack. Min son 
sade bara; jaha, säger hon och skrattar och fortsätter:
- Jag har inte varit så ordentlig och petnoga under hans 
uppväxt, utan gjort som jag velat. Han är född på inter-
nationella kvinnodagen, du hör ju. Han är van vid sin 
mammas upptåg. 

Med promenadscooter 
till Sollefteå

Hélène Gladsaxe, medlem i Reumatikerdistriktet i Stockholms län, 
är beroende av sin promenadscooter för att få vardagen att fungera.  
När hon ville ta med den på ett tåg upp till Sollefteå nekades hon av 
SJ. Hélène har protesterat mot diskrimineringen genom att färdas 
sträckan på drygt 70 mil på egen hand med scootern. Uppmärksam-
mad av media och påhejad av människor längs vägen har hon star-
tat en process som hon tänker fortsätta driva hemma i Stockholm. 
Kontakten fick en pratstund med Hélène under resans gång.   

”Jag tänker fortsätta kämpa, det här är inte över”

När vi hörs av på telefon befinner sig Hélène på ett 
hotell i Härnösand och har omkring nio mil kvar på sin 
färd. Hon har sovit gott under natten, resan dagen innan 
var påfrestande. 
- Igår åkte jag två mil på smala guppiga skogsvägar och 
körde även fel. Jag tappade dessutom regnkappan till 
moppen. Det gör dock ingenting, det ser ut att vara sol 
resten av resan. 

Regnskyddet har varit nödvändigt under resans gång 
då vädret varit minst sagt svajande med regn, sol och 
blåst om vartannat. Laddaren på scootern får inte bli 
blöt med risk för att gå sönder. Men Hélène känner sig 
inte nedslagen av det. Optimisten i hennes röst hörs 
genom luren. 
- Jag väljer att vara glad och se möjligheter istället för att 
fokusera på det negativa. Jag kanske kan tigga till mig 
sopsäckar under dagen idag för säkerhetsskull, eller så 
träffar jag en trevlig sopgubbe längs vägen som hjälper 
mig. Det löser sig. 

Godheten från människor hon träffat under resans 
gång har varit enorm. Hélène berättar att alla hon träf-
fat varit snälla och vänliga och tagit emot henne utan 
undantag.  
- Alla har varit trevliga och hjälpsamma längs vägen och 
bjudit in mig på kaffe, vila och laddning av moppen. Flera 
personer har känt igen mig för att de sett mig i media, 
och vinkat och tutat. En kvinna bad mig stanna för att ta  

en bild. Så nu är man kändis, säger hon och skrattar högt. 
Grundtanken var att köra omkring fyra mil per dag, 

men att ibland ta en kortare sträcka på två mil, ladda 
scootern snabbt och sedan åka två mil till. Men den 
planen höll bara fram till Gävle. 
- Norr om Gävle blir det glesare mellan stugorna och 
färre laddningsbara ställen, jag har kört så det ryker på 
full hastighet och riskerat att få motorstopp ibland. 

Det som lockar i Sollefteå är BB-ockupationen som 
pågått i tre års tid. Hélène är med i supporterklubben 
som har 10 000 medlemmar och hon har länge sett fram  
emot att träffa delar av gänget. Vad gäller fortsätt- 
ningen av sin protest är hon i skrivande stund på väg att 
skicka ett brev till samtliga riksdagspartier. 
- Naturligtvis kommer jag fortsätta kämpa och jag kom-
mer vara en nagel i ögat på alla politiska partier. Det är 

inte okej av ett statligt bolag att diskriminera människor 
på det här sättet. Inför godsvagnar igen på långfärdståg 
så att människor kan ta med sig det de behöver. 
Hemresan var det enda Hélène inte planerade. 
- Jag tänkte att tar jag mig hela vägen upp till Sollefteå 
tar jag mig hem också. Det går säkert att lifta med någon 
trevlig lastbilschaufför. 
Men det blir båt tillbaka. 
- Silja Line hörde av sig och erbjöd att ta både mig och 
elmoppen med sig på vägen ner till Stockholm.  Så där 
ska jag sitta på däck med nosen ut mot havsvinden och 
smälta allt jag varit med om längs vägen. Det är mycket 
att ta in. 

