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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 6 400 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: reumatiker.net

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 1 2021
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2021
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.

Det närmar sig till att livet är på väg  
att bli normalt igen. Vaccineringen 
är i full gång och vi ser nog alla fram 
emot att kunna träffa folk fysiskt 
igen. Det gäller ju inte minst alla 
medlemmar i lokalföreningarna i 
distriktet. Många av föreningarnas 
verksamheter har legat nere och de 
som varit igång har hållit avstånd 
och oftast har möten skett utom-
hus. Nu hoppas vi att snart kunna 
ses som vi gjorde tidigare men sam-
tidigt har vi lärt oss att göra något 
på ett nytt och annorlunda sätt. 

Det nya digitala har tagit oss med  
storm och får framöver inte glömmas bort. Våra fören-
ingar måste bli mer digitala utan att för den skull tappa 
eller glömma bort de som inte vill eller kan vara med 
på detta tåg. Vi ska ha plats för alla i våra föreningar. 
Dock är det viktigt att vi blir fler som behärskar den 
”nya tekniken” och att vi inte känner för stor rädsla, 
utan istället ser den som en utmaning och ett hjälpme-
del. Förhoppningsvis kan vi nå fler och andra medlem-
mar om vi blir mer digitala. Tänk också på fördelen med 
digitala styrelsemöten, ingen behöver längre åka långt 
för att kunna delta. Ja, jag vet att vi behöver ses fysiskt 
också men det ena tar inte ut det andra.

Föreningarna har nu sina årsmöten att tänka på, kans-
ke har en del årsmöten redan hållits och nu välkomnas 
nya ledamöter in i styrelser. Hoppas att ni får ihop eller 

har fått ihop ett bra ”gäng” att job-
ba vidare med under 2021.

Distriktets årsmöte, represen-
tantskapet, kommer i år att ske lör-
dagen den 20 mars 2021. Detta möte 
kommer precis som förra året att 
ske genom poströstning. Förhopp-
ningsvis lärde vi oss en hel del förra  
året som vi nu kan använda oss av för 
att bättre kunna få till detta möte. 
Självklart önskar jag att flera av er är  
intresserade av att delta i styrelse- 
arbete på distriktsnivå (ta då kon-
takt med Gun Lingberth, se annons 
nedan) eller att delta i distriktsarb-

etet i en speciell fråga. Hör av er till Linda, vår ombuds-
man.

Att göra en verksamhetsplan för kommande vår samt 
sommar är svårt, ja nästan omöjligt. Vad ska vi i dessa 
tider kunna erbjuda våra medlemmar? Här gäller det att 
ha fantasi, drömmar och allt vad där tillhör för att hitta 
nya eller andra utmaningar. Här behöver vi, alla fören-
ingar, hjälpas åt att tipsa varandra om aktiviteter.

Men viktigast av allt: glöm inte att ha roligt tillsam-
mans, det är då vi kan överbrygga eventuella svårigheter 
och gå vidare mot vårt mål: 
ETT BRA LIV FÖR ALLA REUMATIKER.

Monica Rosenblom
Distriktsorförande

Det stundar mot representantskap och 
undertecknad känner sig ensam. Vore 
jätteroligt om jag fick lite sällskap. Blir 
vi flera så blir arbetet så mycket rolig-
are.  

Valberedningen har ordet
Kontakta Gun Lingbert tel:
070-888 23 24, gun@sicklastrand.se 
Eller ring R-distriktet tel, 08-30 42 00.
Mvh
Gun Lingbert
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Kanslikolumnen
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Vi vill med denna information påminna om att i 
Kontakten nummer 2 kommer vi ha med vår ansö-
kan till träning i varmvattenbassäng. Som medlem 
ansöker man då om en plats till höstterminen 2021/
vårterminen 2022. 

All information ni behöver veta om bassängträ-
ningen finns även på vår hemsida: 
www.reumatiker.net 

Håll utkik i Kontakten Nr 2 
– ansökan till varmvattenbassängträning!

Från och med mitten på april börjar vi be-
handla inkomna ansökningar. 

Välkommen att kontakta kansliet om du har 
några frågor om bassängträningen. 

Varma hälsningar 
/Distriktskansliet 
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För ett par veckor sen fick Reumatikerförbundet känne- 
dom om att vårdbolaget Kry vill ta över rådgivnings-
delen hos 1177 för region Stockholm. Den sköts idag av  
Medhelps dotterbolag Vårdtjänster. Stockholm och 
Gotland är de enda regionerna som lagt ut rådgivningen  
via 1177 externt, övriga regioner bemannar med egen 
personal.

För den som är sjuk och kontaktar 1177 är det viktigt 
att veta att de råd som ges är evidensbaserade och 
opartiska och syftar till att den som är sjuk ska bli frisk, 
det vill säga hänvisas till rätt vårdgivare. Det får inte fin-
nas minsta misstanke om att det är på något annat sätt.

- Vi tycker det är olämpligt att Kry ska ta över rådgiv-
ningsdelen. Sett med våra ögon finns det en uppenbar 
risk för att patienter kommer att hänvisas till Krys egna 
vårdcentraler även om Kry själva säger att det inte kom-
mer att bli så, säger Lotta Håkansson, ordförande för 
Reumatikerförbundet.

Det finns idag ett stort förtroende för 1177 och de 
råd som ges, varför riskera att tappa det förtroendet, 
något som på sikt kan leda till fler besök i en redan hårt 

PRESSMEDDELANDE 
- 27 JANUARI 2021 07:10 

belastad vård? Varför inte göra som de flesta andra re-
gioner gör, bemanna rådgivningstjänsten med egen 
personal eller låta någon som inte är vårdgivare ta över 
verksamheten?

Reumatikerförbundet och Reumatikerdistriktet i 
Stockholm är helt emot att Kry ska ta över rådgivningen 
hos 1177 och uppmanar politikerna i region Stockholm 
att rösta nej till förslaget.

Lotta Håkansson                                     
Förbundsordförande                               
Reumatikerförbundet                       
072 - 566 35 77                                      

Monica Rosenblom 
Distriktsordförande
Reumatikerdistriktet Stockholm

Ovan nämnda pressmeddelande publicerades på  
Reumatikerförbundets hemsida samt har spridits till alla 
Regionråd i Region Stockholm som en uppmaning att 
inte rösta för att Kry får ta över 1177. 

Låt inte Kry ta över 1177

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

Tjugo tjugoett. Året som vi alla 
hoppas på ska göra skillnad. Året 
då allt ska bli som vanligt igen och 
hela världen håller andan att vaccin- 
eringen ska frälsa oss.  Jag kan bara  
instämma i massorna och jag håller 
mina tummar stenhårt att alla för-
eningar snart kan träffa er, sina med- 
lemmar, igen och bedriva verksam-
het för fullt. 

Det är efterlängtat med medlems-
träffar för att äta gott och diskutera 
olika diagnoser. Att doppa händer 
i varm paraffin och göra efterfölj-
ande handgymnastik. Att mingla 
och prata om förväntningarna in-
för kvällens föreläsning i ett viktigt 
ämne och att träffas i qigonggruppen och få njuta av 
lugna mjuka rörelser och djupandas. Allt det hoppas vi 
på. Om inte nu, så åtminstone till efter sommaren. 

I vårt första nummer av Kontakten för i år har vi fått 
möjlighet att prata med flera intressanta personer. Vi är 
tacksamma för teknikens under och att vi kan få ihop en 
tidning med hjälp av videosamtal och intervjuer den vä-
gen. Även om det inte är lika roligt som att ses fysiskt, 
förstås. 

Vi får lära oss mer om knäartros och den enorma  
forskningen som görs för att lösa artrosens gåta. Vi får 
veta varför man bör träna, även fast det gör ont. Docent 
André Struglics berättar för oss på sidorna 14–16. 

Akram Monfared Arya är en kvinna med många järn i 
elden. Hon är den första iranska kvinnan som utbildade 
sig till pilot på 70-talet och hon tog lastbilskörkort bara 
för att visa att kvinnor kan. Arya har alltid följt sitt hjärta 
och sina drömmar. Hon har jobbat hårt för att skapa sig 
ett liv när kriget tog över i hemlandet och hon tving-
ades fly med sina fem barn för att få behålla friheten. 
För Kontakten berättar hon om svårigheterna att inte 
finnas på plats i sitt hemland för att begrava sin man 
eller sina föräldrar. Hur hon fick starta upp en ny verk-
samhet i Sverige och hur hon skickade sina barn till det 
nya landet ensamma. Men Arya berättar också om hur 
hon älskar livet, alltid ser möjligheter och skapat sig ett  

spännande liv som författare, poet, 
konstnär och föreläsare för att 
nämna en del av det som denna 
75-åriga kvinna hunnit med. Om  
Aryas liv kan du läsa på sidorna 8–13. 

På Danderyds sjukhus reumamot-
tagning arbetar enhetschef Bita  
Nourozian. Bita tar emot alla slags 
reumatiker och har arbetat på sjuk-
huset i tolv års tid. Hon sitter även 
som ordförande i föreningen Reu-
masjuksköterskorna i Sverige och 
tycker att vårdval reumatologi vore 
fel väg att gå för reumavården i Re-
gion Stockholm. Intervjun med Bita 
finns på sidorna 18–19.  

Vi som jobbar med tidningen blir alltid glada för tips 
och idéer till vad vi kan skriva om. Tveka inte att höra av 
dig om du har något bra förslag till vad nästa nummer av 
medlemstidningen ska innehålla. Vi vill gärna intervjua 
fler inspirerande personer. 

