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Ordförandespalten
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Som undertecknad hoppades, i för-
ra numret, är tyvärr inte pandemin 
över ännu utan har istället tilltagit 
i styrka under oktober och novem-
ber månad. Nu väntar vi på en vänd-
ning, det vill säga att insjuknande i 
covid-19 minskar och att vaccinering 
förhoppningsvis snart ska kunna 
vara ett faktum. Vi vill ju kunna ses 
fysiskt igen och kunna krama om 
våra nära och kära.

För föreningarna i distriktet är det  
dags att ta sig an de kommande års- 
mötena som ska vara slutförda  
senast 21 februari 2021. Det innebär  
att fundera över hur dessa årsmöten ska genomföras  
– digitalt, fysiskt eller digifysiskt. 

En demokratisk process innebär att alla som vill ska  
kunna delta i till exempel ett årsmöte. Hur ska vi lyckas  
med det när ca 30 procent av medlemmarna i vårt dist-
rikt inte har tillgång till en e-postadress? Troligtvis har  
dessa personer varken dator eller en läsplatta. Jag vet  
av erfarenhet att vissa inte heller har en smartphone  
(en mobil som du kan komma åt nätverk med bland  
annat). Digitalt utanförskap betyder att medlemmar inte  
kan delta digitalt och därmed inte kan erhålla all infor-
mation eller delta i möten som bara sänds digitalt. Den 
pressade våren och sommaren har medfört att fler kän-
ner sig ensamma och utanför på grund av pandemin. 
Lägg där till att inte kunna delta eller träffa medlemmar 
i den förening man valt att vara medlem i.

Någon invänder kanske att ”skicka ett brev då” – ja  
men avgifter för brevhantering har blivit väldigt dyrt  
och att som förening lägga ut minst en tusenlapp eller  
mer, för att skicka två brev under ett år, är mycket pengar  
(för att kunna ge information två gånger per år). Pengar  
som kunde användas till något bättre i medlemmarnas 
intresse. 

Vi måste ta detta digitala utanförskap på allvar. Hur 
ska vi bete oss för att få alla att känna tillhörighet i en 
tid när vi blir mer och mer digitala? Kanske kan ni som 
känner av detta utanförskap skriva eller ringa till oss och 
hjälpa oss med hur vi ska ta oss an detta stora problem. 
Jag höll på att skriva mejla, så inne i den nuvarande situa-
tionen är även jag och ber om ursäkt för det. Om du som 
inte har anmält någon mejladress till din förening kan 

tänka dig att be någon närstående 
om hjälp att kanske kunna ha en 
mejladress, så vore det guld värt 
både för dig och de i föreningen.

Nu står julen för dörren och där-
med en högtid där vi oftast träffar 
släkt och vänner. Det lär bli en an-
norlunda högtid i år men hoppas 
du ordnar det så bra du kan för dig 
själv, så att det kommer att kännas 
uthärdligt. Sedan hoppas jag att vi 
syns fysiskt under kommande vår.

Till slut vill jag önska er alla en 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT 2021! 

Monica Rosenblom
Distriktsordförande

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 6 400 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 4 2020
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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.
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Kanslikolumnen
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EFTERLYSNING

Vi är en nybildad riksförening, för myositsjukdomar, 
som engagerar medlemmar över hela landet.

Vi efterlyser en revisor och en revisorersättare. 
Även om vi är rikstäckande så är det ingen nackdel 
att vara hemmahörande i Stockholmsdistriktet. 

Mejla oss på myosit@reumatiker.se om du är in-
tresserad av att hjälpa oss, detsamma gäller om du 
vill bli medlem.
Besök oss gärna på https://myosit.reumatiker.se

Anneli Dihkan
Kassör

Hallå där bästa medlem inom Reuma-
tikerförbundet.
Undertecknad har förmånen att vara val- 
beredare i Stockholmsregionens Reu-
matikerdistrikt. Jag har varit aktiv inom  
R-förbundet sedan 1998. Min diagnos-
karriär startade i Stockholmsförening-
en. Jag har även varit mycket aktiv i dis-
triktsstyrelsen. Numer är jag ordförande 
i Reumatikerföreningen Nacka Värmdö 
sedan många år tillbaka. Jag kallar min 
utveckling inom R-förbundet för karriär.  
Jag förlorade mitt arbete som sjuk och 
blev fullständigt knäckt. Hade aldrig 
kunnat tro att jag skulle komma på föt-
ter igen. Mitt engagemang inom R-för-
bundet har betytt allt genom mina svåra år. 

Alla människor behöver bli sedda och det blir man gen- 
om föreningslivet. Oavsett orsak till varför man förlorar 
arbetet så är det en sorg att inte få vara med i ett sam-
manhang. Det har verkligen mitt engagemang givit mig 
och tänk vad mycket jag lärt mig genom åren. Mängder 
med kurser under trevliga former. En studietakt som 
passar en trött och smärtpåverkad kropp. Nya kamrater 
som ersätter tidigare arbetskamrater. Jag skulle kunna 
räkna upp hur mycket som helst om vad mitt medlem-
skap inom reumatikerförbundet betytt för mig.

Jag skriver detta för att jag vill förmedla glädje och 
Du ska känna att Du har mycket kvar att ge. Varför inte 
prova på och bli valberedare tillsammans med mig? Det 
kan vara en energikick. Valberedarna är de viktigaste 
personerna i alla föreningar, distrikt och förbund. Tänk 
vilken makt vi har att ta fram förslag till en bra styrelse.  
Visserligen måste vi inspirera och entusiasmera medlem-
marna så de inser att vi har bra förslag på gång. Val-
beredningens förslag går igenom och sen är det klart för 
denna gång. Visserligen förväntas det en del arbete av 
oss för att hitta bra personer som vi vill ska företräda oss 
inom sjukvård, rehabilitering, färdtjänst mm. 

Under hösten har distriktsstyrelsen med ordförande 
Monica Rosenblom samt ombudsman Linda Nordqvist 
gjort ett fantastiskt arbete med att få politiker att för-
stå att de borde gjort en konsekvensanalys innan de 
beslutade om nya regler vad gäller hjälpmedel samt 
högkostnadsskydd för dem. 

Valberedningen har ordet
Idag är många hjälpmedel gratis men 

kommer från årsskiftet betraktas som 
egenvård till egen kostnad och högkost- 
nadsskydd är borttaget. 

Ja, som Du ser så finns det viktiga om- 
råden att arbeta med för distriktssty-
relsen.

Visst vill Du vara med och prova på att 
vara valberedare med mig? Vi behöver 
vara 3-5 st inklusive mig. Ring eller maila 
mig: tel: 070-888 2324,
gun@sicklastrand.se, eller kontakta R-
distriktet tel; 08-30 42 00 och lämna ditt 
namn och telefonnummer så ringer jag 
upp.

Hälsningar
Gun Lingbert, valberedare

Julen står för dörren och snart har  
vi ett nytt år framför oss. Hur sam-
manfattas år 2020 egentligen? Det 
blev ett minst sagt annorlunda år  
för oss alla inom Reumatikerorgani-
sationen, men även för hela Sverige  
och världens befolkning. Aldrig 
hade vi väl trott att en pandemi  
kunde lamslå oss så totalt. 

I skrivande stund  planerar distrik- 
tet för ett kommande verksamhets-
år, och en budget för året 2021 ska  
läggas. Vi sammanfattar det gång-
na året genom att göra en verksam-
hetsberättelse och vi håller tum-
marna för att det aldrig mer ska bli  
som det varit. Vi har, trots en del  
avbokade möten, konferenser och sammankomster än-
då lyckats hålla vår bassängträning igång nästan hela 
året. Vi valde att ta ett uppehåll under våren, när pan-
demin slog till, men återupptog verksamheten efter 
sommaren. Det har varit ett reducerat antal medlem-
mar i samtliga grupper och gällande hygienen och säker-
heten i hallarna där vi hyr in oss, har de varit extra nog-
granna. Vi är glada att de som valt att delta i träningen  
har kunnat få sin fysiska aktivitet tillgodosedd.

Inför vårterminen hoppas vi kunna dra igång bassäng-
träningen som vanligt från och med vecka 3. Vår admin-
istratör Karin Johnson planerar för det, men vi ber samt-
liga deltagare att själva överväga om det är värt att delta 
eller inte. Alla måste ta ett eget ansvar över sin hälsa. 

I det här numret av Kontakten får ni möta Hélène 
Gladsaxe som tidigare under hösten tog sig hela vägen  
från Stockholm till Sollefteå på promenadskoter. Nu 
planerar hon nya aktioner och ser gärna ett samarbete  
med andra organisationer. Ni kan höra hennes egna ord  
om resan på sidorna 16-17. 

Region Stockholm och den blå-gröna majoriteten 
har presenterat sin budget inför 2021 och den klub-
bades igenom i budgetfullmäktige 17 november. Dist-
riktet fick några veckor innan sammankomsten reda  
på att man bett hälso- och sjukvårdsförvaltningen ta 
fram besparingsförslag för att dämpa kostnadsutveck-

lingen av hjälpmedelsområdet. Det 
fick oss att höja på ögonbrynen och  
agera. En namninsamling tillsam-
mans med andra patientorganisa- 
tioner publicerades på internet och 
vi krävde möten med styrande par-
tier, tjänstemän på förvaltningen 
samt oppositionen. 