Text: Linda Nordqvist 
Bilder: lånade med godkännande från Hélènes privata 
Facebooksida. 
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Intervju med Mona Andersson
 
Hej Mona Andersson, ny ledamot i distriktsstyrelsen  
sedan årsmötet i juni månad.
Berätta för oss, vem är du? 
- Jag är en Hälsingetjej som kom till Stockholm för över  
50 år sedan närmare bestämt från Hudiksvall. Har arbetat  
uteslutande som förskolechef/rektor i 46 år, med en 
kortare period som flygvärdinna. Jag är gift med Mike 
sedan 46 år och har två vuxna barn och fyra barnbarn i 
åldern två månader till 17 år. 
 Varmt välkommen, du är behövd. Vad är dina styrkor  
som du kan bidra med till styrelsen?
- Mina styrkor är att jag är en bra lyssnare och har lång  
yrkeserfarenhet i mitt arbete med människor. Är bra på  
att argumentera och ger mig inte första taget för att  
driva igenom projekt.
 
Hur länge har du varit medlem i Reumatikerförbundet  
och varför gick du med? 
- Jag har varit medlem i tre år. Fick information om Reu- 
matikerförbundet av Gun Lingbert (ordförande i fören- 
ingen Nacka/Värmdö, reds anm)  som tyckte att jag borde  
gå med. 
 
Tyvärr befinner vi oss mitt i en pandemi, vilket gör att  
vi inte kan träffas som vanligt. Vad är dina bästa corona- 
tips för att fördriva tiden?
- Då vi har olika förutsättningar att röra oss är det svårt 
att ge ett generellt tips. Personligen promenerar jag 
mycket med min man, gärna i skogen och letar svamp, 
påtar i trädgården. Spelar golf och om man inte kan gå 
så kan man ha golfbil, ingen risk med andra människor. 
Vi spelar spel med ett par vänner och sitter med avstånd.  
Om du har bil åk på en utflykt, finns massor med fina  
utflyktsmål. Det viktiga är att vara förståndiga och an-
vända sunt förnuft så finns mycket man kan sysselsätta 
sig med även i dessa annorlunda tider.

Tack Mona, kloka ord och bra tips! 
Nu ska du få tänka snabbt och välja det du gillar bäst:  
Te eller kaffe? 
Jag dricker helst kaffe.

Distriktets nya 
styrelsemedlem

Salt eller surt? 
Jag vill ha surt, inte salt. 
Kött eller fisk? 
Älskar fisk! 
Bok eller film? 
Föredrar film, men inget slår en spännande bok 
Havet eller pool? 
Självklart havet men jag vill ha hyfsad temperatur, pool  
är ett bra alternativ.
Stad eller landsbygd? 
Älskar staden med dess puls.
Morgon eller kväll?
Definitivt kväll, jag lägger mig aldrig före 1.30. 
Skidsemester eller solsemester
Solsemester men skidsemester innan knäna satte stopp.
Hemmakväll eller utekväll? 
Utekväll är alltid uppfriskande
Superstark eller supersnabb? 
Supersnabb. 
Konsert eller teater? 
Teater. 

Redaktionen tackar för pratstunden Mona. Vi önskar  
dig lycka till med styrelsearbetet, och än en gång väl- 
kommen till distriktet. 

Text: Linda Nordqvist 
Foto: Privat 

Mona Andersson
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Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson som också  
leder den Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL)  
har den 7 september beslutat att avsluta det regionala 
stabsläget och återgå till normalläge. Nu är andelen nya  
smittade låg och nu återstår endast ett drygt 30-tal pa-
tienter med covid-19 som vårdas vid något av våra sjuk-
hus. Sjukvårdsbehovet bedöms kunna klaras inom ordi-
narie organisation. Det finns beredskap för att snabbt 
återigen kunna gå upp i stabsläge om behov uppstår.

RSSL har sedan början av mars arbetat i förstärknings- 
läge, med fokus på koordinering av vårdkapacitet, för-
delning av skyddsutrustning och annat förbrukningsma-
terial, säkerställt tillgång till läkemedel, samordnad kom-
munikation inom hela vårdsystemet och till invånare.  
Samverkan med regionala och nationella myndigheter 
genomförs löpande. Den 24 juni övergick RSSL från för-
stärkningsläge till den lägre graden av beredskapsläge 
som kallas stabsläge för att nu alltså gå över till normal-
läge.
- Jag vill först och främst återigen tacka medarbetarna i 
vården som har gjort en fantastisk insats under lång tid. 
Nu vill jag även tacka alla som arbetat hårt i RSSL till-
sammans med våra vårdgivare för att bland annat ställa 
om hela vården på ett par veckor när allt var som mest 
kritiskt med pandemin som svepte in. Det handlade bland 
annat om att fyrdubbla antalet IVA-platser, skjuta upp 
all planerad vård som kan vänta, samordna arbetet med 
läkemedel och skyddsutrustning samt genomföra om-
fattande kommunikationsinsatser till invånarna, säger  
hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Region Stockholm lämnar stabsläge
Fortsatt viktigt att följa rekommendationer 