Till vi möts igen, ta väl hand om dig. Nästa nummer av 
Kontakten kommer i mitten på april. 

Ombudsman, Linda Nordqvist 
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Färdtjänsten

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

Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell 
färdtjänst. Bussarna kör i ett lugnt tempo och är särskilt 
anpassade för äldre och för personer med funktionsned-
sättning. Visa upp ditt färdtjänstkort så får du åka med 
utan kostnad.

Res utan brådska
Gemensamt för all närtrafik är att det finns gott om tid  
för av- och påstigning och att föraren gärna hjälper till 
om du vill. Det är ofta samma förare som kör en och 
samma linje så du kan känna igen föraren när du har rest 
ett par gånger.

Närtrafiken har små, lättillgängliga bussar med plant 
golv som gör det lätt att stiga på och av. Du som har ett 
färdtjänstkort reser kostnadsfritt. Även personer som 
har en giltig SL-biljett får resa med närtrafiken.

Förarna tar extra stor hänsyn till dig som resenär 
genom att köra lugnt, och att du hinner sätta dig innan 
resan fortsätter. Sådana aspekter är en viktigt del av en 
trygg resa för många resenärer.

En resa med närtrafiken blir mer personlig än den 
övriga kollektivtrafiken eftersom det är högst tre förare 
som delar på att köra samma linje, och det är många  
resenärer som reser regelbundet.

Bussarna kör ofta mellan bostadsområden och lokala 
centrum. På så sätt kan du resa bekvämt, bland annat 
till och från

 ӧ köpcentrum
 ӧ vårdcentralen
 ӧ servicehuset
 ӧ övrig kollektivtrafik
Bussarna kör på vardagar, men inte lördagar, söndagar  

och helgdagar.
SL:s kundtjänst besvarar frågor om närtrafiken. Deras 

telefonnummer är 08-600 10 00. Mer information om 
närtrafiken finns på sl.se/nartrafiken.

Det finns två typer av närtrafik

Närtrafik du kan ringa och beställa
En typ av närtrafik är den du ringer och beställer. Den 

körs med både stora och små bussar som har mellan 
5 och 20 sittplatser. Golvet är i samma nivå som trot-
toaren, och en ramp gör påstigningen enklare för dig 

Närtrafiken

med rullator eller rullstol.
Den närtrafik som du ringer och beställer, kan bestäl-

las till och från mötesplatser och en del specifika gatu-
adresser. Du som bor på en av dessa gatuadresser blir 
hämtad av bussen vid din port.

Beställ din resa minst 30 minuter innan du ska resa på 
telefonnummer 08-720 80 10.

I dessa områden finns närtrafik som du ringer och be- 
ställer:

 ӧ Bromma - Nockeby
 ӧ Hagsätra - Rågsved - Högdalen och delar av 

 Bandhagen
 ӧ Haninge - Handen - Brandbergen (kallas Flexen)
 ӧ Mörby - Djursholm
 ӧ Nynäshamn
 ӧ Spånga
 ӧ Vällingby - Grimsta - Råcksta (kallas Flexen)
 ӧ Årsta – Gullmarsplan

Linjetrafik
Den vanligaste sortens närtrafik är linjetrafiken. Den 

körs med bussar som har 15-20 sittplatser och utrymme 
för minst en rullstol eller barnvagn. Golvet är i samma 
nivå som trottoaren, och en ramp gör påstigningen enk-
lare för dig med rullator eller rullstol. 

Du hittar tidtabeller för den här trafiken på sl.se/tid- 
tabeller. Sök efter en viss linje i linjesökningen eller 
markera Närtrafiken lite längre ned på sidan. Då får du 
upp den linjelagda närtrafikens tidtabeller.

Tänk på att från vissa hållplatser behöver du beställa 
din resa. Hållplatserna detta avser är utmärkta i tidta-
bellen med röd text. 

Linje Trafikerar i områden
901 Gubbängen - Västra/Östra Hökarängen
903 Gubbängen - Tallkrogen - Svedmyra
904 Dalens sjukhus - Hammarbyhöjden - Kärrtorp
905 Dalens sjukhus - Kärrtorp - Hammarbyhöjden
906 Svedmyra - Stureby - Högdalen
907 Gröndal - Axelsberg
908 Hässelbygård - Hässelby strand
909 Blackebergs sjukhem - Vällingby centrum
914 Skärholmen - Vårbergs C - Vårbergs sjukhem
921 Käppala - Brevik - AGA - Frimurarhemmet - 
 Servicehuset Tor
923 Högsätrahuset - Larsberg - Foresta - Lidingö 
 centrum (-Björnbo) - Servicehuset
951 Hallonbergen - Sundbybergs station - Rissne   
 dagcentral
952 Huvudsta - Råsunda - Duvbo

953 Jakobergs sjukhus - Söderhöjden - Olovslund -   
 Aspnäs
955 Sollentuna station - Häggvik - Edsberg
959 Runby - Löwenströmska sjukhuset
961 Täby Centrum - Näsby park - Åkerbyparken
968 Lillbrostigen - Alceahuset - Slussbrostigen
969 Vårbo - Kvisthamra
971 Huddinge Centrum - Källbrink - Stuvsta 
972 Rönninge station - Salem Centrum
978 Blombacka - Rosenlund
979 Brunnsäng - Bårsta
981 Brandbergen - Handens sjukhus

Du som behöver tidtabeller på papper och inte har till-
gång till en skrivare, kan beställa utskrifter i A4-format 
av tidtabeller för en enskild linje. Du får tidtabellen med 
post hem till dig. Om du behöver hjälp kan du kontakta 
kundtjänst på telefon 08 600 10 00

Källa: 
https://fardtjansten.sll.se/sv/ok/?query=n%C3%A4rtrafiken

Telefon: 08 - 605 82 70
Plusgiro: 90 17 04 - 7

Forskningen behöver ditt stöd!

www.ungareumatiker.org
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Reumatikerförbundet är, genom sitt medlemskap i 
Funktionsrätt Sverige, ansluten till en samlingsför-
säkring genom Folksam. Detta gäller även för distrikt  
och föreningar. Samlingsförsäkringen omfattar orga- 
nisationens verksamhet men även olycksfallsförsäk-
ring 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
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Akram Monfared Arya levde ett bra liv i hemlandet Iran 
fram till slutet på 70-talet. Hon hade flera utbildningar, 
ett aktivt liv med två olika jobb och en stor familj. Men 
när den islamiska revolutionen tog över landet 1979 och 
kriget mot Irak inleddes slogs tillvaron i spillror. Den 
frihet hon tidigare tagit så för given var inte längre ett 
alternativ för henne, hennes man och deras fem barn. 
Arya berättar om hur hon överlevde en osäker tid, hur 
hon tog sig igenom både en cancerdiagnos och förlust-
en av sin man. Gång på gång har hon rest sig upp för 
att fortsätta leva. Visst har det funnits tveksamheter, 
stunder då hon velat ge upp. Men någonstans inom sig 
har hon alltid haft en glöd, en beslutsamhet att vända 
motgångar och fortsätta kämpa för det som gör livet 
värt att leva.
- Jag är en levnadsglad person och man lever bara en 
gång. Då gäller det att göra det bästa av det livet, säger 
hon och ler stort. 
  

Det började i Teheran 1946.  Akram Monfared Arya 
föddes och växte upp i en lugn och trygg familj. Hon lev-
de med sin mamma som var hemmafru, pappa som var 
arkitekt och flera syskon. Tidigt kom hon att se upp till 
sin pappa. Han var hennes största förebild och han trod-
de på friheten. Även för kvinnor. Arya, som är hennes 
tilltalsnamn, begränsades aldrig av sin familj. Hon gick ti-
digt sin egen väg och såg sina chanser att prova på olika 
intressen. Men familjelivet lockade också. 
- När jag var 15 år blev jag kär! Ung, kär och galen, vi gifte 
oss när jag bara var 16 år. Min man var min andra inspira-
tionskälla i livet, han begränsade mig aldrig. 

”Jag är en överlevare”

Ville bli pilot
Det gick fort för det unga paret. Vid 17 års ålder blev 

Arya mamma för första gången och vid 19 år hade de tre 
barn. Vid 25 år var hon fembarnsmamma. 
- Men hela tiden när jag var gravid, ammade eller tog 
hand om barn studerade jag. Jag fortsatte att läsa upp 
betyg från gymnasiet för att göra klart min utbildning. 

Utöver att läsa upp sina gymnasiebetyg gick Arya 
skrivmaskinskurs och en syutbildning. Hon jobbade ex-
tra för sin man som var advokat och hon tog körkort par-
allellt. Arya var ständigt aktiv och ville tjäna sina egna 
pengar. En kväll när hon och hennes man satt hemma 
var det reklam för en flygklubb på teven. Arya fick en idé. 
- Jag vände mig till min man och sade; titta, de flyger och 
jag sitter här, säger hon och fortsätter:
- Jag sade till honom att jag också vill flyga. Han sade, 
okej gör det. 

Det var tidigt 70-tal och det var inte vanligt att kvin-
nor var så pass fria som Arya alltid hade varit. Hon kon-
taktade klubben och fick prata med översten som var 
ansvarig för flygklubbens licenser. 
- Han var först tveksam när han hörde att jag hade fem 
barn. Han tyckte det var för farligt för mig. Men till slut 
gick han med på att låta mig få delta i utbildningen.  