Varför? De nya förslagen innebär  
höjda egenavgifter på ett flertal 
hjälpmedel och ett slopat högkost-
nadsskydd. Med det anser vi att man  
inte tagit hänsyn till vad höjda av-
gifter innebär socioekonomiskt för 
utsatta grupper i samhället. Vi anser  
dessutom att man inte tagit FN:s 
konvention om människor med 
funktionsnedsättning i beaktande.

Mer om vårt agerande kan ni läsa på sidorna 8-10.

Med dessa rader önskar distriktskansliet er en fantas- 
tisk jul- och nyårshelg så gott det går i rådande situa- 
tion. Vi håller tummarna att ni alla får hålla er friska  
från covid-19. Ta hand om er, vi ses nästa år!

Ombudsman 
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Färdtjänsten

Från den 1 oktober har resegarantin öppet dygnet runt. 
Resegarantin har telefonnummer 0200-77 66 55 och det 
är dit du kan ringa om du har väntat mer än 20 minuter 
på din beställda bil.

Du som reser med taxi har även möjlighet att skicka 
sms till resegarantin. Det är ett nytt nummer från den  
1 oktober som är 0700-200 400. Du kan då även skicka 
SMS dygnet runt.

Nu får resegarantin öppet dygnet runt

Resegaranti - om din beställda resa inte kommer i tid
Ibland händer saker som gör att din taxi, rullstolstaxi  

eller bårtaxi som du beställt inte dyker upp. Om du har 
väntat i tjugo minuter efter beställd tid och din bil fort-
farande inte kommit, gäller resegarantin.

Resegarantin innebär att du som reser med färdtjänst 
eller sjukresor kan ringa till 0200-77 66 55 om din beställ-
da taxibil inte kommit inom 20 minuter efter den beställ-
da tiden. De som svarar på numret, efterlyser din taxi 
och hjälper dig göra en ny beställning om det behövs.

Om du har beställt rullstolstaxi eller bårtaxi, ringer 
du direkt till det taxibolag du beställt resan hos. 

Resegarantin för rullstolstaxi
Om din rullstolstaxi är mer än 20 minuter försenad eller  

inte kommer alls ringer du till det taxibolag du har be-
ställt resan hos. Om du inte har valt ett taxibolag ringer 
du till det gemensamma resegarantinumret 0200-77 66 
55, så kopplar dem dig till det taxibolag som har fått din 
resa och där kan du efterlysa din rullstolstaxi eller få 
hjälp att beställa en ny resa om det behövs.

Om du kan resa med en vanlig taxi, "taxi på gatan", 
kan du ta en sådan, betala till föraren och sedan skicka 
in kvittot till färdtjänsten. Du skickar in originalkvittot 
inom tre månader. Det måste finnas en beställd resa för 
att du ska kunna göra på det här sättet. 

Du får ersättning för kostnaden för taxiresan minus 
den egenavgift du skulle ha betalat för ursprungsresan.

Resegarantin för bårtaxi
Om din beställda bårtaxi är mer än 20 minuter förse-

nad ringer du till samma nummer som när du beställde, 
det vill säga 08-745 33 05. De som svarar på numret efter- 
lyser din bårtaxi och hjälper dig göra en ny beställning.

Kontakta resegarantin via SMS - för dig som reser med 
taxi

Du kan skicka SMS till resegarantin om din beställda 
färdtjänst- eller sjukresetaxi är försenad. Som vanligt ska 
du vänta i 20 minuter på din beställda bil innan du kon-
taktar resegarantin. Du skickar sms till 0700-200 400.
I sms:et skriver du:
ditt för- och efternamn
ditt färdtjänstkundnr eller ditt sjukresekortsnr
tiden du skulle hämtas
de adresser du skulle hämtas och lämnas på.

Du får ett svar från resegarantin på vad som har hänt 
med din beställning och om bilen är på väg, precis som 
om du hade ringt till resegarantin. Det är samma öppet-
tider som om du ringer, det vill säga alla dagar dygnet 
runt.

Blankett för att söka ersättning enligt resegarantin
För att underlätta finns det en blankett som du kan 

använda för att söka ersättning för ditt utlägg för en pri-
vat ordnad taxiresa, när din beställda bil inte kom efter 
20 minuter från beställd hämttid. Ena blanketten skriver 
du ut och skriver med penna på blanketten, den andra 
kan du fylla i på datorn innan du skriver ut den. Behöver 
du hjälp kan du kontakta kundservice för hjälp att fylla i 
blanketten.

Ersättning för privat taxiresa:
https://fardtjansten.sll.se/globalassets/blanketter/
ersattning-enligt-rg/ersattning-for-privat-taxiresa-blan-
kett.pdf

Elektronisk blankett:
https://fardtjansten.sll.se/globalassets/blanketter/er-
sattning-enligt-rg/ersattning-for-privat-taxiresa-formu-
lar2.pdf

Ta en privat taxi eller bil på gatan - färdtjänst
Om du kan resa med en vanlig taxi och det gått 20 

minuter eller mer sedan din beställda taxi skulle varit 
på plats, kan du ta en taxi, betala till taxiföraren och se-
dan få ersättning i efterhand. Du får ersättning för kost-
naden för taxin. Om det finns lediga taxibilar i din närhet 
kan du som reser med färdtjänst ta en så kallad "bil på 
gatan"-resa med ditt färdtjänstkort, taxin du tar måste 
då ha dekalen med färdtjänstloggan på. Dessa resor är 
lite billigare än resor som du gör helt privat med taxi. Du 
betalar då halva taxameterbeloppet till föraren. Se till 
att spara kvittot oavsett vilken taxileverantör du reser 
med. 

Skicka in originalkvittot inom tre månader för att söka 
ersättning för ditt utlägg för färdtjänst. Det finns även 
en blankett för detta som underlättar som du kan läsa 
mer om längre ned på sidan.

Ta en privat taxi - sjukresor
Du kan få ersättning i efterskott ifall du tar en privat 

taxi till ditt vårdbesök. Spara kvittot och skicka det till oss 
tillsammans med en kort beskrivning av vad som hänt.  
Använd gärna blanketten: https://fardtjansten.sll.se/ 
g l o b a l a s s e t s / b l a n k e t t e r / e r s a t t n i n g - e n l i g t - r g / 
ersattning-for-privat-taxiresa-blankett.pdf. 
Skriv även ditt personnummer, clearingnummer, konto-
nummer och namnet på banken där du vill att vi sätter 
in pengarna. 

Du får ersättning för kostnaden för taxiresan med 
avdrag för den egenavgift du skulle ha betalat för ur-
sprungsresan. Du behöver ha ett giltigt tillstånd för 
sjukresa och skicka in taxikvittot i original inom 3 år.

Källa: https://fardtjansten.sll.se/sv/info/kundservice/re-
segaranti/resegarantin/

Nya regler i SL-trafiken 
Den som reser kollektivt måste ha giltig biljett. Från 
och med den 28 oktober gäller inte en oblippad 
reskassa som giltig biljett, och SL:s resenärer måste 
köpa och blippa biljett på andra sätt. Det enklaste 
sättet att köpa giltig enkelbiljett är att göra det i SL:s 
app, men annars i en spärr, av konduktör, hos ett SL-
ombud, på en SL-stolpe, eller av något av de mobila 
team som finns ute i trafiken.

I en del fall kan det vara svårt för resenärer att 
göra rätt för sig. Det kan exempelvis röra personer  
som inte har tillgång till smartphone eller andra 
betalningslösningar.

SL:s biljettkontrollanter har sedan tidigare fått 
följande instruktioner:
Vid biljettkontroll på buss ska kontrollanten göra en 
rimlighetsbedömning i de fall resenären inte har en 
giltig biljett.
– Det kan till exempel innebära att en resenär som 
saknar smartphone och reser från en plats där in-
gen biljettförsäljning finns, kan åka buss och blippa 
biljett vid slutmålet, säger SL:s kommunikationschef 
Suss Forssman Thullberg.

Ensamåkande barn under 15 år kommer inte att 
få tilläggsavgift i biljettkontroll, även om de saknar 
giltig biljett.

Källa: 
https://funktionsrattstockholmslan.se/2020/10/28/
nya-regler-i-sl-trafiken/

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
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”En budget i balans” hette det när den blågröna majori-
teten debatterade i budgetfullmäktiges sammanträde 
den 17 november. En budget som påverkar personer 
med funktionsnedsättning och i behov av hjälpmedel. 
Nu ska det sparas in för att bland annat ta ikapp de ut-
lägg som Covid-19-pandemin fört med sig i vår region. 
Och det sparas in på dem som redan har det tufft ekono-
miskt. Helt fel anser Reumatikerdistriktet och många 
med oss.

Tjänstemän på hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
fick i uppdrag från de styrande politikerna att ta fram  
besparingsförslag på en rad olika områden i Region  
Stockholm (ett tjänsteutlåtandea). Bland annat innebar 
uppdraget att dämpa kostnadsutvecklingen inom hjälp-
medelsområdet. Resultatet blev förslag på en rad olika 
egenavgifter för hjälpmedel som generellt inte kräver 
en utprovning av hälso- och sjukvårdspersonal. Man vill 
även slopa högkostnadsskyddet då man anser att det 
inte efterlevs idag och att införa ett digitalt system är 
alldeles för kostsamt och inte administrativt hållbart. 
De nya förslagen ska börja gälla från 1 januari 2021. 