Region Stockholm fortsätter att följa smittläget och 
sjukvårdsbehovet dagligen. Smittskydd Stockholm ar-
betar fortsatt mycket aktivt med covid-19, smittspårning  
och är redo att vidta andra åtgärder för att minska risken 
för smittspridning.
- Att Region Stockholm lämnar stabsläget ska inte ses 
som en signal att alla kan återgå till normalt beteende. 
Oavsett hur smittspridningen fortsätter kommer det 
fortsatt vara viktigt för oss alla att stanna hemma även 
vid lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna och att 
hålla avstånd, säger Björn Eriksson.

Fakta: Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen
Stabsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårds-
ledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvänd-
iga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårds-
ledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga 
funktioner.

Katastrofläge
Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårds-
ledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga 
funktioner.

Text: hämtad från sll.se (Stockholms läns landsting) 
Bild: Linda Nordqvist 
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Publicerad: 2020-07-06 07:00
Petra Hedbom
petra.hedbom@dagensmedicin.se

Det var i april som Socialstyrelsen publicerade ett förslag 
på en uppdatering av nationella riktlinjer för rörelse-
organens sjukdomar. I de nya riktlinjerna betonas ännu 
starkare än i dag att artroskopisk kirurgi, alltså ortope-
disk titthålskirurgi,  inte ska göras på patienter med ar-
tros.

En nyhet i riktlinjerna är att rekommendationerna 
nu vidgas till att också gälla patienter med degenerativ 
meniskskada, som alltså inte heller bör erbjudas kirurgi.

Det här har fått representanter från Svensk artrosko-
pisk förening, SAF, att slå bakut.

– De här riktlinjerna innehåller flera felaktigheter och 
konsekvensanalyser som baseras på antaganden som 
inte stämmer. Framförallt vänder vi oss mot att de ex-
perter som har deltagit i arbetet under lång tid tillbaka 
kritiserat artroskopi som behandlingsmetod och inte 
har tillräcklig praktisk erfarenhet av artroskopi, säger 
Truike Thien ordförande i SAF till Dagens Medicin.

Att några av de experter som suttit i projektgrup-
pen för riktlinjerna har engagemang i ett företag som 
marknadsför icke-kirurgiska metoder för att behandla 
artros är extra problematiskt anser Truike Thien.

– Det är grundare och konsult till ett företag som säljer 
skräddarsydda koncept för att lindra artrossmärta, jag 
tycker att det är att betrakta som jäv.

Skarp kritik 
mot nya riktlinjer
Felaktiga och onyanserade. Så tycker över 
150 ortopeder och fysioterapeuter om Social-
styrelsens förslag att personer med artros i 
knät inte ska erbjudas titthålskirurgi. Experter 
som deltagit i riktlinjearbetet anklagas också 
för jäv.

Anders Berg som är projektledare för riktlinjearbetet 
på Socialstyrelsen, säger att alla som medverkat i arbe-
tet genomgått myndighetens sedvanliga jävsprövning 
som gett grönt ljus.

– Experterna har tillsatts genom vårt ordinarie förfar-
ande där det vanliga är att sjukvårdsregionerna nomin-
erar de som man anser ha rätt kompetens. Dessutom 
har vi haft en kontinuerlig dialog med det nationella sys-
temet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården 
och vi tycker att det har varit en välbalanserad grupp 
med bred representation. Nu har vi en remissperiod och 
vi välkomnar alla synpunkter, säger han.

Kritiken som SAF har framgår också av deras remis-
svar som undertecknats av över 150 läkare och fysiotera-
peuter. Enligt Truike Thien är gruppen inte kritisk till att 
fysioterapi ska vara första prioritet vid knäsmärtor.

– Professionen i Sverige har sedan många år haft inställ-
ningen att knäsmärtor och artros i sig inte är en indika-
tion för artroskopisk operation. Men det finns även pa-
tienter med artros där artroskopi behövs på grund av 
andra problem som lösa broskbitar eller inslagna meni-
sker eller som preoperativ bedömning inför större orto-
pediska ingrepp. Det finns helt enkelt undergrupper av 
patienter med artros som kan behöva kirurgi men dem 
har man helt bortsett ifrån, säger hon.