Aryas första steg blev att flyga segelflygplan och efter  
att ha fått sitt flygcertifikat på "Doshan-Tapeh"- flyg-
skolan, fortsatte hon ta lektioner på "Ghaleh-Morghi"- 
flygskolan för att ta flygcertifikat för en- och två moto-
riga plan. 
- Alla tidningar skrev om mig. Jag var första kvinnan 

Pilot, poet, föreläsare, författare, fembarnsmamma, 
flykting, konstnär, pizzabagare, överlevt cancer, över-
levt stroke, förlorat hörseln på ena örat samt lever 
med kronisk värk. Akram Monfared Arya har levt ett 
aktivt, spännande och stundtals hårt liv. Hon immi-
grerade till Sverige som 39-åring och hade ett gediget 
CV med sig i bagaget. Men i det nya landet fick hon 
börja från noll igen. För Kontakten berättar hon om 
livet som ensamstående mamma och hur hon efter 
en förtidspensionering fick fart på karriären. 
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utöver Shahens syster på den tiden som tog flygcertifi-
kat i Iran. 

Revolutionen slog till 
Arya var på väg att få ett jobb som andrepilot när 

revolutionen slog till och hon tvingades sluta. Hon tving-
ades även lämna sitt jobb som hon älskade, sitt eget 
försäkringsbolag. Kvinnor skulle inte vara yrkesverk-
samma utan stanna hemma. 
- Jag var en kvinna som älskade att laga mat och jag var 
en kvinna som älskade att ta hand om mina barn. Men, 
de tvingade mig. Och det var det jag inte tyckte om. Att 
jag inte fick välja själv. 

Det blev en mörk och svår tid i Iran för många. Så även 
för Arya och hennes familj när revolutionen höll på un-
der fem tuffa år. Man tog människors pass för att de inte 
skulle kunna lämna landet och alla män upp till en viss 
ålder kallades in till militärtjänstgöring. 
- Det var en hemsk tid att leva, det var fruktansvärt orol-
igt i landet. Vi som hade haft ett sådant tryggt och bra 
liv, allt ändrades för oss. Min äldste son kallades in till 
militären. 

Arya och hennes man valde en annan väg för sin först-
födde son när han var hemma tillfälligt från kriget. Istäl-
let för att han skulle behöva åka tillbaka till ett osäkert 
och farligt liv skickade de honom ut ur landet. 
- Vi sände honom till Turkiet på egen hand. Där var han 
trygg. 

Flydde till Sverige
Familjen förlorade allt de hade byggt upp och Arya 

drabbades av cancer under samma tidsperiod. 
-  Jag fick cancer i livmodern och äggstockarna, men jag  
är en överlevare. Jag tog mig igenom sjukdomsperio-
den, berättar hon. 

Arya tog sig till Turkiet när cancerbehandlingen var 
över och en smugglare berättade för henne att det land 
där de skulle kunna vara trygga var Sverige. 

Det fanns en plan att fly tillsammans. Men medan Arya 
under en period var i Turkiet dog hennes man hemma i 
Iran. En hjärtattack släckte hans liv i förtid 1984 och Arya 
fick aldrig möjlighet att begrava honom. Hon kunde inte 
leva ensam i Iran. Det var farligt, militären var ute efter 
hennes söner. På grund av det kunde hon få hjälp av 
ambassaden att få visum och komma till Sverige. Arya 
skickade sina barn i omgångar till Sverige och lovade att 
komma efter. 
- Det var inte lätt att vara i Iran under den här perioden. 
Jag var rädd för regeringen, de ville åt mina barn. 

Arya bröt kontakten med sin mamma, pappa och sys-
kon för att rädda dem från att råka illa ut. Hon tog sig till 
Sverige och kom att göra sig hemmastadd i Jönköping. 
- Där bodde vi ungefär i tre år och jag lärde mig svenska. 
Jag ville gärna jobba direkt och inte bara sitta hemma. 
Men det var svårt att få jobb inom det jag hade jobbat 
med i Iran. Det gick inte att få jobb som pilot eller inom 
resebranschen. Inte heller på något försäkringsbolag. 

Första kvinnliga pizzabagaren
Till slut fick Arya ett jobb, hon började packa bröd på 

Smålands bageri nattetid. Men där stannade hon endast 
tre månader, hon ville bestämma över sitt eget liv. 
- Jag köpte en pizzabutik och startade min egen pizzeria. 
Det blev också omskrivet i tidningarna. Det här var 1987 
och jag var den första kvinnan som startade pizzeria. 

Arya har alltid varit en målmedveten person som tagit  
tag i drömmar och framtidsplaner på egen hand. I sam-
band med att äldste sonen kom in på universitetet i Öre-
bro och näst äldsta sonen kom in på Kungliga Tekniska  
Högskolan i Stockholm sålde hon pizzerian, flyttade efter  
till Stockholm och köpte ett radhus att sätta bo i. Hon 
försökte än en gång få jobb inom det hon hade utbild-
ning i, men fick istället ett jobb som kassörska på Obs-
restaurangen i Fittja. 
- Men jag var glad över mitt jobb. Det gav oss en trygg-
het. 

De två yngsta sönerna bodde med Arya, medan hen- 
nes enda dotter kom att flytta till Kanada redan som 
18-åring. Hon fick inga tillstånd att komma till Sverige. 
- Vi försökte få hem henne till Sverige efter flera år, men 
då fick hon inte uppehållstillstånd här. Hon har träffat 
en kanadensisk man och de har båda gjort karriär inom 
armén. Hon och hennes man försökte sig på att bo i 
Sverige under några års tid som vuxna och de har varit 
här och tagit hand om mig i perioder när jag varit ny-
opererad. 

Kvinnor kan allt 
Chansen att jobba som pilot låg kvar som en dröm för 

Arya varpå hon 1990 anmälde sig till Bromma flygskola. 
- Jag var tvungen att förnya mitt certifikat för att få be-
hålla det, men tyvärr fick jag inget jobb som pilot här. Så 
min dröm fick jag lägga på hyllan men jag är ändå nöjd 
och glad över att många känner ”wow” när jag berättar 
om det för folk jag träffar. Det är lika med mitt lastbil- 
och busskörkort som jag har. Det fick jag möjlighet att 
ta i Iran. Jag ville inte arbeta som chaufför på något sätt, 
jag ville bara visa att kvinnor kan, säger hon och ler stort. 

Aryas familj, förutom hennes syskon, är inte längre i  
livet. Hon har inte varit på plats när mamma, pappa, 
moster och övrig släkt gått bort. Hon skulle vilja besöka 
deras gravar någon gång om det skulle kännas säkert. 
Sina syskon har hon inte längre kontinuerlig kontakt 
med, de lever olika liv, men bra liv, på avstånd. 
- Vi lever i två olika världar och förstår inte varandra, 
men jag är glad att de har det bra. 

Artos- och diskbråcksmärtor 
Arya berättar att hon alltid trivts bra i Sverige och att 

hon verkligen kommit att se det som sitt eget land. Hon 
har provat på mycket och älskar ett liv som innehåller 

överraskningar och aktiviteter. Men livet har också bju-
dit på svårigheter och tuffa perioder med värk och en 
sjukvård som inte kunnat hjälpa henne. 
- Mitt arbete som kassörska och mitt jobb som pizza-
bagare gav mig mycket värk i rygg och axlar. Det ledde 
till artros och diskbråck och sjukvården här hemma ville 
göra mig till förtidspensionär.  

Det var runt 1995 som Aryas problem med ryggen es-
kalerade, hon fick sluta arbeta och låg inlagd på sjukhus i 
omgångar för sin kraftiga värk. Men när hon inte erbjöds 
någon magnetröntgen tog hon saken i egna händer och 
flög till Kanada för egenfinansierad vård. 
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- Jag åkte dit eftersom min dotter bor där och jag fick 
hjälp. De kunde konstatera diskbråck och efter en tid i 
landet kom jag hem till Sverige igen och spenderade sex 
veckor på sjukhus. Jag kunde knappt göra något annat 
än vara sängliggande. Det var då läkarna föreslog förtids- 
pensionering för mig, berättar hon och låter otålig.

Poeten och författaren Arya 
Den tidigare så aktiva Arya spenderade kommande 

åren hemma. I stillhet. Det var hon långt ifrån nöjd med. 
Arya kände instinktivt att hon var ämnad att göra något 
mer, något annat än att bara ta det lugnt. Hon började 
tänka på sina diktsamlingar hon skrev i ung ålder, hem-
ma i Iran före revolutionen. Det var då som författaren 
Arya kom att ta plats i den svenska kultureliten. 
- Mina diktsamlingar var på persiska och den första bo-
ken blev utgiven 1999. Trots att den var skriven på per-
siska fick jag riktigt bra respons av media och svenskt 
kulturliv. Det blev starten på ett annat liv för mig. 

Diktsamlingen var bara en i raden av många som Arya 
senare har kommit att publicera. Totalt har hon givit ut 
16 böcker, de är på svenska, persiska och en på engels-
ka. Fyra av hennes svenska böcker har blivit översatta till 
engelska och utgivna i Kanada. Hon har fått stipendium i 
omgångar och genom det åkt till Grekland för att jobba 
med kommande böcker. 
- Det är jätteroligt att det gått så bra och jag är väldigt 
stolt över min resa. Men jag är inte nöjd. Inte än, säger 
hon och skrattar. 