Från tjänsteutlåtandet kan man hitta förklaring till var- 
för det finns behov av dessa besparingsförslag:
”De kommande åren står Region Stockholm inför stora 
ekonomiska utmaningar. Förändringarna i det kommun- 
ala utjämningssystemet innebär att Region Stockholms 
bidrag till systemet ökar över tid. Därutöver har Covid-19- 
pandemin bidragit till att konjunkturen försämrats kraft- 

igt och att prognosen för regionens skatteintäkter revi- 
derats ned i förhållande till tidigare bedömningar. Dessa 
förändringar medför, i kombination med en generellt hög 
kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvården, stora 
krav på hälso- och sjukvårdsnämnden att anpassa verk-
samheten till rådande ekonomiska förutsättningar.”

Ärendet kom Reumatikerdistriktet till känna under  
oktober månad och då var beslutet redan klubbat i  
hälso- och sjukvårdsnämnden. Det låg inbakat som en  
del av en stram besparingsbudget till budgetförslaget  
för 2021 från koalitionen. 

Agerat tillsammans
Reumatikerdistriktet bestämde sig för att tillsammans  

med RH-nätverketb undersöka ärendet närmare. Vi  
fann förslagen med egenavgifter och slopat högkost- 
nadsskydd som en dubbelbestraffning.

När vi läste igenom tjänsteutlåtandet från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen hittade vi dessutom många bris-
ter. Vi saknade först och främst en rejäl konsekvens- 
analys, trots att Ella Bohlin (KD) i ett mejl till Distriktet 
den 12 nov-20 skrev: ”att beslutet (gäller tjänsteutlåtan-
det) föregåtts av ett gediget utredningsarbete”.
Ingenstans kunde vi läsa att man tagit hänsyn till per-
soners psykiska välmående eller sett till socioekonom-
iska faktorer. Det faktum att man verkar ha missat att 
se till FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningc gjorde oss riktigt arga.  
Denna konvention som Sverige ålagt sig att följa.

Vad säger då tjänsteutlåtandet? 
Man har sett över området hjälpmedel och gjort ut- 

räkningar på vad det kostar Regionen idag och vad man  
kan spara in. Man listar vilka hjälpmedel som ska komma  
att räknas som egenansvar och vad som ska gå under  
förskrivning där hjälpmedel provas ut tillsammans med 
användaren och sjukvårdspersonal. Hjälpmedel som be-
höver provas ut som till exempel duschstol med hand-
tag och rullatorer räknas inte in som egenansvar. Men 
duschpall utan handtag, fotinlägg och specialanpassade  
skor, bestick, ätpinnar, sugrör, muggar och glas samt en  
hyresavgift på elrullstolar till en kostnad på 500 kronor  
per år, anser man att användaren själv kan stå för. Hälso-  
och sjukvårdsförvaltningen hänvisar till att många av  
dessa hjälpmedel som vi nämnt ovan finns att köpa på  
den allmänna marknaden. Dit räknas även webbutiker.

Detta kräver då att man kan ta sig till en butik och in-
förskaffa sitt hjälpmedel. Eller att man kan beställa det 
via en butiks webbsida. Det är det långt ifrån alla som 
klarar av. Och hur vet man att man köper rätt produkt 
och får samma kvalité på sitt hjälpmedel som när man 
får hjälp av experter inom området att prova ut det? 

Hur kan man från förvaltningens sida kvalitetssäkra 
beslutet? Det kan man inte. Det finns ingenting i tjänste- 
utlåtandet som visar att man tagit hänsyn till kvalitets-
säkring. 

Namninsamling på nätet
Det här fick oss att agera tillsammans med RH-nät-

verket. Vi kände att något måste göras snabbt och det 
med stor spridning så att fler skulle uppmärksamma 
det som var på väg att hända. Vi startade en namnin-
samling på mittskifte.org med syfte att kräva att för- 
slagen kring hjälpmedel som Hälso- och sjukvårds- 
nämnden tagit beslut om skulle återremitteras. Våra  
starkaste argument är att vi saknar en ordentlig kon-
sekvensanalys och med tanke på hur det drabbar per- 
soner med funktionsnedättning när förslagen träder i  
kraft. 

Namninsamlingen fick snabbt många underskrifter. 
Efter en vecka var vi uppe i över 3 000 namn. Dagen in-
nan budgetfullmäktige skulle drabba samman skickades 
namninsamlingen till alla ledamöter i Region Stockholm. 
Vi hade även spridit namninsamlingen brett genom nät-
verket Funktionsrätt Stockholms länd, till våra externa 
samarbetspartners inom sjukvården samt övriga aktörer 
som kunde tänkas intresserade av ärendet. Vi samtalade 
med arbetsterapeuter i Stockholmsområdet som även 
själva agerade i frågan genom flera olika debattartiklar 
samt professionen som tillhandahåller hjälpmedel. 

På Aktiv ortopedteknik i Stockholm är man mycket 
skeptisk till förslagen. Vi har samtalat med Martin Pore-
lius, regionchef: 
”Många Regioner har idag avgifter på både skor och fot-
bäddar men ofta så ingår fotbädden/inlägget i skon om 
båda förskrivs samtidigt då man ser detta som en ”enhet”  
eller ett hjälpmedel. Ofta är också avgifterna lägre vilket 
naturligtvis också hjälper till. Det andra vi på Aktiv orto-
pedteknik reagerar mot är att det inte finns någonting  
nämnt om diagnoser eller svårighetsgrader av den orsak- 
en man har till att man blivit förskriven fotbäddar. Vissa  
patienter har stora behov av avlastning, till exempel de  
som har charkotfot, nedsatt känsel, dålig mjukdelstäck- 
ning, missbildningar eller dålig cirkulation. Här kan man se  
fotbädden som en del i behandlingen av patientens symp- 
tom men det finns inget om detta skrivet i förslaget vilket  
jag tycker är oroväckande. Om detta skulle gå igenom så 
skulle en patient som förskrivs skor och inlägg i Region 
Stockholm behöva betala 1 600 kr (1 000 kr för skor och 
300x2 för inlägg). Detta är mycket pengar för en utsatt 
patientgrupp där också problemen kan få mycket stora 
konsekvenser såsom sår eller smärta och i värsta fall am-
putation om den förebyggande vården skulle försämras. 
Tyvärr tror jag att en höjning på 600 kr för inlägg skulle 
göra att många patienter drar sig för att skaffa inlägg och/
eller byta ut dem vid behov.”
 
Diskussion med politiker

Möten har hållits både innan budgetfullmäktige samt 
efteråt. Vi i RH-nätverket har träffat partier både från  
oppositionen samt från koalitionen för att diskutera är-
endet. Väl under budgetfullmäktige yrkade opposition- 
en på återremiss men fick till svar att hjälpmedelsfrågan  
ansågs vara en del av budgeten och att man inte kan lyfta  
ur delar från budgeten utan att återremittera budget- 
förslaget i sin helhet. Den blågröna majoritetens budget- 
förslag klubbades igenom och är den som ska gälla för 
2021. 

Vi har haft möte med koalitionen och tjänstemän på  
hälso- och sjukvårdsförvaltningen efteråt för att höra  
deras tankar kring beslutet. Tyvärr lämnades vi med  
många obesvarade frågor som vi har blivit lovade svar  
på skriftligt (vi återkommer med dessa frågor och svar  
i kommande Kontakten). Vi fick även under sittande 
möte veta att det finns en konsekvensanalyse som man  
gjort från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men som  
man inte valt att lägga ut som bilaga till tjänsteut-
låtandet. Märkligt anser vi och efter att ha krävt att få  
ta del av konsekvensanalysen har vi inte blivit klokare.  
Den visar enbart att man tycker att det är upp till gem- 
ene man att hjälpa sig själv.
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Distriktet ryter i från:
ALLA SKA HA RÅD MED HJÄLPMEDEL!

Tyngdtäcken, bestick, duschpallar och en rad 
andra hjälpmedel ska bli egenansvar och hög-
kostnadsskyddet tas bort. Nu ska den blågröna 
majoriteten i region Stockholm spara pengar 
och det på bekostnad av personer som redan har 
det tufft ekonomiskt. 
Funktionsnedsatta får det sämre, igen! 
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Utdrag från konsekvensanalysen: 

Konsekvensanalys:
De flesta av de hjälpmedel som föreslås ingå som egenan- 
svar är hjälpmedel där motsvarande produkter normalt  
finns i ett hem och går att införskaffa i öppna handeln.  
Det kan också vara hjälpmedel som inte är CE-märkta en-
ligt det medicintekniska direktivet.  Vissa hjälpmedel är  
endast förskrivningsbara för barn – dessa hjälpmedel över-
gick till egenansvar för vuxna enligt beslut i HSU 2003.  
Förvaltningens bedömning är att de flesta av dessa pro-
dukter har en låg kostnad och är rimliga för brukare/föräl-
drar att bekosta själv.

Detta visar på att man inte tagit hänsyn till personer  
som har en sämre ekonomisk livssituation. Det tas för  
givet att varje individ samt familjer med barn som lever  
med en funktionsnedsättning kan bekosta sina hjälp- 
medel på egen hand.
Från tjänsteutlåtandet kan man även läsa:
 
”Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Beslutet att införa hjälpmedelsavgifter kan få konsekvens-
er för jämställd och jämlik vård om hjälpmedelsanvändare 
med begränsade ekonomiska möjligheter väljer att lämna 
tillbaka hjälpmedel eller avstå från förskrivning av hjälp-
medel trots att behov finns.
Miljökonsekvenser
Beslutet förväntas inte medföra några förändringar avse-
ende miljökonsekvenser.” 