I remissvaret vänder sig gruppen mot att de nya rikt-
linjerna likställer artros med degenerativ meniskskada 
och att de båda tillstånden inte definieras ordentligt i 

riktlinjerna. De anser också att det saknas tydlighet om 
vad som ska göras istället när träning inte hjälper.

Det vetenskapliga underlaget får också kritik, bland 
annat finns en studie som publicerades 1986 med i ref-
erenslistan för att peka på komplikationer med kirurgi. 
Detta trots att operationsmetoderna som används är 
annorlunda.

Att Socialstyrelsen använt patientregister när de gjort 
konsekvensanalyser av effekterna av artros blir enligt 
dem alltför trubbigt.

– Man har överdrivit antal onödiga artroskopier i stati-
stiken och tagit med  artroskopier hos patienter där 
röntgen inte visar artros men där det konstaterats vid 
operationen. Trots att artros inte var operationsindika-
tion. Det blir väldigt märkligt, säger Truike Thien.

Enligt Anders Berg på Socialstyrelsen har en hel del 
diagnoskoder räknats bort i analysen.
– Vi har resonerat att vi ligger i underkant men detta är 
ett förslag och vi får se om något behöver justeras.

Socialstyrelsen presenterar i förslaget också hur  
mycket pengar som regionerna skulle kunna spara på 
att inte erbjuda patienter med artros eller degenerativ 
meniskskada artroskopi och redovisar summan över 
250 miljoner kronor. Som räkneexempel har använts 
en prislista från Södra sjukvårdsregionen. Detta blir 
missvisande enligt SAF eftersom ersättningsnivåerna 
i Stockholm, där  de flesta operationerna utförs, ligger 
betydligt lägre. Med det underlaget skulle besparingen 
istället landa på 100 miljon kronor.

Det hälsoekonomiska underlaget har tagits fram i sam- 
arbete med Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, SBU, som försvarar beräkningen.

– Att det skiljer sig beror på om man bara räknar in själva 
operationen eller även till exempel vårdbesök i anslut-
ning. Vi har tagit del av kritiken men bedömer att den 
kostnadsbild som uppges i underlaget är rimlig med av-
seende på prislistan vi använt. Motsvarande prislista för 
Stockholms sjukvårdsregion ger en liknande eller dyrare 
prisbild. SBU kommer dock nu att se över frågan igen 
säger Göran Bertilsson, projektledare på SBU.

Socialstyrelsen kommer att hantera inkomna syn-
punkter under sommaren och hösten. En slutversion av 
riktlinjerna är planerad till årsskiftet 2020/2021.

Dagens Medicin har utan framgång sökt de två ex-
perter som anklagas för jäv.

De allvarligaste invändningarna som SAF tar upp i 
sitt remissvar:

• Avsaknad av definitioner av artros och meniskskador 
och likställande av en degenerativt traumatiserad menisk  
med artros hos en i övrigt frisk 35-åring.
• För generaliserade slutsatser från ett relativt små ur-
val av  studier som alla har uppenbara begränsningar.
• Inkluderande av ovidkommande operationer i be-
räkningarna/konsekvensanalysen.
• Direkt brist på kunskap – broskcellstransplantationer 
och andra metoder som till exempel  ledsköljning an-
vänds sedan lång tid tillbaka inte längre som operations-
metod vid artros.
• Brist på klinisk förankring i expertgruppen .
• Felaktig beskrivning av komplikationer – troligen fler 
komplikationer vid obehandlade tillstånd.
• Undermåligt avsnitt om hälsoekonomi och avsaknad 
av alternativkostnader.
• Åldersgränsen för när artroskopi inte ska utföras 
sänks från 40 till 35 år vilket är för lågt satt
• Avsaknad av harmonisering med europeiska och tidi-
gare nationella riktlinjer.

SAF bildades 2019 och samlar praktiserande artrosko-
pister i Sverige - såväl inom universitet, offentlig och pri-
vat finansierad sjukvård.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/07/06/
skarp-kritik-mot-forslag-att-inte-operera-vid-knaartros/

Ett bra liv för alla reumatiker
Vi skapar förutsättningar för ett bra liv för alla reumatiker  
och verkar för att lösa reumatismens gåta. 

Stöd oss - Bli medlem!

