
Utgiven av Reumatikerdistriktet i Stockholms Län, reumatiker.net

KKONTAKTENONTAKTEN
Nr 2, Årgång 43, 2021Nr 2, Årgång 43, 2021REUMATIKERREUMATIKER

Monica Holmner gör ett år Monica Holmner gör ett år 
till som ordförande för Riks-till som ordförande för Riks-
föreningen systemisk skleros föreningen systemisk skleros 

ReumaKompis blir digitalReumaKompis blir digital

Dags att ansöka till Dags att ansöka till 
bassängträningenbassängträningen



    Reumatikerkontakten 2-21 3 2 Reumatikerkontakten 2-21              

Ordförandespalten  .................................................      3
Kanslikolumnen  .................................................      4
Brist på Metotrexat  .................................................      5
Öppna föreläsningar  .................................................    5
Ansökan bassängträning .................................................      6
Repskapet    ................................................     8
På gång intressepolitiskt .................................................  10
ReumaKompis   .................................................  12
Riksföreningen Systemisk skleros.............................................  14
Blåkulla nästa    ................................................ 18
Införandet av Patientkontrakt ................................................. 20
Paleokost   ................................................. 22
Kliver vidare   .................................................  23
Föreningsliv   ................................................. 25

Omslagsfoto: Melker Dahlstrand
Småtexter i tidningen hämtade bl a från Reumatiker-
förbundets hemsida
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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 6 300 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 (AU) 
Kassör  Ingvor Thorén      (AU)
Ledamot Gunnel Jonsson      (AU)
Ledamot  Bitte Wallin  
Ledamot Mona Andersson
Ledamot Lena Berg
Ledamot Carina Forsberg 

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 2 2021
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2021
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. Vår vision (som tar sin utgångspunkt från Förbun-
dets), vi vill: Värna våra diagnosgruppers rätt till kunskap, adekvat behan-
dling samt långsiktig rehabilitering för ett gott liv
• 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.

Välkommen till våren.
Förhoppningsvis har många av våra 
medlemmar nu blivit vaccinerade, 
åtminstone med den första sprutan.  
Det har tagit tid men nu syns ljus-
ningen. Att vädret dessutom blir 
varmare gör att vi lättare kan ses  
fysiskt, det vill säga utomhus. 

Föreningslivet börjar så sakteliga 
återgå till det normala, vi får väl 
säga det nya normala. För ingen- 
ting blir som det tidigare varit. Vi har 
vuxit, både som individer och fören-
ingar. Med det menar jag att vi alla 
har fått nya erfarenheter, på gott 
och ont. 

Av erfarenheter växer man. Själv har jag lärt mig att 
kommunicera på ett helt nytt sätt, digitalt med allt vad 
det innebär. När du inte kan se kroppsspråket på den 
du samtalar med måste uppmärksamheten helt riktas 
mot vad som sägs och där måste hela koncentrationen 
befinna sig. Du måste kunna avläsa det talade ordet på 
ett nytt sätt, för att kunna utröna ordens egentliga in-
nebörd. Menar personer precis vad den säger eller döljs 
något bakom orden? 

Med detta sagt har det blivit betydligt viktigare att 
säga vad man menar och inte tro att den andra ska 
förstå något som inte sägs.

Det vi har lärt oss om det digitala 
får vi inte glömma. Vi ska använda 
oss av det på ett positivt sätt och 
förmedla kunskap och information. 
Några föreningar inom distriktet an-
vänder redan sina nyerövrade kun-
skaper genom att digitalt visa yoga, 
ha digitala föreläsningar om diag-
noser samt digitala styrelsemöten 
och mycket mer. Jag ser fram mot 
att få höra från er i föreningarna 
och få veta att nu är ni alla på gång 
igen.

Kanske kommer det att kunna 
hinnas med några fysiska träffar och 

eventuellt ett fysiskt avslut inför sommaren där ni/vi ses 
igen och kan önska varandra en trevlig sommar. Vi vet 
att vi behövs för våra medlemmar och jag tror att många 
medlemmar saknar oss.

Styrelsens arbete inför sommaren och den kommande 
hösten blir att framför allt planera ett intressepolitiskt 
upplägg inför 2022. Valår med allt vad det innebär. Vi har 
många spännande dialoger framför oss med politiker 
inom både det blågröna styret och oppositionen. 

Inför sommaren hoppas och önskar jag alla er medlem-
mar en tillvaro med era nära och kära på riktigt igen. 