Reumatikerdistriktet i Stockholms län kommer inte 
att lägga ner ärendet. Vi kommer fortsätta kämpa för 
att kräva att beslutet rivs upp och man ser över kon-
sekvenserna detta innebär för personer med funktions-
nedsättning. Vi har nya möten med politiker och tjänste- 
män inbokade och vi gör allt som står i vår makt för att 
höja vår röst för dem som inte kan på egen hand. 
Fortsättning följer… 

Namninsamlingen ligger kvar på nätet och har du inte  
skrivit på ännu får du gärna göra det. 
https://mittskifte.orgpetitions/spara-inte-pengar-pa-
manniskor-med-funktionsnedsattning

Text: Linda Nordqvist  
Källa: Region Stockholm, www.sll.se

*  Alla möten med politiker, tjänstemän och RH-nätverket  
har skett digitalt pga. covid-19-pandemin 

a) Tjänsteutlåtandet finns att hitta här: https://www.sll.
se/politik/politiska-organ/halso--och-sjukvardsnamnden/
hsn-sammantraden-2020/24-sept-2020/

b) RH-nätverket består av fem patientorganisationer  
som gått samman och arbetar med intressepolitiska 
frågor; Reumatikerdistriktet i Stockholms län, Neuroför-
bundet i Stockholms län, Rörelsehindrade barn- och 
ungdomar i Stockholms län, DHR Stockholms län samt 
Personskadeförbundet i Stockholms län. 

c) Konventionen om rättigheter för personer med funk- 
tionsnedsättning finns här: konvention-om-rattigheter-
for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf 
(regeringen.se)

d) Funktionsrätt Stockholms län är en ideell samarbets- 
förening som arbetar med funktionsrättsfrågor inom 
Region Stockholm. De består av 44 medlemsföreningar
med sammanlagt cirka 70 000 medlemmar.
 
e) Hälso- och sjukvårdsförvaltningens konsekvensanalys  
kan du begära att få ta del av genom att kontakta förvalt-
ningen. Ärendenummer: HSN 2020–0974. Konsekvenser 
besparingsförslag, datum:  2020-09-21. 

Föreslagna avgifter – förvaltningens resonemang

* 500 kr per år och elrullstol är en kostnad på 42 kr  
 per månad per elrullstol.

* 100 kr per månad för en arm- och bentränare är
 en kostnad den tid träningsperioden pågår. 
 Därefter bör hjälpmedlet återlämnas. 

Avgiften på 150 kronor respektive 300 kronor för 
ortopedtekniska inlägg/fotbäddar motiveras av att 
regionens kostnad för inlägg ökar med 10–15 pro-
cent varje år och antalet förskrivna inlägg har ökat 
mellan 10–17 procent. I nuvarande regler har bru-
kare en kostnad för skor med 1 000 kronor per par 
och att införa kostnad för ortopedtekniska inlägg/
fotbäddar är analogt med detta. 
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Inom ramen för de så kallade trepartsöverläggningarna 
har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), 
Sveriges regioner och företagen som tillhandahåller TNF- 
hämmare genomfört en ny förhandling. Regionerna eft-
ersträvar sänkta listpriser (AUP) istället för sekretess- 
belagda avtal med retroaktiva återbäringar och förhopp-
ningsvis är detta de sista TNF-avtalen med konfidentiella 
retroaktiva rabatter. Många av företagen har också bör-
jat sänka listpriserna. De retroaktiva rabatterna har i de 
nya avtalen begränsad ekonomisk nytta. Avtalen går ut 
den sista september 2021. Från den 1 oktober 2021 kom-
mer läkemedel som innehåller adalimumab uteslutande 
konkurrera med offentliga listpriser.

Vid start av behandling med TNF-hämmare på recept 
är adalimumab-biosimilar det ekonomiskt mest fördel-
aktiga alternativet.

Eftersom det råder priskonkurrens på listpriser som 
fastställs av TLV kan priserna ändras från månad till 
månad. För närvarande (november 2020) är Hyrimoz 
(adalimumab) i förpackning 6x1 stycken förfylld penna 
det mest kostnadseffektiva alternativet. Imraldi 6x1 
stycken förfylld spruta eller penna är näst mest kost-
nadseffektivt. De absolut senaste priserna finns alltid på 
www.tlv.se.

På grund av internationella konkurrensförhållanden, 
framförallt risk för parallellexport, kan leverantörerna 
bara erbjuda de lägsta priserna på vissa förpacknings-
storlekar som är specifika för den svenska marknaden. I 
dagsläget är det förpackningar för tremånadersbruk av 
adalimumab, det vill säga 6x1 stycken.

Vid behandling med etanercept är biosimilaren Bene- 
pali i förpackningen 12x1 stycken det ekonomiskt mest 
fördelaktiga alternativet.

Använd biosimilar 
vid behov av subkutan TNF-hämmare
Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar att 
behandling med originalpreparatet Humira (adalimumab) så 
snart som möjligt växlas till behandling med den mest kostnads-
effektiva biosimilaren, för närvarande Hyrimoz 6x1 stycken eller 
Imraldi 6x1 stycken. Skälet till detta är nya avtal samt prissänk-
ningar för TNF-hämmare som förskrivs på recept. Patienten ska 
informeras om bytet till biosimilar. Även vid ny förskrivning ska 
den mest kostnadseffektiva biosimilaren av TNF-hämmare användas.

För närvarande krävs inte byte mellan olika biosimi-
larer av adalimumab av kostnadsskäl utan endast från 
originalpreparat till biosimilar.

Källa: Region Stockholms läkemededelskommitté

Distriktet har genom Caroline Liljegren (f.d. ordföran-
de för Reumatikerföreningen Stockholm) en adjung-
erad representant i Region Stockholms läkemedels- 
kommitté. 

Caroline tillsammans med Berit Magaard, ordför-
ande i Epilepsiföreningen Stor-Stockholm, är utsedda 
av och representerar Funktionsrätt Stockholm län i 
läkemedelskommittén.

Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorgani-
sation som arbetar med funktionsrättsfrågor inom 
Region Stockholm. Reumatikerdistriktet i Stockholms  
län är en av 44 medlemsföreningar.

Biosimilarer
En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller 
en version av den aktiva substans som finns i ett redan 
godkänt biologiskt läkemedel (referensläkemedlet). 

För att en biosimilar ska godkännas krävs att den är  
jämförbar med referensläkemedlet avseende kem- 
iska egenskaper (till exempel molekylstruktur och 
föroreningar) samt biologisk aktivitet. Den ska även  
ha likvärdiga farmakokinetiska och farmakodynamis-
ka egenskaper samt likvärdig säkerhet och effekt.
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I det digifysiska regionala seminariet för Stockholm/ 
Gotland i oktober, deltog 150 personer. Läkare, sjuk-
sköterskor, fysioterapeuter, politiker och tjänstemän. 
Reumatikerdistriktet i Stockholm deltog och represen- 
terade patienterna vid seminariet. Deltagarna hade un-
der presentationen möjlighet att med chattfunktionen 
i Teams ställa frågor till de olika experter som deltog,  
en del via nätet och några i Nya Karolinska Sjukhusets  
föreläsningssal. Efter genomgången av riktlinjerna fanns 
möjlighet att delta i seminarier med närmare genom-
gång av riktlinjerna för de respektive diagnoserna:

• De tre inflammatoriska reumatiska sjukdomarna
 − reumatoid artrit (ledgångsreumatism) 
 − axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)
 − psoriasisartrit (som drabbar många med hudsjuk-
    domen psoriasis) 
• artros (den vanligaste ledsjukdomen) 
• osteoporos (benskörhet) 

Stort behov av uppdatering av riktlinjerna
Uppdateringen av de ”gamla” riktlinjerna från 2012 

påbörjades 2017 och förslaget publicerades i slutet av  
april i år. Därefter har riktlinjerna varit på remiss till olika 
myndigheter och intresseorganisationer. Syftet med  
översynen är att ge hälso- och sjukvården tydliga kva- 
litetsmål att arbeta mot. Man vill reducera nuvarande 
antal rekommendationer från 280 till 76 och effektivisera  
vården.

Projektledaren Anders Berg, Socialstyrelsen, ledde  
genomgången under seminariet. I framtagning av rikt-

Nationella riktlinjer 
för bättre styrning av vårdresurser för reumatiker

Under hösten har Socialstyrelsen genomfört ett antal seminarier för 
sjukvårdsregionerna och intresseorganisationer om de nya nationella 
riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Riktlinjerna ska ge väg- 
ledning om vilken vård som bör ges vid bland annat ett antal reumatiska 
sjukdomar och vara vägledande för regionernas styrning och ledning av 
vården. Rekommendationerna i riktlinjerna ska också ligga till grund för 
framtida utvärdering av vården för reumatiker. Under seminarierna har 
man bland annat diskuterat hur riktlinjerna ska implementeras utifrån 
de skillnader som för närvarande råder inom de olika regionerna. 
En slutversion av riktlinjerna är beslutad till januari 2021.

linjerna har Socialstyrelsen utgått från behovet av väg-
ledning för vården. Man vill undvika praxisskillnader i  
landet, ta upp kontroversiella frågor som rör många, 
se vilka etiska dilemman som finns, identifiera oenighet 
inom professionen, konstatera hur det står till med kost-
nadseffektiviteten och se vilka skadliga eller ineffektiva 
metoder som tillämpas i landet.