Läs mer på reumatiker.se
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Publicerad: 2020-05-19 12:30
Lisa Blohm
lisa.blohm@dagensmedicin.se

Regerigen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
kom i fjol överens om att sammanhållna vårdförlopp vid 
komplexa och långvariga sjukdomar ska införas, med 
start i år. Coronaepidemin har bromsat arbetet och det 
gjorde att besluten om de sju vårdförlopp som först varit  
på remiss sköts upp.

Men med en månads försening togs i fredags beslut 
om tre vårdförlopp av den samordnande Styrgruppen i 
nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjuk-
vård.

Vilken hastighet införandet av vårdförloppen i prak-
tiken kommer att få under epidemin återstår att se. Steg 

Reumatoid artrit 
ett av tre vårdförlopp redo att införas

Landets regioner kan nu börja införa 
vårdförlopp inom reumatoid artrit, 
höftledsartros i primärvården, stroke 
och tia. Tre av de förlopp som är tänkta 
att gälla i hela landet har spikats.

ett är att varje region själv ska ta de formella beslut som 
krävs för införandet.

I vårdförloppen ska det till exempel framgå vilka ut-
redningar som ska göras, vilken information som pa-
tienter ska få, vilka remisser som kan behövas och när 
vissa steg i vårdkedjan ska vara klara. Vårdförloppen 
gäller i hela landet och målet är en jämlik och effektiv 
vård vid komplexa och långvariga sjukdomar. Planerna 
på införande har mötts både av tummar upp och kritik.

För alla de tre vårdförlopp som nu införs – höftleds-
artros, reumatoid artrit samt stroke och tia ska vårdför-
loppen på sikt utvidgas. I dag omfattar de bara en del av 
vårdkedjan.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/05/19/tre-
vardforlopp-redo-att-inforas/

Publicerad: 2020-09-04 07:57
Carl-Magnus Hake
carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Bakom studien står forskare i Brasilien som lottade 859 
sjukhusvårdade coronapatienter att antingen fortsätta 
med sin ACE-hämmare/ARB eller upphöra med behan-
dlingen i 30 dagar.

Slutsatsen är att utfallet blev det samma, sett till den 
primära effektvariabeln, som var antalet dagar som pa-
tienterna varit i livet och utskrivna från sjukhuset under 
de 30 dagarna efter de gick med i studien.

Teorin bakom att ACE-hämmare och ARB-läkemedel 
skulle kunna vara skadliga vid covid-19 går ut på att 

Lugnande besked om ACE-
hämmare vid covid-19
Det har spekulerats i om att blodtrycksläke-
medel av typen ACE-hämmare eller ARB kan 
förvärra en pågående infektion med det nya 
coronaviruset. Men data från en randomiserad 
studie visar nu att det varken går sämre eller 
bättre för patienter när läkemedlet sätts ut.

läkemedlen möjligen skulle kunna uppreglera recep-
torn ACE2, som coronaviruset använder för att infektera 
mänskliga celler.

Samtidigt påpekar forskarna att det också har funnits 
teorier om att de två typerna av läkemedel skulle kunna 
vara gynnsamma vid covid-19 genom att mildra inflam-
mationen i lungorna.

Studien presenterades tisdagen den 1 september vid 
en så kallad hotline-session på den Europeiska kardi-
ologikongressen.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/09/04/
lugnande-besked-om-ace-hammare-vid-covid-19/

Vi vill utrota reumatismen 
Vårt stöd till forskningen leder till nya behandlingar, nya insikter 
och bättre möjligheter för alla som lever med en reumatisk sjukdom.
 
Du kan hjälpa till - Ge en gåva!

Läs mer på reumatiker.se
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Ett bra liv för alla reumatiker
Vi skapar förutsättningar för ett bra liv för alla reumatiker  
och verkar för att lösa reumatismens gåta. 

Stöd oss - Bli medlem!

Läs mer på reumatiker.se
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Vi kände att vi behövde träffas för att prata, diskutera, 
ventilera och tänka på vad vi kan vänta av hösten och 
även titta framåt på nästa år. Vi har inte träffats fysiskt 
sedan februari och trots att vi var superglada att ses så 
blev det inga kramar. 
En av oss har haft Covid-19 under våren och kände sig 
trygg. Ingen av oss andra har testat positivt eller har anti- 
kroppar.