Gjorde karriär som politiker 
Framgångarna fortsatte för Arya. Hon utvecklade sitt 

skrivande genom att få tillstånd av författaren Sara Lid-
man att översätta hennes böcker till persiska i början 
på 2000-talet. Och som om inte det var nog gjorde hon 
även karriär inom politiken genom att vara politisk aktiv 
inom Socialdemokraterna under sex års tid. Hon blev in-
vald som kandidat till Riksdag och Stockholms kommun 
2001 för partiet och i januari 2003 valdes Arya via Social-
demokraterna som Tingsrättsnämndeman. Hon blev 
medlem i Sveriges författarförbund 2007 och började 
föreläsa både på svenska och persiska om sin livsresa.
- Jag föreläste mycket på bibliotek och det var väldigt 
roligt. Genom det jobbet fick jag en ingång i konstens 
värld. Jag följde med en kompis på en arbetsresa till Jokk- 
mokk och i samband med det utvecklade jag mitt teck-
nande och det ledde så småningom till en egen utställ-
ning på galleri Kocks på Södermalm. 

Arya tänkte på sin pappa arkitekten som skissade my-
cket och som alltid inspirerade henne att prova sig fram. 
- Han finns alltid med mig, min stora förebild i livet. 

Fick fibromyalgi och en stroke
Karriären rullade på för kvinnan som varit uträknad i 

yrkeslivet flera år tidigare. Men visst fanns smärtan där, 
som en ständig påminnelse att kroppen inte är helt frisk. 
Arya försökte träna bort värken med bland annat vat-
tengymnastik. 2005 fick hon även diagnosen fibromyal-
gi. Det har lett till att hon opererat sin ena fot tre gånger 
och även händerna har opererats. Hon har dessutom 
haft stora problem med sitt högra öra. 
- Jag fick en sjukdom, som inte hade med reumatismen 
att göra, i örat som heter kolesteatom. Jag började blö-
da ur örat och fick som en ficka i mellanörat. Det blev en 
cysta som sjukvården tack och lov kunde få bort, men 
det ledde till nedsatt hörsel på örat. 

”Jag älskar livet”
Efter problemen med örat slog en stroke till i ögat på 

Arya. 
- Jag brukar säga att min kropp är problematisk diagon-
alt. Höger öra och vänster öga, säger hon och skrattar. 
Arya ler och fortsätter: 
- Trots alla svårigheter och allt jag varit med om så älskar 
jag livet. Alla drabbas av jobbiga saker, men livet är här-
ligt och man måste njuta av varje sekund. Man kan inte 
bara se motgångar. 

Idag njuter Arya av livets efterrätt, sina två barnbarn. 
De är barn till Aryas tredje son och familjen bor i Värm-
land. Den senaste föreläsningen som Arya höll, innan 
pandemin, var i sin sonson Antons klass. 
- Han ringde mig en dag under hösten 2019 och berät-
tade att han hade haft lektion och fått lära sig om kvinn-
liga piloter i USA. Men han hade sagt till sin lärare: ”det 
är ingenting, min farmor var den första kvinnliga piloten 
i Iran”. 

Läraren bad Anton fråga sin farmor om hon kunde 
komma till klassen och berätta om sin livsresa och Arya 
tackade ja. Trots att hon då väntade på ännu en opera-
tion och knappt kunde gå.
- Om han är så stolt, då är det klart jag tackar ja till in-
bjudan. Jag var i hans klass och föreläste och Anton var 
min assistent, han visade bilder medan jag pratade. Det 
gick så bra och det var en fantastisk dag. 

Ingen idé att gnälla
Hon berättar om sina barn och hur de andra fyra valt 

karriärer och familjelivet utan att ha barn. Men hon 
förstår dem. De hade ett liv som var stabilt och tryggt i 
Iran innan revolutionen. Flykten till ett nytt land tog hårt 
på dem alla. 
- Mina barn har haft det tufft och de har varit med om 
mycket. Jag lägger mig inte i hur de lever sina liv, jag är 

stolt över dem. Väldigt stolt att det gått så bra för dem 
alla. 

Arya får ofta höra att hon ser frisk och pigg ut. Hon 
utstrålar glädje och värme och tycker inte om att klaga. 
- Varför ska man gnälla? Det ger mig ingenting. Jag tror 
inte på att vara en person som tycker synd om sig själv. 
Arya försöker aktivera sig hemmavid så gott det går. När 
lusten faller på tränar hon på sitt löpband eller på sin 
motionscykel. Men det finns dagar då hon hellre bakar 
och lagar mat. Det intresset har bland annat tagit henne 
till teveprogrammet ”Halv åtta hos mig” som hon vann 
när hon deltog 2009. 
- Jag gillar inte rutiner och att man ska. Jag är en vild per-
son som vill göra det som känns bra för stunden, säger 
hon och skrattar. 

Hon blickar framåt och längtar efter att pandemin ska  
gå över. Arya är positiv till att vaccinera sig, hon vill kän-
na sig fri.
- Jag är en levande människa, jag vill kunna göra vad jag 
vill istället för att bara sitta här hemma ensam. Jag vill 
resa och jag vill fortsätta att föreläsa. Till min sista stund 
är kommen. 

Text: Linda Nordqvist 
Foto: Privata bilder 

För att läsa mer om den multibegåvade Arya, besök 
gärna hennes hemsida: www.arya.se
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Arya som pilot. På bilden längst ner till vänster är hon 
tillsammans med sina fem barn. Alla bilder är lånade från 
Aryas hemsida.
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Jag ställer frågan till André Struglics, docent i experi- 
mentell ortopedi vid Lunds universitet och en av de fors-
kare som tillsammans med sitt team letar efter orsaken 
till att brosket bryts ner i lederna, anledningen till att man  
får sjukdomen artros. Jag medverkar som forsknings-
partner i Andrés artrosprojekt som delvis finansieras av 
Reumatikerförbundet. Att vara forskningspartner inne-
bär bland annat att hjälpa forskarna med ett patientper-
spektiv på deras forskning.

I Andrés projekt vill man utreda vilka tidiga processer 
i lederna som orsakar utvecklingen av artros. Forskarna 
studerar biomarkörer som skulle kunna användas för 
diagnos eller till att följa effekter på behandling av pa-
tienter med artros. En biomarkör är en objektivt mätbar 
indikator, till exempel blodtryck, sockerhalt i blodet eller 
ett protein i ledvätskan, som visar på något biologiskt 
tillstånd.

Vad beror svullnaden och värmen på?
-  Att ditt knä svullnat och blivit varmt beror kanske på att 
du har en tidigare skada på menisken eller korsbandet  
i knät som med tiden och åldern har utvecklats till artros. 
Det kan drabba män och kvinnor i alla åldrar men är van-
ligare om man passerat 45 år. Men det kan också vara 
att du har en artros i övriga leder och då är det sannolikt 
att du även har artros i knäleden, förklarar André.

Är det mormors gener som spökar?
   Visserligen har jag idrottat ganska hårt i större delen 

Är forskningen på väg att 
hitta orsaken till artros?
Att leva med artros innebär både smärta, stelhet och svårig-
heter att utföra viss fysisk aktivitet. Men det innebär också att 
leva med överraskningar. Ena dagen går det bra att bestiga 
berg och nästa dag blir man sittande med värk. Inte på grund 
av att man varit för dumdristig med bergsbestigningen. Artros-
besvären kan slå till när som helst. Nu tittar jag på mitt knä 
som värker och blivit väldigt svullet och varmt. Inte går det att 
böja på knät som vanligt heller. Vad är det som händer i mitt 
knä? Jag har ju inte ens ansträngt mig.

av mitt aktiva liv  
och kanske ut- 
satt mig för en  
del kollisioner  
mot ledytorna.  
Men nu är jag  
70+ och har fått  
diagnosen gen- 
erell artros. 

Jag har fått 
en ny kula inop-
ererad i höften  
och stretar med  
att försöka öpp-
na inbrottssäkra 
förpackningar 
med mina krok- 
iga och stela fin-
grar. Dessutom 
har det blivit dål- 
igt med styrke-
träning under det senaste året då gymmen i princip varit 
stängda för oss äldre. I mitt fall är det nog också en ärft-
lig historia. Jag hörde ofta att min mormor, ju äldre hon 
blev, klagade över att hon ”fått vatten i knäna igen”.

Men varför svullnar knät och blir varmt? Det blir inte så 
med mina fingrar, höfter, axlar eller rygg där jag också 
har artros?
- Svullnaden beror på att det blir ett överskott av ledvät-

ska i knät som leden 
producerar för att lind-
ra en irritation som 
säger att det är något 
fel med ditt knä.  Det 
har blivit en inflamma-
tion i synovialmem-
bramet som är insidan 
av den omslutande led-
kapseln i knät. Inflam-
mationen kan i sin tur 
bero på flera orsaker, 
meniskskada, artros el-
ler reumatism. Det är 
inflammationen som 
”värmer” knät genom 
att blodflödet ökar i 
ledkapseln. 

- I ditt fall handlar det sannolikt om en artros som gör 
att knät svullnar och blir varmt. Men du är inte ensam. 
Man räknar med att en tredjedel av befolkningen, me-
delålders och äldre, har skadade menisker som påverkar 
ledens förmåga att fungera och klara belastning. 

Brosket mår inte sämre av träning
   Jag inser att jag inte bara denna gång utan flera gånger 
i framtiden kommer att drabbas av ”vatten i knäna” 
men nu vet jag åtminstone vad det beror på. 