   
Ett femtiotal yttranden har kommit in till Socialsty-

relsen från såväl enskilda experter som större organisa-
tioner och regioner. Bland de synpunkter som är mest 
förekommande finns bland annat frågan om artrosko-
pisk kirurgi vid artros (vi skrev om det i nummer 3 av 
Kontakten), fysisk träning och teamrehabilitering vid in-
flammatorisk reumatisk sjukdom, helhets- och samsjuk-
lighetsperspektiv samt regionala skillnader.

 
Tidig diagnos och fysisk träning centralt i behandlingen 

Personer med sjukdomar i rörelseorganen tas om 
hand på olika sätt i olika delar av Sverige. Det visar So-
cialstyrelsens utvärdering från 2014. Det finns till exem-
pel regionala skillnader i:
• tid till diagnos för personer med reumatoid artrit 
• diagnostik och tillgång till fysisk träning och behand-
      ling för personer med artros 
• antal personer med osteoporos som får fler än en 
 benskörhetsfraktur 

Många av rekommendationerna riktar sig till primär- 
vården som oftast möter patienterna först. Läkare i  
primärvården behöver kunna ställa diagnos så tidigt som 

möjligt. Med en tidig diagnos kan till exempel patienter 
med en inflammatorisk reumatisk sjukdom få en effektiv 
läkemedelsbehandling och därmed färre ledskador. 
   

Rehabilitering med fysisk träning är en grundläggande  
del av behandlingen för personer med reumatiska sjuk-
domar. Tack vare fysisk träning kan patienter till exem-
pel få mindre ont, få tillbaka rörligheten, minska risken 
för benbrott, senarelägga eller till och med slippa en 
ledprotesoperation. Det är ofta viktigt att flera vårdpro-
fessioner arbetar tillsammans med patienten i rehabilit-
eringen.

För en god rehabilitering krävs en större tillgång till  
sådana teaminsatser över hela Sverige. Hälso- och sjuk-
vården behöver sannolikt också erbjuda fler tränings-
tillfällen på attraktiva tider och platser. Den fysiska 
träningen behöver ofta kombineras med läkemedels-
behandling, särskilt vid inflammatoriska reumatiska 
sjukdomar.

Stora besparingsmöjligheter
Sjukdomar i rörelseorganen orsakar svåra besvär och 

leder till stora samhällskostnader. Cirka 20 procent av 
alla läkarbesök i primärvården är orsakade av ledbesvär. 
De drabbade får sämre livskvalitet på grund av smärta, 
sämre rörlighet och minskat oberoende. Dessutom är 
det en mycket vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga 
och långtidssjukskrivningar med ökande kostnader. Som  
exempel nämndes kostnaden för en höftprotesopera-
tion som uppgår till cirka 80 000 kronor.

Reumatikerförbundet har granskat remissversionen
Inför remissvaret höll Reumatikerförbundet i början 

på juni ett digitalt möte med reumatikerdistrikten för 
att fånga upp lokala synpunkter på riktlinjerna. Många 
menade att vårdcentralernas olika kompetens och erfar-
enhet av att diagnostisera patienterna är ett orosmo-
ment. Många vårdcentraler har stafettläkare som till-
fälligt besöker vårdcentralen. Distrikten framhöll också 
vikten av teambaserad vård. Bassängverksamheten 
diskuterades och från distrikten oroas man över den 
ökande nedläggningen av bassänger på många platser.

Från Reumatikerförbundets sida vill man se en mer 
jämlik vård. Idag är det stora skillnader mellan region-
erna vilken vård och behandling en reumatiker erbjuds. 
- I riktlinjerna har teamrehabilitering i kombination med 
läkemedelsbehandling fått hög prioritet och det tycker 
vi är bra, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande, 
och tillägger:
- Det är viktigt med läkemedelsbehandling, framför allt 
vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Vissa region-

er behöver satsa mer resurser på behandling med biolo-
giska läkemedel. 
  
Digitalisering – ett nytt sätt att mötas

Digitaliseringen ger nya möjligheter och många vård-
besök har under året genomförts på distans och visat sig 
fungera utmärkt. Reumatikerförbundet vill se digitali- 
seringen som en löpande del av verksamhetsutveckling- 
en inom vården.
-Nu gäller det att regionerna satsar tillräckliga resurser 
på implementeringen för att alla de som behöver ska få 
tillgång till bättre vård och behandling. Först då kommer 
vården att vara jämlik över hela landet, säger Lotta  
Håkansson. 

Från förbundets sida har det bland annat också fram-
hållits vikten av att patientutbildning ska finnas med i  
flera avsnitt av riktlinjerna och att betydelsen av varm-
vattenträning för reumatiker bör få större utrymme. En 
undersökning bland medlemmar 2018 visar också att kli-
matvård är den mest efterfrågade rehabiliteringen för 
personer med reumatisk sjukdom.

Slutversionen av riktlinjerna beslutas den 20 januari 
2021 och följande vår ska en utvärdering genomföras. 
Den ska beskriva i vilken mån regionerna följer rekom-
mendationerna. Riktlinjerna kommer löpande att förval-
tas av Socialstyrelsen.
 
Text: Gunnel Jonsson  
Källa: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrels-
en/pressrum/press/nu-kommer-reviderade-riktlinjer-for-
rorelseorganens-sjukdomar/ 

Anders Berg
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Vi är vana vid att årsmötet sker i en anpassad lokal med  
invalda ombud och sittande styrelsemedlemmar. Val-
beredningen är på plats så väl som förtroendevalda rev- 
isorer. Det bjuds på fika och/eller mat och det är oftast  
en god stämning och en chans för medlemmar att träf- 
fas. Det är en viktig punkt i föreningslivet och en välkom-
nande sådan. Inkomna motioner behandlas och styr- 
elseledamöter väljs in, eller väljs om.

 
Nästa år kan det dock komma att bli en annorlunda 

upplevelse för distriktens föreningar och de medlemmar 
som ska närvara vid årsmötet.  Vi ser en stor smittsprid-
ning av covid-19 pandemin på flera håll i landet och i vår 
egen region. Vi har fått skärpta allmänna råd och även 
om det är några månader kvar till årsmöten för fören-
ingarna och representantskapet för distriktet kan det 
komma att ske på annat sätt än vanligt. Vi vet inte idag 
hur länge vi kommer att behöva anpassa vår verksamhet.  
Vi behöver därför vara beredda på att genomföra våra  
respektive årsmöten på distans. 
För föreningarna gäller 21 februari 2021 som sista dag  
och för distriktet den 31 mars 2021. 

Hur genomför man då ett årsmöte på distans? 
Det kan ske genom tre olika sätt:
* Digitalt videomöte via en plattform som till exempel 
 Zoom eller Microsoft Teams 
* Telefonkonferens 
* Poströstning 

Årsmöten 2021
Hur föreningarna än väljer att göra nästa år så kom-

mer distriktet att stötta dem i sitt val att genomföra 
årsmötet. Det finns mallar att följa för de respektive  
alternativen att ha sitt årsmöte och det behöver inte vara 
svårare än vanligt, däremot är det så klart inte samma 
sak att träffas fysiskt som att ses på distans. Men i en tid 
som denna får vi anpassa oss efter riktlinjerna som råder.  
Vi hjälps åt.

Du som medlem som är nyfiken på hur din förening  
kommer att göra och hur du som medlem kan få en 
motion behandlad. Se våra föreningssidor längst bak i  
tidningen, eller kontakta din förenIng direkt om du  
saknar information. Du är alltid välkommen att även 
ringa eller mejla till distriktskansliet om du har en fråga 
som gäller föreningarna och/eller årsmöte. 

Tack bästa medlem för din förståelse att vår orga- 
nisation kommer fortsätta behöva anpassa sig efter  
Covid-19-pandemin. 

Text: Linda Nordqvist 

Funktionsrätt Stockholms län arbetar just nu med att  
ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbe-
skrivning, FKB. Tanken är att FKB ska vara ett verktyg  
som Region Stockholms tjänstepersoner och politiker  
använder när de ska fatta beslut. 

Funktionsrätt Stockholms läns utgångspunkt i detta  
arbete är mänskliga rättigheter, Funktionsrättskonven-
tionen och Barnrättskonventionen. Målet är att FKB ska  
få samma genomslag som MKB, Miljökonsekvensbe-
skrivningen. Man vill att beslutsfattare använder FKB för 
att identifiera, beskriva och analysera konsekvenserna 
för personer med funktionsvariationer innan besluten  
fattas. Genom att Region Stockholm använder FKB 
hjälper de sig själva genom att tänka efter före.

Funktionsrätt Stockholms läns tanke är att verktyget 
ska kunna användas på olika nivåer av beslutsfattande, 
till exempel på kliniknivå. En FKB ska fungera likt Miljö-
konsekvensbeskrivningen, MKB, som redan finns eta-
blerad i Region Stockholm och lagstiftningen sedan 2017. 

Under en workshop den 26 oktober fick inbjudna del- 
tagare från flera av länets patientorganisationer, bland  
annat Reumatikerdistriktet i Stockholms län, diskutera  
vad de tycker ska ingå i en FKB och hur FKB kan använ-
das av föreningarna och Region Stockholm. 