När vi skulle bestämma var vi skulle ha konferensen så 
var Coronasäkert ett måste. Jag hittade då Marholmen 
som precis gått ut med ”avskilda konferenser”. Det in-
nebar att vi hade ett helt hus för oss själva där vi hade 
själva konferensen och vi hade även uteplats. Sen sov 
vi i andra hus. Vi fick maten till oss i konferenshuset och 
på det här viset träffade vi inga andra än oss själva. Vi 
var första grupp som konfererade på det här viset och 
det blev en bra övning för alla inblandade på Marholmen 
som för övrigt skötte det fantastiskt fint.

Diskussionens vågor gick höga. Mängder av idéer och 
förslag lades fram. Det mynnade ut i att vi beslutade oss 
för att skicka en enkät till våra medlemmar i respektive 
förening. Tillsammans tog vi fram enkäten på plats. Den 
bestod av en förklaring samt två frågor. Eftersom den är 
underlag för vad som händer framöver så blev svarsda-
tum kort och skulle vara inne redan 14 september. 
När jag skriver om detta nu så är det fortfarande slutet 
av augusti och vi vet ännu inte resultatet. Oerhört spän-
nande känner vi alla att få höra av våra medlemmar och 
vad de tycker. Vi hoppas givetvis att det var riktigt mån-
ga som svarade. 

Coronasäker 
planeringskonferens

Sista helgen i augusti träffades delar av 
styrelserna från Sollentuna-Upplands Väsby-
Sigtuna och Österåker på Marholmen för en 
Coronasäker planeringskonferens.

Vad som var med på enkäten var bl a en fråga om man 
skulle kunna tänka sig att gå på en Coronasäker föreläs-
ning om stress- och stresshantering i Coronatider den 24 
oktober där max 50 personer skulle få delta i en lokal 
som normalt rymmer 120 personer. Vi skulle ha kon-
trollerat in- och utsläpp, stort och säkert avstånd mellan 

stolarna, handsprit på plats. För att kunna säkerställa 
att maxantalet inte överskreds måste man anmäla sig. 
Något vi normalt inte tillämpar på våra föreläsningar. 
När den här tidningen kommer till dig så vet vi redan hur 
det gått.

Vi hoppas såklart på positivt svar. Det vi alla var över-
ens om är att vi har saknat att mötas och möta våra 
medlemmar. Det är ju för er vi jobbar. När den här tid-
ningen kommer till dig så vet vi redan hur det gått.

Enkätsvaren redovisas på vår Facebook- och hemsida.

Vi tittade också framåt och diskuterade nästa år men 
inte för långt fram för det känns fortfarande lite osäkert. 
Dock kunde vi t ex bestämma datum för årsmötet samt 
lägga förslag på datum för Ålandsresa i maj. 

Vi kände oss efter det här dygnet otroligt peppade 
och laddade för en ”omstart” 

Mia Thegel
Ordförande SollUppSig

Nedan: Sex av sju konfererande. Bilden till trots så höll vi 
socialt avstånd. Vissa av oss tycks även hålla andan 

Linslöss 

SollUppSigs ordförande, Mia Thegel, som även är 
den som ordnat med denna konferens.

Jodå, vi jobbar faktiskt 
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Årsmöte 2015

FöreningslivFöreningsliv

Solna - Sundbyberg

Haninge-TyresöBotkyrka-Huddinge-Salem

Stockholm

Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna

Redan nu har vi fått in många svar på enkäten jag skrev 
om på sidan 21, och majoriteten, 71%, vill ha storföreläs-
ning och 83% möten med soppa.

Det första mötet blir redan 8 oktober med anmälan  
senast 5 oktober kl. 11.30 – 13.00. Som ni kanske redan  
sett på Facebook- och hemsidan så sker alla möten i höst  
på Grimstagården, Gamla Vägen 23, i Upplands Väsby.
Det här första mötet kommer vi mest prata om hur vi  
upplevt året hittills och hur det påverkat vårt mående.  
Här finns två stora lokaler så man kan sitta med socialt 
avstånd. Det finns också kök och toaletter. Att ta sig 
dit går alldeles utmärkt antingen med bil, det finns stor 
parkeringsplats, eller med buss 534 eller 536.

19 november kl. 11.30-13.00 med anmälan senast den 
16 november. Då talar vi om fibromyalgi.
Vi serverar som vanligt soppa, bröd, dryck, kaffe med 
något till. GRATIS för medlemmar i vår förening.

ANMÄLAN ÄR OBLIGATORISK. Max 20 personer. 
Anmäl till solluppsig@reumatiker.se och invänta svar 
att du kommit med.