Ordförande, 
Monica Rosenblom 

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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Kanslikolumnen
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Vintern rasat...
…Våren är här!
De varma solstrålarna värmer oss 
skönt och vårens alla färgglada 
blommor poppar upp här och där.  
Det knoppar på träden. Det känns 
hoppfullt. En vaccinerad befolk- 
ning och livet skulle kännas kom-
plett. Mer än så tänker jag denna 
gång inte nämna denna pandemi. 
Jag tror ni, precis som jag, är rejält  
trött på den. I stället blickar vi fram-
åt samt är i nuet och koncentrerar 
oss på det vi kan kontrollera. Som 
vår verksamhet. 

Reumatikerföreningarna kämpar 
på med att hitta medlemsaktiviteter 
som kan passa under rådande situation. Det gäller att 
hitta andra sätt för att umgås och hålla både knopp och 
kropp i schack. Som vanligt hittar ni föreningarnas pro-
gram på sidorna längst bak i tidningen. Vi tar gärna emot 
material från kommande medlemsaktiviteter, både digi-
tala och fysiska. Välkomna att skicka in texter och bilder 
till oss som vi kan presentera i vårt septembernummer. 

Det finns inte bara lokala reumatikerföreningar, utan 
även riksföreningar som verkar över hela vårt avlånga 
land. Föreningarna är experter på sin egen sjukdom och 
finns från norr till söder, väster till öster, för att nå ut till 
dem som har en tuff och mer sällsynt diagnos. Denna 
gång får vi lära känna riksföreningen Systemisk skle-
ros och ordförande Monica Holmner. Monica som varit 
med och startat föreningen berättar om föreningens 
utveckling och hur hårt arbete har gett resultat. Förra 
året kom de på en hedrande andraplats i Fokus Patients 
utnämnande av "årets patientorganisation". Bara att bli 
nominerad var som en seger i sig, menar Monica. Mer 
om det och om denna sjukdom kan ni läsa på sidorna 
14-16.

Det har hållits årsmöten under februari månad i fören-
ingarna och under mars månad även i distriktet. Den 20 
mars klubbades representantskapsmötet igenom och 
nya ledamöter tog plats i distriktsstyrelsen. Den sju 
kvinnor starka styrelsen ska nu leda arbetet under verk-
samhetsåret 2021. Det kommer bli fokus på att stärka 

banden mellan distriktet och fören-
ingarna, men även mellan förening 
och förening. Ett bättre samarbete 
för att jobba med frågor som berör 
hela länets reumatiker. Det kommer 
redan nu börja planeras för kom-
mande år, 2022, som är ett valår. 
Ni kan ta en titt på nya styrelsen på 
sidorna 8-9.

ReumaKompis är Stockholmsför- 
eningens projekt för att stötta ny-
diagnostiserade genom samtal och 
coachning, i och med att de fått en 
reumatisk sjukdom. Rebecka Glaser  
är grundare till idén och nu tar för- 
eningen nästa kliv genom att digi-
talisera projektet för lättare match-

ning av en reumavän. Rebecka och hennes Reuma- 
Kompis Jenny Bäverstig berättar detta för oss på sidorna  
12-13. 

Det har blivit dags att ansöka till distriktets varmvat-
tenbassängträning inför hösten och kommande vår. 
Som läget är planerar vi för att fortsätta bedriva verk-
samheten men med lokala restriktioner. 
Ni hittar all information på sidorna 6-7. 

En förhoppningsfull njutbar sommar är att vänta inom 
kort. Jag håller mina tummar för att sommaren ska ge 
oss alla en chans att umgås med nära och kära. Att häl-
san ska vara med oss alla. 

När vi ses igen nästa gång står vi inför en höst med 
nya utmaningar i sikte. 

Varma vårhälsningar

Linda Nordqvist 
Ombudsman Telefon: 08 - 605 82 70

Plusgiro: 90 17 04 - 7

Forskningen behöver ditt stöd!

www.ungareumatiker.org
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Publicerat 2021-03-29
Det är brist på Metotab (metotrexat) i alla tre tablettstyr- 
kor: 2,5 mg, 7,5 mg och 10 mg. Produkten beräknas 
återkomma i slutet av juni 2021.

För styrkorna 7,5 mg och 10 mg finns inga utbytbara 
generika i samma styrka. Dock finns Methotrexate Ori-
on 2,5 mg, 30 tabletter och 100 tabletter, att tillgå.

I de fall patienterna har någon av de högre styrkorna 
av Metotab på recept kan Methotrexate Orion 2,5 mg 
förskrivas med bibehållen dosering.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp 
för smärta och reumatiska sjukdomar

Brist på metotrexat- 
tabletter

Källa: https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2021/bristpam
etotrexattabletter.5.2dc4374217874fed21f30844.html

Vid Stockholms universitet finns öppna föreläsningar, 
webbinarium och forskningsevenemang för alla åldrar 
och intresseområden. 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 program.

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

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

20 april, Webbinarium om framtidens karriär
Vill du bli del av något större genom att jobba statligt?