Frågan är bara hur jag bäst ska sköta om mina knän?
Träna mera lyder receptet – men då får jag ju mera ont?
- Att träning har en positiv inverkan vid artros har varit 
känt länge. Det går att se på röntgenbilder och är tydligt 
när patienter får skatta sitt välbefinnande. Ändå finns 
det en bild hos allmänheten av att ledbrosket kan brytas 
ner av träning, menar André. 
– Det här med att man kan nöta ner brosket, det är en 
gammal myt som vi behöver slå hål på, betonar han.
   André och hans kollegor har gjort en kunskapssam-
manställning där de gick igenom ett stort antal studier 
för att titta på hur träning påverkar artrospatienter på 
det molekylära planet. Det stod då klart att molekylerna 
i ledbrosket inte påverkas negativt av ökad fysisk aktivi-
tet. Vid artros är balansen mellan uppbyggnad och ner-
brytning av ledbrosket rubbad. 
- När du tränar får du en högre omsättning av ledväts-
kan, det vill säga brosket bryts ner och byggs upp igen 
i en snabbare takt. Tyvärr kan nerbrytningen, trots trä-
ningen, gå snabbare än uppbyggnaden. Men om du inte 
tränat hade du förmodligen mått ännu sämre i leden, 
säger André.

Hur är det med läkemedel och annan hjälp mot besvären? 
- I dag finns inget läkemedel mot artros som bevisligen 
bromsar brosknedbrytningen eller stimulerar produk-
tionen av nytt brosk, berättar André. Däremot pågår det  
kliniska tester av läkemedel. Generellt kan man säga att 
det idag inte finns några undergörande medel för att ar- 
trosen ska läka. Man kan använda smärtstillande läke-
medel som lindrar ett tag.  

Vad är det för slags läkemedel som testas och hur snart 
kan vi hämta ut de på apoteket? 
- Läkemedlet måste testas i olika faser och just nu finns 
flera olika studier i fas II*. 

Viktig forskning för tusentals människor
   När det gäller att lindra svullnad i knät är knäskydd som 
både stödjer och avlastar knät ett bra hjälpmedel, tipsar 
André. Under de perioder då smärtan är som värst kan 
man också komplettera med antiinflammatoriska tab-
letter. 

Hur bedriver ni er forskning?
- Utgångspunkten för våra studier handlar om vad som 
händer med olika broskproteiner efter att knät utsatts 
för en skada (till exempel en korsbandsskada). Genom 
att studera förändringar kan vi upptäcka tidiga stadier 

André Struglics
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av sjukdomsprocessen. Vi analyserar också hur dessa 
processer i framtiden påverkas av behandling med läke-
medel.

Men hur gör ni för att kunna se och konstatera vad som 
händer i knät?
-Vi har samlat in vävnadsprover samt blod och ledvätska 
till en ”biobank” som ger oss möjlighet och fördelen att  
använda mänsklig vävnad. Med en experimentell modell, 
där vi i laboratoriet odlar broskbitar från friska individer, 
kartlägger vi tidiga förlopp vid utveckling av artros. Det 
har ofta uppstått en inflammation som stimulerar till 
ökad nedbrytning av vävnad. Den försöker vi efterlikna 
och påskynda genom att tillsätta inflammationsfrämj-
ande molekyler som driver inflammation. 
- Vi studerar även prover från patienter som bytt ut sin 
led eller som genomgått artroskopi.  Därigenom kan vi 
upptäcka skillnader mellan frisk och sjuk vävnad samt 
verifiera data från vår modell.

När kan vi se resultatet av forskningen – när slipper vi 
artros?
- Den frågan är nästan omöjlig att svara på, säger André. 
Det pågår ett omfattande forskningsarbete runt om i  
världen och jag skulle gissa att den eller de personer 
som löser artrosens gåta kommer att få Nobelpris. Ar-
tros räknas av WHO (Världshälsoorganisationen) som 
en av de tio mest förekommande folksjukdomarna som 
förorsakar svår smärta, stelhet och svårigheter att röra 
sig. I Sverige görs det ca 60 000 knäoperationer per år 
som är artrosrelaterade.
- Behandlingen av artros, operationer, rehabilitering och 
svårigheter att delta i arbetslivet med sjukskrivningar 
som följd ger minskad livskvalitet och ger sammantaget 
samhällskostnader som uppgår till miljardbelopp per år, 
bara i Sverige, konstaterar André. Därför är forskningen 
så oerhört viktig, inte bara samhällsekonomiskt utan 
framför allt för att människor ska slippa det lidande och 
funktionshinder som sjukdomen artros medför.

Får ni tillräckligt med pengar för att arbeta framgångs-
rikt? 
- Vi är priviligierade som får forskningsmedel bland an-
nat från Reumatikerförbundets forskningsfond. Vi får 
också forskningsanslag från Crafoordska stifelsen samt 
från läkemedelsindustrin. Men vi har ont om forsknings-
medel i förhållande till den stora uppgift vi har att jobba 
med. Med tanke på det är det förvånansvärt mycket bra 
forskning som görs. Man får inte ge upp! Det känns mer 
positivt i dag än vad det gjort tidigare, säger han.

Så om du får göra en expertgissning, när tror du att lös-
ningen på artrosens gåta kommer? 
- Det står nog just nu skrivet i stjärnorna, för att använda 
en klyscha. Men vi som forskar har gott hopp om en snar 
lösning, avslutar André.

Text: Gunnel Jonsson 

* Fas II: Vanligtvis kontrollerade studier, avsedda att 
fastställa effektivitet och dosering (om tillämpligt) för 
diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska produkter 
eller tekniker. Studierna genomförs i en försöksgrupp 
omfattande flera hundra frivilliga deltagare, inklusive 
ett begränsat antal patienter med den sjukdom som är 
föremål för behandlingen. Fas II pågår under ca två år.

Mer information om diagnosen knäartros finns på 
Reumatikerförbundets hemsida: 
https://reumatiker.se/?s=kn%C3%A4artros

Medlemmar som är intresserade av att delta i forsknings- 
projekt anmäler sitt intresse till Reumatikerförbundets 
forskningsavdelning. Efter en urvalsprocess får man ut-
bildning och kan därefter väljas ut som medarbetare i ett  
forskningsprojekt. Verksamheten riktar sig mot medi- 
cinsk forskning, vårdforskning, rehabiliteringsforskning  
och annan forskning som påverkar de reumatiska sjuk-
domarna och sjukdomar i rörelseorganen och/eller dess 
effekter. Reumatikerförbundet arbetar aktivt med att 
påverka forskningsfrågor i samhället i allmänhet och 
särskilt för reumatiker. Är du intresserad av forskning 
och är medlem i Reumatikerförbundet samt har engage-
mang och möjlighet att anta nya utmaningar? Då tror vi 
att du kan passa som forskningspartner!

Dina erfarenheter är värda mycket
Du som utbildas till forskningspartner deltar i forsk-

ningsprojekt med din unika kompetens och erfarenhet 
som reumatiker. Du kan på olika sätt dela med dig av 
dina synpunkter, till exempel när det gäller inriktning på 
forskningsprojekt och deras upplägg. Du fyller även en 
viktig roll som länk mellan forskningen och Reumatiker-
förbundet. Det viktigaste bidraget du som forsknings-
partner kan ge är kunskapen om att själv leva med en 
kronisk sjukdom.

Uppdragen skiljer sig åt från projekt till projekt – 
ibland är forskningspartnern inblandad i projektet från 
start till mål, vilket är att föredra, och andra gånger bara 
i vissa delar av processen. Arbetsuppgifterna kan också 
vara väldigt varierande. Det kan exempelvis handla om 
att läsa in andra studier, delta i diskussioner om kliniska 
behov eller diskutera etiska överväganden. Samarbetet 
mellan forskare och forskningspartners ger ofta väldigt 
positiva effekter, både för forskarna och för forsknings-
partnerna och i slutändan för personer med reumatisk 
sjukdom.

Vill du bli forskningspartner?
En forskningspartner är en person som lever med en 
reumatisk sjukdom och har unika kunskaper både om 
sin sjukdom och hur det är att leva med den. Reumatiker-
förbundet har sedan 2008 utbildat forskningspartners 
som därefter kan ingå som medarbetare och expert på 
patientperspektivet i ett forskningsprojekt.

Utbildning
Grundutbildningen är en kurs på två dagar. I kursen 

ingår bland annat en genomgång av forskarens vardag 
och diskussioner om forskningsetik. Efter grundutbild-
ningen följer ofta löpande fortbildningar. Vi har hittills 
utbildat ett 40-tal forskningspartners. Vi tar gärna emot 
nya anmälningar.

Vad krävs av en forskningspartner?
För att kunna bli forskningspartner bör du uppfylla 

följande: Erfarenhet av att leva med kronisk sjukdom, 
antingen egen eller hos närstående. Ha ett intresse för 
forskning. Ha engagemang, möjlighet samt att du kan 
uttrycka dig väl i tal och skrift. Behärska engelska i tal 
och skrift och ha god datorvana.

Är du intresserad och vill du veta mer?  Kontakta forsk-
ningsavdelningen: forskning@reumatiker.se
 
Källa: 
https://reumatiker.se/forskning/forskningspartner/

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

Plusgiro: 90 17 04- 7

www.ungareumatiker.org
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Bita Nourozian 
vårdenhetschef på reumatologen Danderyd

Kontakten fick en pratstund med Bita Nourozian som 
arbetat tolv år på reumatologen på Danderyd och som 
sedan ett år tillbaka är vårdenhetschef på reumatolog-
mottagningen. Bita är utöver sitt yrke även ordförande 
i FRS, Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige. 
Föreningen är öppen för sjuksköterskor som är verk-
samma inom eller intresserade av reumatologi och om- 
vårdnad för barn och vuxna. Föreningen skapades 1985 
för att främja forskning, utbildning och samarbete inom  
reumatologisk omvårdnad och har idag omkring 150 
medlemmar.