Jullunch den 10 december, anmälan senast den 1 decem-
ber, max 35 personer. Mer info kommer. Håll utkik på vår 
hemsida https://sus.reumatiker.se/ och Facebooksida: 
https://www.facebook.com/solluppsig

Rofyllt Skapande
För dig som har läkarintyg på, eller utskrift av provsvar 
från 1177 vårdguiden, att du haft Covid-19 eller har anti-
kroppar mot viruset.
SollUppSig erbjuder en dag av rofyllt skapande i färg 
och form. Max åtta personer.
Datum: 7 november
Tid: 10-15
Adress: Nyborgsvägen 8, Rosersberg
Ledare: Deborah Ingves, bildterapeut
Pris: 250:- för medlem i SollUppSig och Österåkers fören-
ingar. Övriga intresserade 375:- i mån av plats.
Anmälan senast den 2 november till bluecat@ingves.se 
eller 070-685 06 04
Betalning oss tillhanda senast den 2 november till före-
ningens PG: 4423514–1 eller via Swish: 1231130855

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

Våra studiecirklar
Våra studiecirklar träffas i ABFs lokaler, Folkparken 19,  
Handen. ABF och Reumatikerföreningen Haninge Tyresö  
följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och med det hål-
ler vi avstånd och ser till att hålla god handhygien, vi 
stannar hemma om vi är sjuka. I ABFs lokaler har dom 
plockat bort stolar så avstånden mellan oss är större. Vi 
får inte vara fler än 6-7 pers i varje cirkel. 
Vid frågor kontakta cirkelledare för studiecirkeln.

Släktforskningen start ons 26 aug kl. 10.00
För mer information kontakta Lilian 070 993 67 65 

Handträning med paraffinbad, avvaktar start.
För mer information kontakta Ingela 070-539 77 58  
10 kronor/gång. Föreningen bjuder på kaffe. Fikabröd 
tar du med dig själv.
 
Hantvärket start mån 24 aug kl .10.00
För mer information och intresseanmälan, ring Britt:
070-539 12 39

Stockholmcirkeln 
träffas inte tills vidare då det är svårt att hålla avstånd till 
varandra och andra på utflykter.

Hej alla medlemmar
Nu är det höst. Jag hoppas ni har haft en bra sommar 
trots pandemin.

Vi i styrelsen har haft en planeringsdag där vi dis-
kuterade hur vi på ett säkert sätt kan sätta igång cirklar 
i lokalen, allt beror på hur spridning av Corona visar sig 
i fortsättningen. Vi vill starta försiktigt med cirklar men 
när och hur kommer vi senare under mitten av septem-
ber kunna informera mer om. 

Vi kommer att lägga ut informationen på hemsidan 
och även via cirkelledarna. Vi kommer att följa folkhälso- 
myndighetens rekommendationer.  

Hör av er om ni undrar något.
Jag önskar alla en fin höst!

Karen N. Yevenes
Ordförande

Vi kämpar för dig! 
Rehabilitering för alla, jämlik vård, bättre behandlingar  
och tillgång till ett fungerande arbetsliv!

Stöd oss - bli medlem!

Läs mer på reumatiker.se

Välkomstmöte nya medlemmar
Ny eller gammal i föreningen, alla är välkomna till före-
ningens informationsmöten. Få information om vår 
förening, Reumatikerförbundet och våra olika verksam-
heter. Kaffe/Te bjuds av föreningen.

Tid: 15 oktober kl. 18.00-20.00
Lokal: Malmgårdsvägen 63A
Inträde: Fritt för medlemmar
Anmälan: till 08-462 99 25 eller info@reumasthlm.se
Max 20 deltagare

Nacka-Värmdö

Österåker

Go Vänner 
Jag vänder mig främst till dig som styrelsen inte har 
någon E-postadress till.
I augusti skickade styrelsen E-post till dem vi kunde nå 
och här är en kopia på det: 
Sommaren närmar sig sitt slut. Hoppas ni alla har haft 
möjlighet att njuta och samla krafter inför hösten. Var-
dagen är inte sig lik för någon av oss. Sedan pandemin 
slog till i vintras är det mesta i samhället begränsat även 
för oss i föreningslivet. Det är verkligen tråkigt att vi 
känt oss tvungna att ställa in alla aktiviteter. 