Här är några exempel på hur föreningarna kan använda  
FKB:
• Vid införandet av nationella riktlinjer
• Helhetssynen vid frågor som handlar om hjälpmedel
• Väntetider och diagnostik
• Behovet av förebyggande insatser hos våra medlems-
 grupper

Vad är FKB?
Under hösten arbetar Funktionsrätt Stockholms 
län med att ta fram grunderna till en Funktions-
rättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det är ett 
verktyg som ska säkerställa att funktionsrättig-
heter inte kränks när Region Stockholms tjänste-
personer och politiker fattar beslut.

Funktionsrätt Stockholms län kan på sin hemsida be- 
rätta att Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, gör  
tummen upp för Funktionsrättkonsekvensbeskrivning- 
en. Funktionsrätt har regelbundna möten med FVM där  
man bland annat fått träffa de som designar och utform-
ar de digitala tjänsterna som Region Stockholms invån-
are använder i sin kontakt med sjukvården.

Arbetet fortgår med att implementera FKB som ett 
verktyg att hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt 
från början och skapa ett samhälle tillgängligt för alla. 
Vi hoppas kunna uppdatera inom kort och då berätta att 
FKB är en naturlig del av Region Stockholms sätt att ar-
beta. 
 
Text: Linda Nordqvist  
Källa: https://funktionsrattstockholmslan.se

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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Hélène reste ensam på sin promenadskoter under drygt 
två veckors tid i september månad. Hon fick uppleva 
både solsken, regnrusk och stormiga vindbyar som slet 
med sig regnskyddet till färdmedlet. Människor hjälpte 
henne längs vägen med mat och erbjudan om laddning 
av fordonet. Och fram kom hon trots att hon under en 
bit av resan körde vilse. En liten tabbe som efter nio kilo-
meter på smala skogs-och grusvägar gjorde att Hélène 
hamnade på motorvägen. Där promenadskotrar inte får 
vistas.
- Det var enda tillfället då jag frågade mig själv vad jag 
hade gett mig in på. Men jag såg att det var måttlig trafik 
på motorvägen och jag hade ju varningsskylt på moppen 
om långsamtgående fordon. Till slut kunde jag köra av 
och komma på rätt väg igen, berättar hon och fortsätter:  
- Senare under resan fick jag höra att lokalradion avbrutit 
sin sändning för att varna för någon tokig människa som 
körde elmoped på E4:an. Min nödlösning passerade inte 
så obemärkt som jag hade hoppats. 

Kontakten tycker att Hélène gjort en fantastisk resa  
och nu vill vi veta vad som hänt sedan sist och vad som  
händer framöver. 

Vad har du fått för reaktioner sedan du kom hem till 
Stockholm igen?
- Utmed hela resan var uppmärksamheten stor från loka-
la tidningar och radio. Många människor utmed vägarna 
hejade och vinkade och fotade. När jag landade i Stock-
holm efter resan hem från Härnösand med Silja Line, 
släppte anspänningen som jag inte ens varit medveten 
om. Jag körde Kungsgatan mot hemmet. Under bron, 
där jag så många gånger demonstrerat mot krig och för-
tryck, där översköljdes jag av segerns sötma. Jag hade 
mot alla odds klarat att ensam ta mig fram och hitta rätt 
till slutdestinationen. 

”Jag har en idé om en ny aktion”
Kontakten skrev om Hélène Gladsaxe i vårt september-
nummer. Hélène färdades den 75 mil långa resan från 
centrala Stockholm till centrala Sollefteå på promenad-
skoter, som en protest mot SJ och deras regelverk att inte 
tillåta hjälpmedel med styre på tågen. Vi har pratat med 
Hélène för att fråga hur hon haft det efter protestresan 
och vad hon har i sikte inför framtiden. 

Vilket minne att bära med dig. Vi vet att du efter din 
hemkomst mejlat till samtliga partier i riksdagen, har 
du fått någon respons? 
 - Jag skrev till alla partiernas gruppledare i riksdagen,  
men just då kom hotet om regeringskris. Trots att  
Corona och USA-valet förlamade riksdagsledamöterna,  
skrev jag senare till alla medlemmar av riksdagens  
trafikutskott. Där fick jag så småningom ett kort svar  
från ordföranden Jens Holm (V), som sade ungefär:  
“Jag tycker också att de är dumma.” Det är jag inte  
nöjd med och tänker återkomma.
- Hittills är således svaret från politiker obefintligt. Jag 
tänker att det huvudsakligen kan bero på att min aktion 
drunknar bland betydligt större frågor denna höst.
 
Hur skulle du vilja gå vidare för att fortsätta protestera  
mot SJ:s regler att personer som har promenadskoter  
som hjälpmedel inte får ta med dem på tågen?
- Det närmaste jag vill göra är att ta reda på vad som 
hände med den slutsats Riksdagens Trafikutskott drog 
2013/2014, då de konstaterade att tillgängligheten var 
dålig på SJ. Jag hittade ett sådant kortreferat på nätet 
och vill leta fram vart detta skickades. Resulterade det 
i någon diskussion? Vad har hänt/borde ha hänt i anled-
ning av den skrivelsen?

Ser du någon chans att samarbeta med andra personer 
och/eller organisationer?
- Jag skrev redan före min resa till de flesta handikapp- 
organisationernas förbundsordföranden/kanslier i fråg- 
an, men tyvärr har jag inte fått svar från någon.
- Med Cykelfrämjandet har jag däremot fått god och 
positiv kontakt. Cyklister får ju inte alls ta med sina 
cyklar om de inte kan fällas ihop i ett fodral (per telefon 
till SJ hade jag fått felaktiga uppgifter om cyklar). Vi har 

kommit överens om att ta ett möte och diskutera sam-
arbete i frågan. Det får dock vänta till efter helgerna.  
- Lustigt nog blev Jonas Sjöstedt (V) medveten om detta 
då han ville ta med sig cykeln till Umeå och klagade på 
sin Facebook-sida. Han gav tummen upp då jag berät-
tade om mitt projekt. Synd att han nu avgått. 
 
Finns det en tanke att göra en liknande resa igen? 
- En liknande resa ger jag mig inte på igen, det kostade  
mig drygt 50 000 kronor, minus vad jag kan få tillbaka  
då jag säljer moppen, så jag har helt enkelt inga pengar  
till det. Jag vet inte om en liknande resa skulle ha ett  
propagandavärde, så länge inte handikapporganisation- 
erna är intresserade. Men…
- Jag har en tanke på en aktion vi ”rullare” skulle kunna 
göra tillsammans med cyklisterna i början av maj, men 
den planeringen vill jag prata med Cykelfrämjandet om 
först.

Det låter intressant och spännande. Vad ser du fram mot  
mest inom den närmsta tiden?
- Vad jag nu närmast skulle vilja är att komma i kontakt 
med andra ”rullare” i Stockholm och skapa oss ett nät-
verk. Vi kan mötas på en medhavd fika i parken eller hitta 
på andra saker tillsammans då det blir tillåtet. Det finns 
många gemensamma frågor att tipsa varandra om. Om 
jag får göra reklam för mig själv och framtida aktioner 
passar jag på att göra det: 
”Du som är ”rullare” i Stockholm, hör av dig till Hélène 
Gladsaxe på Facebook så bildar vi ett ”rullegäng”. 

Kontakten tackar Hélène för pratstunden och önskar 
henne lycka till med kommande aktioner. 

Text: Linda Nordqvist  
Foto: privat bild, fotograf okänd. 

D
IS

T
R

IK
T

S
H

Ä
N

D
E
L
S
E
R

D
IS

T
R

IK
T

S
H

Ä
N

D
E
L
S
E
R

D
IS

T
R

IK
T

S
H

Ä
N

D
E
L
S
E
R

D
IS

T
R

IK
T

S
H

Ä
N

D
E
L
S
E
R

Nu lanseras FOKUS Patient® Digital, den första och enda  
nationella plattformen för alla Sveriges patienter, pa-
tient- och funktionsrättsorganisationer, beslutsfattare, 
myndigheter, företag och andra som verkar för ökad  
kunskap och inflytande som patient, brukare och an-
hörig.

FOKUS Patient® startade 2019 som ett initiativ av 
Pernilla Gunther, tidigare riksdagsledamot, för att samla  
alla intressenter på samma arena med intresse för vård- 
frågor, där patientperspektivet skulle få en framträdande 
roll. Patientorganisationer, företag inom läkemedel och 
medtech, myndigheter, politiker och tjänstemän och 
andra verksamheter välkomnades till Sveriges första 
mötesplats för patienter. 

Nu expanderar man alltså konceptet FOKUS Patient® 
till att även omfatta en digital plattform med samma 
intention som den fysiska; att skapa en mötesplats för 
övergripande viktiga frågor för alla patienter, men också  
ge kontakter och att kunna dela kunskap mellan de olika 
intressenter som finns inom vårdområdet.

Fokus Patient® hoppas kunna bli en Community – en 
gemenskap för dem som behöver en vägvisare i vården, 
genom många som vill vara delaktiga i att sprida fakta, 
information och dela sin kompetens på olika områden 
som vården berör.

Text: Linda Nordqvist 
Källa: https://fokuspatient.se 

Lansering av 
FOKUS Patient® Digital

När jag blir stor vill jag bli frisk
Stöd Unga Reumatikerfonden!