Hej Bita, när blev du ordförande för föreningen? 
- Jag har suttit som ordförande i snart två år, är inne på 
andra året nu och satt som ledamot i ett år innan dess. 
Så jag har inte varit med så länge, men trivs väldigt bra 
med det arbetet. 

Vad skulle du säga är föreningens främsta uppdrag? 
- Vi arbetar mycket med att uppmuntra och främja frågor 
inom forskning och vi besvarar remisser från Socialstyr-
elsen och nationella kunskapsstyrningen. Samt ser till 
att omvården för reumatologiska sjukdomar utvecklas. 

Hur hinner du med, du har ett krävande jobb också?
- Haha, ja du. Jag har två barn, ett hem att sköta om och 
har även skaffat mig två valpar. Men det är roligt, så det 
går. 

Hur kommer det sig att du brinner för reumavård och 
reumatiska frågor? 
- Det är en bra fråga. Den dagen jag satte min fot på reu-
matologen tänkte jag ”här blir jag inte långvarig”. Men 
nu säger jag istället ”här kommer jag aldrig ifrån”. Jag 
tycker om patientgruppen och utvecklingen på vården. 
Det sker sådan stor utveckling både medicinskt och på 
andra sätt. Det hinner aldrig bli tråkigt.

Och ingen patient är den andre lik? 
- Nej verkligen inte. Man kan inte säga att till exempel 
alla RA-patienter är på ett sätt. Utan alla är olika och vi 
behandlar alla typer av reumatiker hos oss. 

Hur har du upplevt generellt att dina patienter har reag-
erat på att besöka vården under pandemin?

- Många har varit rädda för att komma och en del har 
varit rädda för att ta sina mediciner, särskilt i början av 
pandemin. Det har då gjort att de blivit sämre i sin sjuk-
dom istället. 

Vill man som patient vaccinera sig?
- Det tror jag, vi får många samtal där man frågar om 
man får och kan vaccinera sig, vilket gör att jag upplever 
att man vill vaccinera sig när det väl är dags. 

Skulle du säga att det är säkert för reumatiker att vac-
cinera sig? 
- Det finns inget kontraindikationer som visar på att 
man inte kan vaccinera sig eftersom vaccinet är ett 
avdödande vaccin. Hade det varit ett levande vaccin 
hade vi avrått från det. Både diagnos och behandling 
spelar roll och det har inte visat sig i några studier att re-
umatiker blir sämre i covid-19 än resten av befolkningen. 
   
Har ni kunnat fortsätta ta emot era patienter som innan 
pandemin eller har det ökat med digitala besök?
- Vi drog ner på antalet besök till en början och ersatte 
med telefonsamtal och försökte med videosamtal men 
nu har vi nästan återgått till vanlig mottagning. Vi tycker 

det är mer värdefullt med fysiskt besök och de flesta 
kommer faktiskt på sin inbokade tid. 
   
Hur ser vårdskulden ut för er? 
- Vi hade en vårdskuld redan innan pandemin, men nu 
jobbar vi väldigt hårt på att få bort den genom att er-
bjuda bland annat kvällsmottagning. Vi jobbar aktivt på 
att banta vår väntelista. 
   
Vår ambition är att alla reumatiker ska ha en teambase-
rad vård, hur ser du på det? 
- Jag tycker det är bra och på Danderyd arbetar vi i team 
kring patienten. Vi har mycket kontakt med sjukgym-
nast och arbetsterapeut. Dock kanske vi inte arbetar lika  
mycket i team som när jag började, men vi försöker ha 
den ambitionen.  

Vi har även utvecklat en sjuksköterskeledd mottag-
ning på Danderyd och det uppskattas av både sjuk-
sköterskorna och patienterna. Även om det fanns en 
del skeptiska tankar kring det från start. Man blev som 
patient osäker och kände ”ska jag bara träffa en sjuk-
sköterska och inte läkare” men allt eftersom förstod 
våra patienter att det var värdefullt att få den hjälpen.  
   
Berätta, vilka patienter hänvisas till den mottagningen? 
- Det är patienter som är stabila i sin sjukdom och har 
en fungerande behandling. De kan likaväl träffa en duk-
tig sjuksköterska istället för läkare. Sjuksköterskan har 
dock alltid möjlighet att konsultera med en läkare om 
det behövs.

Berätta mer om föreningen, brukar ni medlemmar träf-
fas? 
- Vi brukar ha två utbildningsdagar varje år i samband 
med vårt årsmöte, men det har vi tyvärr inte kunnat ha 
under pandemin. Men det är annars mycket uppskattat. 
   
Hur ställer sig föreningen till om vårdval reumatologi 
kommer införas i Stockholm? 
- Vi har faktiskt inte diskuterat det än, men jag tror inte 
på att det är en bra lösning för reumavården, jag tror 
inte man kommer kunna följa vårdförloppen lika bra 
som man kan idag. Skulle det bli aktuellt får vi i förening-
en ta tag i den frågan.

Tack för pratstunden! 

Text: Linda Nordqvist 
Foto: Privat bild 

Vid Stockholms universitet finns öppna föreläsningar 
och forskningsevenemang för alla åldrar och intresse-
områden. De är alltid gratis och öppna för alla. 

Under coronapandemin är antalet öppna föreläsning-
ar begränsat. Vad som gäller för varje tillfälle finns an-
givet i anslutning till varje evenemang. Nedan finns ett 
urval av kommande och genomförda program.

Surfa in på: 
https://www.su.se/kalender/öppna-föreläsningar för att 
läsa mer och anmäla dig. 

22 februari, Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetare pratar politik: "Sånt händer inte här". 
Auktoritär populism, uppror och valet 2020 i USA

9 mars, Fysikum
DESIREE: Där atomkollisioner möter astrofysik

1 april, Fysikum
Vatten - den märkligaste vätskan

19 april, Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetare pratar politik: Ett civilsamhälle i transforma-
tion

21 april, Föreläsning
NY TID Ågesta, Sverige och kärnkraften

6 maj, Fysikum
Varför försvinner antimaterien? Experiment i Lund 
söker svar på fysikens gåtor

10 maj, Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetare pratar politik: EU efter Brexit

3 juni, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS) 3/6

3 juni, Fysikum
Att leva tillsammans - växelverkan mellan stjärnor 
påverkar deras åldrande

/RED

Öppna föreläsningar
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Idén till att starta en förening för myositer i Sverige upp-
kom på en världskonferens för myositer i Berlin 2019. 
Anneli Dihkan och framlidne forskningspartnern Anna 
Mohr som deltog i professor Ingrid Lundbergs myosit-
forskargrupp fanns på plats under konferensen. De upp-
täckte att det i många andra länder finns en förening för 
personer med myositer, men inte Sverige. Det ville Anna 
och Annelie ändra på. 
   

Kontakten fick en pratstund med Jan Berndtsson som 
är utsedd till interimsordförande fram till årsmötet som 
äger rum i mars månad. Vi träffas via den digitala platt-
formen ZOOM. Jan befinner sig sedan en tid tillbaka på 
lantstället i skogen mellan Lerum och Landvetter, han 
har valt att isolera sig på grund av covid-19. För 1,5 år 
sedan gick han i pension och det var ungefär i samma 
veva som han fick förfrågan att sitta med i styrelsen för 
föreningen.
- Valberedare för styrelsen är numera Maryam Dastmalchi  
som också är min läkare på Karolinska och hon har ten-
taklerna ute när hon träffar patienter. Det var på den 
vägen som jag kom i kontakt med Annelie, som också 
sitter med i styrelsen. 

Föreningen har i skrivandes stund över 40 medlemmar,  
det har ökat under de senaste månaderna och styrelsen 

Riksförening 
för Myositsjukdomar

planerar nu för medlemsaktiviteter under kommande 
verksamhetsår. Man ser gärna att kunna erbjuda fysiska 
träffar framöver, men får vänta med det tills vaccinering- 
en är igång på allvar.
- Vi försöker skapa ett mervärde för medlemmarna och 
vill ge dem något extra. En första aktivitet kommer vara 
ett webbinarium nu under februari månad som vi hop-
pas ska locka, säger han. 
   Webbinariet kommer handla om bland annat covid-19 
och vaccineringen, men även om träning och informa-
tion om föreningen. Just träning är en viktig del av be-
handlingen för myositsjukdomar.  
- Det är jätteviktigt att träna och röra på sig och göra det 
i kombination med medicineringen. Är man nyinsjuknad 
och har inflammationer i kroppen ska man däremot inte 
hårdträna på gym, som jag gjorde, utan man bör vänta 
tills medicinerna börjar verka. Nu på vintern tränar jag 
på min motionscykel, 35 minuter varannan dag, berättar 
Jan.
   

Myosit är en inflammatorisk systemsjukdom som ut-
över typiska symtom som muskelsvaghet och nedsatt 
uthållighet i arm- och benmuskler också kan innebära 
inflammation i ett flertal olika organ, däribland lungor, 
leder och i huden som kan uppvisa särpräglade utslag. 
- För mig började det med en röd fläck på tån som jag 

Riksförening för Myositsjukdomar är sedan maj 2020 en ny 
riksförening inom Reumatikerförbundet. Det började med 
att man bildade en arbetsgrupp hösten 2019 med mål att 
starta föreningen och i maj 2020 godkändes föreningen som 
en riksförening av Reumatikerförbundet och en interims-
styrelse bildades. Föreningen finns till för dig som har någon 
av följande diagnoser; Polymyosit, Dermatomyosit, Juvenil 
Dermatomyosit, Amyopatisk dermatomyosit, Inklusions-
kroppsmyosit, Antisyntetassyndrom, Ögonmuskelmyosit 
eller Immunmedierad nekrotiserande myopati. 