Hösten ser inte bättre ut i skrivande stund. Styrelsen 
har beslutat att hantera risk för smitta på samma sätt 
som vi gjorde i våras. Majoriteten av medlemmarna 
inom Reumatikerförbundet tillhör den stora riskgrup-
pen. Det innebär att vi inte kommer att skicka ut något 
aktivitetsprogram som vi gör inför varje terminsstart. 
Den insparade kostnaden kommer vi göra något roligt 
för när vardagen blir sig lik igen.  

Vi avvaktar även med höstens Qi-Gong. Kommunen 
har lovat att vi får vara i seniorlokalen i höghuset i Nacka 
Forum när Folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer.
Det är möjligt att restriktionerna hinner ändras när den-
na tidning är i din hand och då kommer vi naturligtvis 
att ordna olika sociala aktiviteter som du får information 
om.

2022 firar Reumatikerföreningen Nacka - Värmdö 40 år.  
Då hoppas jag att pandemin ska vara avslutad. Styrelsen 
planerar att vi ska göra något trevligt för er medlemmar.
Kom gärna med förslag om hur Du önskar att vi ska fira 
föreningsfödelsedagen. 

Du som har E-postadress och ännu inte meddelat det.  
Snälla gör det. Med E-post är det enklare att ha kontakt. 
Teknikens utveckling kommer mer och mer. Föreningen 
skulle spara mycket pengar om styrelsen kan skicka ut 
programbladet via E-post istället för brevpost.
Önskar er alla, en frisk och skön höst! 

Hälsningar
Styrelsen Nacka Värmdö
gm/Gun Lingbert 
gun@sicklastrand.se, 070-888 23 24

Kära medlemmar, välkomna på medlemsträffar i Folkets 
Hus i Åkersberga.
Lokal Grynnan. Start tisdag 22/9, kl. 14:00-20:00 drop-in.
Vi fortsätter träffas varannan tisdag, ojämna veckor, 
året ut. Vi bjuder på fika och umgänge.
Under höstens gång kommer tiderna att justeras.
Håll utkik på vår hemsida för mer information.



REUMATIKERFÖRENINGAR
Botkyrka Huddinge Salem botk-hudd-salem@reumatiker.se
Expedition: Rådstuguvägen 19, 141 35 Huddinge      08-711 13 31
Ordförande: Karen Navarro         073-152 98 58
Danderyd Täby Vallentuna sivaneriksson36@gmail.com    
Ordförande: Siv Eriksson         070-748 11 00 
Haninge Tyresö  reumahantyr@gmail.com      
Expedition: Handenterminalen 4, 136 40 Haninge      08-777 31 64
Ordförande: Claes Stjernström        070-631 44 67
Järfälla Upplands-Bro jarfalla-upplands-bro@reumatiker.se
Expedition: Kopparvägen 17, 176 72 Järfälla      
Ordförande: Hans Bergström        070-240 56 94 
Nacka Värmdö gun@sicklastrand.se
Expedition: Paviljongvägen 14, 132 40 Saltsjö Boo   
Ordförande: Gun Lingberth                                   070-888 23 24
Norrtälje kulepx@tele2.se
Ordförande: Kule Palmstierna        076-1420 8 02
Nynäshamn ullawetterstrand@yahoo.se
Ordförande: Ulla Wetterstrand         070-395 34 05
Sollentuna Upplands-väsby Sigtuna solluppsig@reumatiker.se
c/o Ljungvägen 75, 194 60 Upplands Väsby     
Ordförande: Mia Thegel         endast E-post
Solna Sundbyberg solna-sundbyberg@reumatiker.se 
Expedition: c/o Solna Handikappallians,Västra vägen 9D, 169 61 Solna    08-82 62 34
Ordförande: Lotta Kärger, lotta.karger@gmail.com     070-319 76 07 
Stockholm info@reumasthlm.se      
Expedition: Malmgårdsvägen 63 A, 116 38 Stockholm,     08-462 99 25   
Ordförande: Rebecka Glaser       
Södertälje  sodertalje@reumatiker.se 
Expedition: Barrtorpsvägen 1A, 151 48 Södertälje       
Ordförande: Risto Koskimies        070-740 02 99 
Vaxholm magganpettersson29@gmail.com
Margaretha Pettersson         070-441 64 91 
Österåker monica.rosenblom@gmail.com
Ordförande: Monica Rosenblom        072-177 53 93

Kontakt
Reumatikerdistriktets kansli
Mejerivägen 4, 2 tr, 117 43 Stockholm  
Tel: 08-30 42 00, info@reumatiker.net