Plusgiro: 90 17 04- 7

www.ungareumatiker.org
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Vad är fysisk aktivitet på recept - FaR?
FaR är avsett för personer som klarar av fysiska aktivi-
teter och som kan utföras utanför hälso- och sjukvården. 
Fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och 
behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstill-
stånd. Personer som har en otillräcklig fysisk aktivitet 
erbjuds rådgivande samtal och en skriftlig ordination 
med fysisk aktivitet som sedan följs upp kontinuerligt.  

Socialstyrelsens nya rekommendationer för sjukdom- 
ar i rörelseorganen har poängterat nyttan av fysisk aktivi- 
tet för rehabilitering ännu mer än i tidigare rekommen-
dationer. Även de regionala vårdprogrammen betonar 
hälsofrämjande levnadsvanor för bland annat personer 
med nedsatt funktionsförmåga.

Hur gör jag för att använda FaR?
Fysisk aktivitet på recept skrivs ut i dialog med din 

vårdgivare och anpassas individuellt till din egen förmå-
ga, ditt intresse och hälsotillstånd. FaR ordineras till per-
soner som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför 
sjukvårdens regi. 

Genom det personliga samtalet mellan dig och vård-
givaren kommer ni tillsammans fram till olika förslag på 
lämplig träning. Det kan handla om allt från promenad, 
stavgång, simning och vattengymnastik till styrketrä-
ning, gympapass eller trädgårdsarbete.  Aktiviteten kan 
utföras på egen hand eller i grupp. 

På receptet skrivs vilken intensitet som du rekommen-
deras, typ av aktivitet som ska genomföras, hur länge vid 
varje tillfälle och hur ofta. Allt utifrån det mål som du vill 
och behöver uppnå. Hur det har gått med aktiviteterna 
följs upp tillsammans med den som förskrivit receptet. 
Resultatet av aktiviteterna skrivs sedan in i din journal.

Fysisk aktivitet på recept 
FaR – en möjlighet till ökad hälsa
Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod 
för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar 
för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är 
hälsoekonomiskt lönsam. Den 19 november deltog representanter 
för ett antal patientorganisationer i Stockholm i en digital work 
shop anordnad av FaR-ledarnätverket. Syftet med mötet var att 
informera om FaR och inbjuda föreningarna till att vara en del av 
FaR i Stockholm genom de aktiviteter som erbjuds av föreningarna.

Vad vinner du med Far?
Metoden FaR har utvärderats vetenskapligt fram-

förallt på vuxna personer inom primärvård med gott 
resultat i form av ökad fysisk aktivitet. Hälsovinsterna 
är förbättrad kondition, ökad muskelstyrka, bättre hjärt- 
kärlhälsa, ämnesomsättning, mental hälsa och förbätt-
rad prestation. Dessa hälsovinster bedöms vara större 
än eventuella risker.

Vad kostar det?
Det finns många olika aktiviteter som kan rekommen-

deras i FaR. Flera av aktiviteterna kan du genomföra 
på egen hand och innebär ingen direkt kostnad för dig. 
Andra aktiviteter erbjuds av motionsanläggningar och 
föreningar som ofta tar ut en avgift. Denna avgift betalar 
du själv eftersom den inte ingår i hälso- och sjukvårdens 
högkostnadsskydd, men många arrangörer ger rabatt 
mot att du visar upp ett FaR. En del arbetsgivare ger 
också ekonomiskt stöd för fysisk aktivitet och träning. 

Text: Gunnel Jonsson
Källa: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/
traning-och-fysisk-halsa/far--fysisk-aktivitet-pa-
recept/#section-17477

Prioriteringar har alltid gjorts inom hälso- och sjukvård-
en, men covid-19-pandemin ställer nya krav på prioriter- 
ingsarbete i landets regioner. Det påverkar även arbetet 
i NT-rådet.
– Våra värderingar av nya läkemedel måste bli ännu tyd-
ligare när det gäller värdet och effekten för att vi ska  
kunna ge råd om att man väljer bra och säkra läkemedel 
för introduktion, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-
rådet i det nya avsnittet av podden Rådet.
– Regionerna signalerar att vi inte minst utifrån det 
ekonomiska läget måste bli bättre på att prioritera och 
välja rätt läkemedel att introducera. Vi kommer att job-
ba mer med osäkerhet kring vissa nya läkemedel, som 
ofta är mindre väl dokumenterade när det gäller effekt 
och framtida nytta. 

Kan bli fler nej
Gerd Lärfars utesluter inte att det kan bli fler nej-re- 

kommendationer från NT-rådet framöver.
– Det efterfrågas från regionerna att vi blir tydligare med  
ja- och nej-rekommendationer, vilket kommer att leda till  
ett tuffare prioriteringsarbete, säger hon.

I podden berättar också Lars Sandman, som är profes-
sor i hälso- och sjukvårdsetik, Linköpings universitet och 
ledamot i NT-rådet, hur han märker ett förnyat intresse 
för en diskussion kring prioriteringsfrågor i regionerna. 
– Vi kommer nog att tvingas göra ett antal ganska tuf-
fa bortval i vissa lägen, säger Lars Sandman i podden. 
Hårda prioriteringar inom regionerna kan påverka pa-
tienternas möjlighet att få tillgång till nya läkemedel. 
Andreas Hager, som är NT-rådets rådgivare för patient-
samverkan, svarar i podden hur han ser på patienternas 
förståelse för detta.

Tvingas omvärdera läkemedel
Mikael Köhler är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region 

Uppsala. Han berättar i podden om hur sjukvården har 

Rådet – en podd om läkemedel

tvingats omvärdera läkemedel under pandemin.

Rådet är en podd som handlar om nya dyra läkemedel 
och hur samhället värderar möjlighet till bot, lindring el-
ler hopp från dem. Lyssna gärna på kommande avsnitt 
av Rådet för att få veta mer om hur samhället ska klara 
av att finansiera nya läkemedel, vi kommer också att slå 
hål på myter kring läkemedel.

Rådet från NT-rådet finns på: 
www.janusinfo.se/nationelltordnationforande och där 
poddar finns.

Sjukvård skjuts på framtiden, folkhälsan 
försämras och skatteintäkterna minskar. 
Hur påverkar covid-19-pandemin sjukvårdens 
möjlighet att satsa på nya dyra läkemedel? 
Det är en av frågorna som diskuteras i ett 
nytt avsnitt av podden Rådet från NT-rådet.

Rådet från NT-rådet
Rådet är en podd som handlar om nya, dyra läkeme-
del och hur samhället prioriterar dem. Lyssna även på 
Rådet för att få veta mer om nya läkemedel mot säll-
synta sjukdomar, konflikten mellan etik och vinstin-
tresse, samverkan med patienter och hur framtidens 
läkemedelsmarknad ser ut.

NT-rådet
Rådet ges ut av NT-rådet, en grupp experter utsedda  
av Sveriges regioner för att ge rekommendationer 
om hur nya läkemedel ska användas. Målet är rättvis 
och jämlik tillgång till nya läkemedel för alla patient-
er i hela landet.

Källa: https://janusinfo.se/nationelltinforandeavlakemedel/
nyheter/nyheter/prioriteringicoronatideripoddomlakemedel.5.
70ba9d521757fa1478c295eb.html 
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Prova på e-Learning helt kostnadsfritt! 
Gå in på: 
https://www.officekurs.se/alla-kurser/gratiskurs/
Där kan du sedan trycka på pilarna till höger om 
varje kurs för att komma åt de kurser som är gratis.

Gratiskurs
Reumatikerförbundets medlemswebb Inloggad 
finns för dig som lever med en reumatisk sjukdom 
och är medlem i förbundet. Som medlem har du 
tillgång till tips, fördjupad kunskap och kurser om 
kost, träning och egenvård.

Just nu under ”tema fötter” vägleder fysiotera-
peuten Elin Löfberg om våra fötter som är en av 
kroppens viktigaste delar. Hur dina fötter mår och 
hur fötterna kan hantera belastning och tryck är 
helt avgörande för hur lederna längre upp i krop-
pen påverkas, så som tex dina knän, höfter och 
rygg. För att ge bästa förutsättningar för att må så 
bra som möjligt gäller det att ta sig en funderare på 
”vad du har på fötterna”.

Är du medlem? Logga in här: 
https://inloggad.reumatiker.se/ 

Om du inte loggat in tidigare så skapar du ett 
konto, instruktioner finns på sidan.

Källa: Reumatikerförbundet, www.reumatiker.se 

Inloggad

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

Vi kom under vår planering och efter vår enkät till slut-
satsen att vi skulle försöka träffas igen på ett Corona-
säkert sätt.
Av den anledningen så hyrde vi Grimstagården i Upp-
lands Väsby som är en enormt stor lokal med flera stora 
rum där vi verkligen kan träffas med gott socialt av- 
stånd. Vi köpte in handsprit, mun- och fotskydd och bjöd 
in våra medlemmar till en första träff den 8 oktober. 

Vi var inte många på plats men trots detta fick vi en 
ny medlem, oerhört glädjande, och vi som var på plats 
hade mycket trevligt. Som vanligt serverade vi en god 
soppa med bröd och dryck samt kaffe på maten med en 
liten godsak.  Det vi diskuterade mest var förstås Corona  
och hur det har påverkat oss på alla sätt och vis men 
även en hel del om diagnoser med mera.

Bara några dagar senare på lördagen så var vi ett gäng 
som träffades i Deborahs fantastiska ateljé för att under 
en dag leka med färger, skapa och må bra. Vi började  
redan vid 09.30 med kaffe och bulle. Därefter satte vi  
igång med att testa olika papper, olika färger (vatten-

färger) och hur de reagerade på olika typer av papper. 
Oerhört intressant och det blev kanske inte alltid vad 

man trodde det skulle bli men oftast mycket mer intres- 
sant.