En ny riksförening tar plats inom Reumatikerförbundet

sökte för, det var 1984 och jag 
kände inte till begreppet myosit 
sedan tidigare, berättar Jan och 
fortsätter: 
- Jag hade även lungpåverkan 
när jag fick sjukdomen, då det är 
vanligt att den sätter sig på lung-
orna. 

För Jan tog det ungefär 18 må- 
nader innan han kunde få rätt dia-
gnos och sjukdomen är inte all- 
deles enkel att upptäcka efter-
som den visar sig på olika sätt. 
Föreningen uppskattar att det 
finns omkring 1 500 personer i 
Sverige som lever med en myo-
sitsjukdom idag och de vill gärna 
nå ut till dessa. 
- Just nu är det flest medlemmar 
i Stockholmsområdet men vi vill 
finnas och verka över hela landet.           
   

Den 13 mars har föreningen sitt första årsmöte som 
de kommer hålla digitalt via ZOOM. Om årsmötet vill 
se Jan som ordförande kan han tänka sig fortsätta som 
ordinarie. Framtidsplanerna är att fortsätta ge medlem-

marna mervärden som till exem-
pel information och gemenskap 
och därigenom öka på medlems-
antalet i föreningen. 
- Det finns en Facebookgrupp 
som heter Myosit Sverige där det  
finns ca 300 medlemmar. Där gör  
vi reklam för vår förening. Vi vill 
även försöka nå ut till allmänhet-
en och vården genom att sprida 
information på olika vårdmottag- 
ningar, berättar Jan.
  

Till styrelsen finns ett expert-
team bestående av professor  
Ingrid Lundberg och fysiotera-
peut Helene Alexanderson knu-
tet. Ingrid och Helene kan svara 
på allmänna frågor från medlem-
mar om myosit. För frågor om 

myosit och om medlemskap hänvisas till föreningens 
e-postadress: myosit@reumatiker.se, mer information 
om föreningen finns på deras hemsida: 
https://myosit.reumatiker.se 

Text: Linda Nordqvist 
Foto: privat bild 

Jan Berndtsson

Publicerad: 29 januari 2021
Minst 55 procent. Så många ska ha en fast läkarkontakt 
i primärvården nästa år. Det är regeringen och SKR över-
ens om.

I överenskommelsen som presenterades fredagen den 
29 januari är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
och regeringen överens om hur 3,2 miljarder ska använ-
das för att stärka omställningen till nära vård. Pengarna 
avsattes i budgeten i höstas. 

Ett av de mål som satts upp är att vid utgången av 
2022 ska minst 55 procent av befolkningen ha en namn-
given fast läkarkontakt i primärvården. 

– Det ser väldigt olika ut. Vissa regioner ställer krav i 
sitt vårdval att fast läkarkontakt ska namnges och andra 
har arbetat så här sedan husläkarsystemet på 90-talet.

Hälften ska ha fast läkarkontakt i 
primärvården nästa år

Andra har väldigt stora bemanningsproblem, säger 
Marie Morell (M), ordförande i sjukvårdsdelegationen 
hos SKR, till Dagens Medicin.

Går det att ha ett gemensamt mål med så olika förut-
sättningar?
– Det är regeringen som velat ha siffran. Det är jättelätt 
att fixa 100 procent, rent administrativt i systemen, men 
det är inte det vi vill ha. Vi har försökt föra in resoneman-
get om att siffran måste återspegla verkligheten och gå 
att följa upp. Motsvarande mål för äldreomsorgen är att 
minst 80 procent av de som bor på ett särskilt boende 
ska ha en fast läkarkontakt.

Text: Linda Berglund, Dagens Medicin
Källa: www.dagensmedicin.se 
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 ӧ Rutavdrag utvidgas till fler tjänster. Taket för avdrag  
 höjs till 75 000 kronor.

 ӧ Räntan slopas på uppskjuten beskattning av vinst   
 vid bostadsförsäljning

 ӧ Skattereduktion för förvärvsinkomster på upp till 
 1 500 kronor införs under 2021

 ӧ Skattereduktion införs för gröna investeringar.   
 Ersätter bland annat solcellsstödet.

 ӧ Skatteklyftan mellan pensionärer och förvärvsar-  
 betande tas bort

 ӧ Nya regler för registrering av drönaroperatörer
 ӧ Fordon med obetalda p-avgifter på över 5 000 kro-  

 nor ska få användningsförbud
 ӧ Nya regler för hur man beräknar böter för överlast   

 på fordon
 ӧ Kraven sänks för att vapenbrott ska bedömas vara   

 synnerligen grovt och maxstraffet höjs till sju år
 ӧ Fler typer av vapenbrott ska bedömas som grova
 ӧ Passavgiften höjs från 350 till 400 kronor

Nya lagar 2021

Ella Bohlin (KD) slutar som regionråd i Region Stock-
holm vid årsskiftet, meddelar hon via sociala medier.
”Beslutet är taget efter noggrant övervägande. Det 
senaste året har varit tungt på ett personligt plan. 
Det har lett till att jag nu är på en plats i livet där jag 
måste sätta min egen hälsa och min familj i främsta 
rummet”.

Vidare skriver hon:
”Jag är tacksam över mycket som vi har åstadkommit i 
Region Stockholm under de senaste sex åren, inte minst 
de ekonomiska förstärkningarna till förlossningsvården, 
mer resurser till primärvården, vaccinationsstrategin och  
att cancervården fungerar bättre idag.
Jag vill tacka mina partivänner i Kristdemokraterna, vårt  
kansli i Region Stockholm, mina politiska kollegor och alla 
fantastiska tjänstemän för gott samarbete. Inte minst  
vill jag tacka alla fantastiska medarbetare inom vården.”

Ella Bohlin (KD) slutar 
”Senaste året har varit tungt”

Ella Bohlin har varit po- 
litiskt aktiv i nästan 20 år 
och regionråd sedan hö- 
sten 2014 med ansvar för 
bland annat hälso- och  
sjukvårdsfrågor.

Enligt Kristdemokrat- 
ernas pressekreterare i 
Region Stockholm kom- 
mer Ella Bohlin inte att 
lämna några kommen- 
tarer för tillfället utan 

hänvisar till meddelandet i sociala medier.

Text lånad från: www.svt.se 

Ella Bohlin (KD)

 ӧ Unga brottslingar ska kunna dömas till rörelsein-  
 skränkningar med fotboja

 ӧ Obetalda böter ska lättare kunna omvandlas till   
 fängelse

 ӧ TV-avgiften sänks med 67 kronor per person och år
 ӧ Lättnaden av arbetsvillkoret i arbetslöshetsför-  

 säkringen förlängs i två år
 ӧ De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan   

 förlängs med två år
 ӧ Studielånet för vuxna som tidigare haft jobb kan   

 höjas med tillägg på 1 000 kr per månad.

Källa: www.svt.se 

De är inte helt lätta att få 
tag på men nu kan du sy 
ett helt gäng bekväma och  
snygga munskydd efter  
denna enkla beskrivning 
här nedan. Så lätta att sy 
att du kan göra dig ett helt 
gäng som matchar ditt 
humör och dina kläder. De 
är även lätta att slänga i 
tvätten och torkar fort, då 
du kan hänga upp dem på 
tork i resårbandet.
 
Material: Lite trikåtyg, lite 
bomullstyg till foder och 
resårband.

Sy ditt eget munskydd

GÖR SÅ HÄR:
 
Mall till ansiktsmask.
1. Rita av vår mall på avigsidan av ditt trikåtyg, klipp ut 
två stycken med 0,5 cm sömsmån. Klipp även ut två de-
lar i bomullstyget med 0,5 cm sömsmån. Klipp till två 
resårband som ca 18 cm. För mig var det lagom med 17 
cm och till mina döttrar räckte det med 16 cm, du provar 
ut exakt längd i sista steget.
2. Sy ihop trikåtyget räta mot räta med 0,5 cm sömsmån 
längs den rundade framkanten, pressa isär sömsmånen. 
Gör likadant med bomullstyget.
3. Lägg trikåtyg och fodertyg räta mot räta, sy ihop längs 
ovan- och undersida med 0,5 cm sömsmån, pressa isär 
sömsmånerna.
4. Vänd ut rätan. Pressa in 0,5 cm längs med de öppna 
sidorna. Nåla fast resårbandet och prova ut så längden 
blir lagom långt. Sy fast med en stickning runt om hela 
masken.

Källa: www.allas.se
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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

Trots en alltmer tilltagande smittspridning av Covid-19 i 
december och med fler restriktioner i antal som kunde 
ses fysiskt så hade vi ändå samlats för en gemensam jul-
lunch.

Vi var inte många pga restriktionerna men oj vad trev-
ligt vi hade.  God mat som vi, för att undvika handlande 
i affärer, tagit från Picchus café som levererade på Coro-
nasäkert vis.

Vi hade också hyrt Grimstagården som är otroligt stor 
och som normalt kan rymma 100 personer. Här finns 
gott om plats för att ha socialt avstånd. Vi kommer ock-
så ha vårt årsmöte här liksom de medlemsmöten som är 
inplanerade för våren.