Efter gemensam lunch fortsatte dagen med torrpast- 
ell som också är fantastiskt. Vilka färger och vilka nyanser  
du kan få fram! Gemytligt prat men även koncentrerad  
tystnad med vilsam musik i bakgrunden. När det började 
höras gäspningar var det en signal för att det var dags  
för lite eftermiddagsfika.

Efter en härlig dag med mycket skapande fick vi med 
oss våra alster hem – trötta men nöjda och avslappnade. 
Har du inte provat detta så rekommenderar jag det varmt.  
Vi återkommer med fler tillfällen under våren.

Nästa tillfälle att träffas är den 19 november och det 
mötet har redan varit när du läser detta. Vi har då sagt 
att vi ska ägna oss lite extra åt fibromyalgi och i dags-
läget har vi flera anmälda.   

Text och foto:
Mia Thegel, ordförande i SollUppSig

Skapande aktivitet 
och medlemsmöten i Coronatid
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Årsmöte 2015

FöreningslivFöreningsliv

Solna - Sundbyberg

Botkyrka-Huddinge-Salem

Stockholm

Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna

Inför årsmötet 2021 
Den 20 februari 2021 kommer Stockholmsföreningen 
hålla sitt årsmöte. Kallelsen till mötet, med mer inform-
ation om tid och plats, publiceras i nästa nummer av tid-
ningen Källan samt på vår hemsida:
www.stockholm.reumatiker.se 

Motioner
Har du förslag på hur föreningen kan utvecklas, föränd-
ras och förbättras? Skriv en motion till årsmötet! Kontak-
ta kansliet om du vill ha hjälp att formulera en motion. 
Skicka din motion till styrelsen senast den 15 januari 
genom att maila info@reumasthlm.se eller posta till: 
Reumatikerföreningen Stockholm
Malmgårdsvägen 63A
116 38 Stockholm 

Sökes: duktiga ledare 
Reumatikerföreningen i Stockholm söker styrelseleda-
möter! Valberedningen ser gärna att du, eller den du 
nominerar, har föreningsvana och gärna erfarenhet av 
styrelsearbete. Även om man inte har allt, kanske man 

Föreningen har under hösten haft två möten samt en 
dag med rofyllt skapande (se artikel på sidan 21).

Vi har även planerat jullunch 10 december men vet i 
skrivande stund inte om det blir av. 

När vi blickar framåt till 2021 hoppas vi att det snart 
kommer ett vaccin och att vi kan börja umgås normalt 
igen. 

Vi har bestämt att årsmötet blir lördag den 13 febru-
ari kl 13.00. Plats är ännu inte bestämd men vi ska försö-
ka ha det på Grimstagården i Upplands Väsby. Håll utkik 
på Facebook och hemsidan för mer information när det 
närmar sig. 

har någon erfarenhet som behövs? Vi behöver alla goda 
krafter för att fortsätta det fina arbete som föreningen 
gör!

Om du känner någon eller själv vill ställa upp - tveka 
inte att ta kontakt med valberedningen eller kansliet för 
att nominera dig själv eller andra. Föreningen behöver 
dig! Skicka nominering till Ulla Sjölinder:
ulla.sjoelinder@gmail.com (sammankallande i valbered-
ningen) 

Go vänner 
Hösten är över och vi är redan i december månad, i ad-
ventstid, med väntan som är framför oss. Styrelsen kan 
bara konstatera att R-föreningens verksamheter tyvärr 
inte har gått att genomföra sedan årsmötet. Vi anser 
att det är av stor vikt att följa folkhälsomyndighetens 
rekommendationer som från november är ännu mer 
restriktiva. Lokalerna på Paviljongvägen är alldeles för 
trånga. Det går inte att hålla avstånd där. Vi längtar efter 
den nya lokalen som är inflyttningsbar i slutet av år 2021.

Istället för att misströsta gör vi två försök med prom-
enader. Frisk luft gör gott för både kropp och själ.
Onsdagen den 16 december kl 11.00 träffas vi i Sickla vid 
Life-butiken/ICA:s entré parkeringssidan. Det är 3-tim-
mars gratis parkering och därefter betalar man för varje 
påbörjad halvtimme. Beroende på vädret vet vi först då 
vart promenaden tar oss.
Från styrelsen ansvarar Birgitta Lundgren och Gun Ling-
bert. Vore roligt om många kommer. Klä dig bra så du 
står emot kylan. Ingen anmälan. 

Tisdagen den 11 januari 2021 kl.11.00 i Orminge leder  
medlemmen Inga Lindau en Stavgångs-, promenadgrupp  
en gång i veckan. Datum bestäms från vecka till vecka. 
Ta gärna med en kaffekorg om du har lust.
Inga tar emot samtal så du kan ringa till henne och fråga 
vilken dag som gäller för varje vecka. Tel: 070-441 92 36.
Plats; Orminge Krokhöjden Sjöängsvägen, parkeringen 
där elljusspåret börjar. Bussar 471 och 444. Busshåll- 
platsen heter Nämndöstigen. Gå därifrån förbi Boo hem-
bygdsgård och håll höger fram till Sjöängsvägen och följ 
den fram till parkeringen. Om du kommer med bil kör 

mot Orminge. Håll vänster in på Ormingeringen, sväng 
vänster till Bäcktorpsvägen och sedan höger Sjöängsvä-
gen, det finns en parkering vid Sjöängsvägen när du pas-
serat villorna och radhusen i Sjöängen. 

Torsdagen 18 februari 2021 är det årsmöte.  
Det är svårt i dessa Coronatider att veta hur det ska 

genomföras. Troligen blir det digitalt eller vanlig post-
gång. Att träffas fysiskt verkar omöjligt i skrivande 
stund. Ta denna information som kallelse i stadgeenlig 
tid och ordning 21 dagar före mötet ska kallelse ha kun-
gjorts. 

För övrigt hoppas vi att år 2021 startar med ett gynn-
sammare läge för oss alla. Du som har E-postadress och 
ännu inte meddelat det.  Snälla gör det. Med E-post är 
det enklare att ha kontakt. Teknikens utveckling kom-
mer mer och mer. Föreningen skulle spara mycket  
pengar om styrelsen kan skicka ut programbladet via  
E-post istället för brevpost.

Vill tacka de medlemmar som har anmält E-postadres-
sen till mig. Väl mött och styrelsen önskar er alla med 
familj en riktig GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Styrelsen: Gun, Zigan, Beatrice, Synnöve, Birgitta, Rolf 
och Lennart.
gm/ Gun Lingbert, Tel; 070-888 23 24
gun@sicklastrand.se

Kallelse till årsmöte.
Reumatikerföreningen i Österåker kommer att ha sitt 
årsmöte tisdagen den 9 februari 2021 klockan 18:30. 
Årsmötet kommer att vara digifysiskt, dvs beroende 
på hur många medlemmar som kommer, är vi i lokalen 
Grynnan och blir vi för många får de som anmäler sig sist 
följa mötet digitalt. 

Alla handlingar inför årsmötet kommer att finnas från 
och med den 1 februari 2021, på Reumatikerförbundets 
sida "inloggad", när ni loggat in väljer ni "mina grupper" 
och där finns Österåker.

Medlem som vill ha ärende behandlat vid ordinarie 
årsmöte skall lämna motion eller ärende skriftligt till 
föreningens styrelse senast 15 januari 2021.

Väl mött
Monica Rosenblom
Ordförande

Motion eller annat ärende som medlem vill tas upp 
på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda skriftligt senast 
den 15 januari 2021. Antingen via vanlig post till Reuma-
tikerföreningen SollUppSig c/o Thegel, Ljungvägen 75, 
194 60 UPPLANDS VÄSBY eller via e-post till: 
solluppsig@reumatiker.se

Vad vi också planerat in är vår årliga Ålandsresa, till-
sammans med Österåkerföreningen, som p g a pande- 
min blev inställd i år. Men vi hoppas den går att genom- 
föra nästa år. Håll utkik efter mer information, preli-
minärt datum är 28 maj 2021, så se redan nu till att du 
avsätter det datumet. 

Vi i styrelsen vill ta tillfället i akt att önska alla våra 
medlemmar en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR, som 
förhoppningsvis blir bättre än det vi snart lämnar bakom 
oss.

Styrelsen 
gm Mia Thegel

Nacka-Värmdö

Österåker

Järfälla - Upplands Bro

Hej alla medlemmar!
Med anledning av Covid-19 har vi inte haft några aktivi-
teter under stor del av 2020 men däremot har vi startat 
upp cirklarna under hösten med alla rekommendationer 
som folkhälsomyndighet har rekommenderat.

Under november är läget igen något oroligt och p g a  
det har vissa cirklar ställts in tills det lugnar ner sig igen.

Vi får ta nya tag när läget och säkerheten är åter. Vi 
har alla intentioner att kunna återuppta alla aktiviteter 
när läget blir mer stabilt med Covid-19.

Så fort vi vet något så kommer vi lägga ut information 
på hemsidan. Med det vill jag önska er hälsa och en 
God Jul och ett Gott Nytt år

Karen Navarro-Yevenes med styrelsen
Ordförande 
botk-hudd-salem@reumatiker.se 



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: Eskilsvägen 10 B, 136 43 Handen       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