För att göra det så säkert som möjligt så tillhanda-
hölls både handsprit och mun- och fotskydd. Fotskyd- 
den var mest för att vi skulle slippa städa, inte för att 
hindra smitta. :-)

Coronasäkrad jullunch 
hos SollUppSig

Det var mycket skratt, blandat med berättelser om 
hur man skulle fira jul. Vi pratade om att flera hade mått 
sämre under hösten i sin sjukdom. Saknaden efter barn 
och barnbarn är också något som vi alla känner av efter 
så lång tid. För att inte tala om alla kramar vi saknar. Vi sa 
att när det här är över finns ett enormt uppdämt behov 
av kramar, så oj vad vi ska kramas då!

Och kan ni tänka er att lagom till kaffet så hade också 
tomten hittat hit. Eller rättare sagt han hade varit på 
plats tidigare och lämnat klappar, eftersom vi alla varit 
snälla under året. Coronasäkrad jultomte, det ni!

Efter några trevliga timmar så skildes vi åt och öns-
kade varandra God Jul och ett förhoppningsvis bättre 
Gott Nytt År. 

Hoppas vi snart kan återgå till någon sorts normalitet 
och att vi kan ses under året på ett, flera eller alla 
medlemsmöten och Ålandsresan.

Mia Thegel
Ordförande SollUppSig
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Årsmöte 2015

FöreningslivFöreningsliv

Solna - Sundbyberg

Vaxholm

Stockholm

Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna

Hej Alla Medlemmar!
Önskar er alla en God fortsättning på det nya året och 
att vi får ett bättre år i år.

Årsmötet blir via poströstning i år som ni nog förstår. 
Vi önskar få in era svar senast den 18/2-21 

Mvh 
Margaretha Pettersson ordförande
Vaxholms Remautiker föreningen.

Hej medlemmar och välkomna till ett nytt och förhopp-
ningsvis bättre år, 2021, då vi på sikt kommer att kunna 
vaccineras allihop. I och med det så ser jag fram emot 
att kunna träffa er medlemmar igen på medlemsmöten, 
resa eller föreläsning. 

Alla möten under våren kommer att ske i Grimsta-
gården, Gamla Vägen 23, 194 67 Upplands Väsby. Det är 
enkelt att ta sig dit både kollektivt och med egen bil. Det 
finns en stor parkering precis vid huset. Vi har valt att 
hyra Grimstagården igen för att det är enkelt att hålla 
socialt avstånd. Där finns plats för normalt 100 personer,  
och så många brukar vi inte vara :-). Vi tillhandahåller 
handsprit, munskydd och även fotskydd. Nu under våren 
måste man anmäla sig om man vill komma så att vi inte 
blir för många utan följer myndigheternas rekommen-
dationer. Anmälan görs till: solluppsig@reumatiker.se.  
Avvakta därefter svar att ni kommit med.

Året börjar med Årsmötet som när ni får denna tidning  
redan har ägt rum den 13 februari.

Medlemsmöte framåt är följande datum. Anmälan 
ska ske senast tre dagar innan då vi behöver veta hur 
många som kommer och hur mycket soppa vi ska koka.
 11 mars kl 11.30–13.00
15 april kl 11.30–13.00
6 maj    kl 11.30–13.00

Vi har ännu inte bestämt tema utan vi gör det tillsam-
mans med er. En av gångerna kommer en tandläkare, 
Helen Almström, att berätta om våra tänder och vilka 
förmåner vi kan ha. Hon var inplanerad 2020 men då 
blev det som alla vet inte av. Jag kommer skriva på vår 
Hem- och Facebooksida när jag vet vilket datum det blir. 
Förhoppningsvis så långt fram som möjligt så att vi kan-
ske hunnit bli vaccinerade.

Vi hoppas alla att Ålandsresan kan bli av i år och pre-
liminärt har vi bokat fredag 28 maj för den. Mer informa-
tion kommer i nästa nummer av ReumatikerKontakten 
då vi också kanske vet om det går att genomföra.

Och som alltid om något händer eller något behöver 
ändras eller läggas till så kommer det alltid upp på hem-

sidan: https://sus.reumatiker.se/ Och på Facebooksidan: 
https://www.facebook.com/solluppsig. Så kika in där 
med jämna mellanrum
Nu kör vi…..

Mia Thegel 
Ordförande 

Reumatikerföreningen i Österåker hoppas att i slutet av 
maj kunna genomföra en utomhuspromenad.

Konstvisning på Runö med efterföljande lunch inne på 
Runö Konferens & Event. Håll utkik under "inloggad-
gruppen Österåker" på Förbundets hemsida. 

Logga gärna in på Förbundets hemsida, välj "grup-
per", klicka på "Österåker" och håll er uppdaterade.
Om det är problem med att komma in på denna sida mejla  
till monica.rosenblom@gmail.com.

Monica Rosenblom
Ordförande

Go vänner
Tack, du som deltog i årsmötet via post och mailröstning.  
Pandemin håller i sig vilket innebär att vi går på sparlåga 
under våren. Vi satsar på utomhusaktiviteter och en digi-
tal föreläsning. Förhoppningsvis blir hösten bättre.

Tisdagar kl.11.00 fortsätter Inga Lindau med promenader  
i Orminge. Ingas tel: 070-441 92 36. Ring och anmäl dig. 
Ta gärna med kaffekorg om du har lust.
Plats: Orminge Krokhöjden Sjöängsvägen parkeringen 
där elljusspåret börjar. Bussar 471 och 444. Busshållplats:  
Nämndöstigen. Gå därifrån förbi Boo hembygdsgård  
och håll höger fram till Sjöängsvägen, följ den fram till 
parkeringen. Med bil kör du mot Orminge. Håll vänster 
in på Ormingeringen, sväng vänster till Bäcktorpssvägen  
sedan höger Sjöängsvägen, det finns en parkering vid 
Sjöängsvägen när du passerat villorna och radhusen i 
Sjöängen
Torsdag 15 april kl.11.00. promenad i Sickla.
Plats: Sickla vid Life-butiken/ ICA:s entré parkeringssidan. 
Det är 3-timmars gratis parkering därefter betalar man 
för varje påbörjad halvtimme. Beroende på vädret vet vi 
först då vart promenaden tar oss. Från styrelsen ansva-
rar Beatrice André tel: 070 -337 39 40
Tisdag 27 april kl. 18.00-ca; 20.00 digital föreläsning 
Föreläsningen handlar om hälsa utifrån ett miljöpsykolo-
giskt perspektiv. En inblick i modern forskning om hur 
naturen påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Kunska-
per om stress, hur det påverkar oss samt stresshanter-
ing. Konkreta tips på övningar för återhämtning, kropps-
medvetenhet och sinnesnärvaro.
Föreläsare: Josefine Wilkins, socionom, utbildad inom 
ACT, master i miljöpsykologi. Anmälan till:
gun@sicklastrand.se eller tel: 070-888 23 24 senast 20/4.
Mer info: varamednaturen.com/frelsningar-och-work-
shops 
Qigong som har varit gratis för medlemmar i många år, 
är tills vidare inställd. När det väl kommer igång är det i 
annan lokal än tidigare. 
Måndag 7 juni kl.15.00 sommarfest
Vi gör ett försök att träffas på försommaren trots att 
vi inte vet hur pandemin ser ut just då. Det blir lite an-
norlunda än vad det brukar vara. Ingen lax med tillbe-

hör eller bocciaspel. Det viktigaste är att vi träffas då vi 
inte kunnat ses på ett helt år. Det blir någon förtäring av 
enklare slag.
Plats: Sickla strand nedanför vändplan mot vattnet.
Bussar: 401, 403 och 71. Hållplats Sickla Allé. Gå ner till 
sicklasjön. Anmälan: Zigank@gmail.com, 070-468 41 94 
senast den 3 juni. Gå gärna in på hemsidan reumatiker.
se/nv som är uppdaterad med det som är aktuellt!
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Gun Lingbert, ordförande
gun@sicklastrand.se eller tel: 070-888 23 24

Nacka-Värmdö

Österåker

Järfälla - Upplands Bro

Promenader 
Eftersom vi fortfarande inte får träffas inomhus så kom-
mer vi under våren träffas utomhus och gå promenader 
tillsammans i olika delar av Stockholm. Alla promenader 
börjar kl. 11.00 och är 2 timmar inkl. fika. Medtag eget 
fika. 
Datum och plats för promenaderna:
15/2 – Promenad från Stadshuset, 
8/3  – Promenad från Riddartorget, 
29/3 – Promenad från Djurgårdsbrunnsbron, 
19/4 - Promenad från Bergianska Trädgårdens entré. 

Digitala träffar 
Stockholmsföreningen testade ha digitala medlems-

träffar via Zoom under hösten vilket vi kommer att 
fortsätta med under våren 2021, där vissa av träffarna 
kommer ha speciella teman och inbjudna talare. 
Tiderna för de digitala träffarna är: 
onsdagar kl. 18–19 jämna veckor 
och kl. 12–13 udda veckor. 
Zoom-länkarna hittar du på: 
inloggad.reumatiker.se/stockholm/

Hemsidan
På vår hemsida har vi specialgjorda träningsvideor 

som vem som helst kan titta på. Håll även utkik på hem-
sidan för mer information om promenaderna, de digita-
la träffarna och vad som är på gång i föreningen: 
stockholm.reumatiker.se. Anmälan till promenaderna 
och de digitala träffarna sker till kansliet på: 
info@reumasthlm.se. Hoppas vi ses! 



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