21 april, Föreläsning INSTÄLLT
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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Dags att söka till distriktets varmbassäng-
träning inför hösten 2021 och våren 2022

Vill man vara med i distriktets varmbassängträning är 
det nu dags att ansöka till kommande bassänggrupper. 
Ansökan görs skriftligt antingen på talongen till höger, 
eller via e-post: info@reumatiker.net. Ansökan skall 
vara kansliet tillhanda senast måndagen 17 maj 2021.

I slutet av juni får du besked om vilken bassänggrupp 
du placerats i. Om man ej erbjudits plats hamnar man 
automatiskt på kölistan till den bassäng man sökt till. 
Förvärvsarbetande och ideellt arbetande inom Reuma-
tikerdistriktet har förtur. Alla som blir erbjudna plats har 
tillgång till platsen ett läsår (höst- och vårtermin) om 
man inte uppgivit något annat i ansökan. När läsåret är 
slut blir alla av med sina platser och måste ansöka på 
nytt. 

Vi tar emot ansökningar under terminens gång och 
fyller på de grupper som ej blivit fullsatta. Ytterligare in-
formation lämnas av kansliet på tel. 08-30 42 00. Besök 
även vår hemsida www.reumatiker.net/bassangtraning. 

Terminsavgiften är följande för medlemmar i Reuma-
tikerförbundet: 
Hösttermin 480: -, Vårtermin 660: -. 
OBS! Terminsavgiften är bindande.
Höstterminen: Startar vecka 35, avslutning vecka 50.
Vårterminen: Startar vecka 3 och avslutning vecka 23.
Start- och avslutningsvecka kan variera p g a helgdagar.

Distriktets bassänggrupper:

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

Handens Närsjukhus
Tisdag Fibro 17.00
RA/Artros 17.45
Bechterew 18.30

Kungsholmen, Trampoolin
Torsdag 13.00, 13.40 och 14.20

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

Norrtälje – stängt för renovering 

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

Solna, Rehab nordväst Hallen
Tisdag kl. 18.00 & 18.45 OBS! Grupper öronmärkta
för tuffare träning!
Onsdag Fibro kl. 17.15
RA/Artros kl. 18.00
Bechterew kl. 18.45
Torsdag RA/Artros 17.15 och 18.00

Södertälje - Saltskog, Vattenhuset
Måndag 17.00 och 17.45 Tyresö, Vattenhuset
Torsdag RA/Artros 17.00
Bechterew 17.45

Täby, Rehab nordost
Måndag RA/Bechterew kl. 17.00
RA/Artros kl. 17.30
Fibro kl.18.00

Vallentuna rehab
Onsdag RA/Artros/Fibro kl. 18.00
RA/Artros/Bechterew kl. 18.30

Väsby Rehab
Måndag kl 17.30 och 18.15

Åkersberga rehab AktivaRe
Torsdag RA/Artros kl. 18.00

Östermalm, Vattenhuset
Torsdag kl 17.15, 18.00 och 18.45

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

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

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

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

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

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

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

Förvärvsarbetande:        JA       NEJ      Ideellt arbetande inom distriktet:   JA    NEJ 

Jag önskar delta i bassängträning:

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

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

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

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

För att skydda din integritet följer Reumatikerdistriktet Dataskyddsförordningen. 
De uppgifter du uppger såsom personnummer, namn, adress, e-postadress och eventuell diagnos samt övrig information, 
lagras och endast ett fåtal personer med särskild behörighet har tillgång till den informationen. Din e-postadress används 
för att löpande informera dig om Reumatikerdistriktet samt för utskick av enkäter. 
Vill du ha mer information. Ring 08-30 42 00 eller mejla info@reumatiker.net. 
Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen så besök gärna www.datainspektionen.se. 
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Röstningen genomfördes via poströstning under tiden 
1 till 19 mars. Ombuden kunde välja att delta via e-post- 
röstning eller skicka in rösten med vanliga postgången.  
Totalt deltog 46 röstberättigade ombud i röstnings- 
processen. Mötespresidiet träffades fysiskt med gott  
avstånd till varandra i kanslilokalen på Mejerivägen 4  
i Liljeholmen. Malin Lind, vice ordförande i Österåkers  
reumatikerförening, Rebecka Glaser, ordförande i 
Stockholms reumatikerförening och Lotta Håkansson,  
förbundsordförande, utgjorde mötespresidiet tillsam- 
mans med distrikets ombudsman Linda Nordqvist. 

Mötet biföll samtliga av valberedningens förslag samt 
gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen. Totalt består 
distriktsstyrelsen nu av sju ordinarie ledamöter, ingen 
ersättare. Till förbundsstämman, som i år kommer hål-
las digitalt, skickar distriktet nio ombud. 

Mia Thegel och Henrik Sundström är ordinarie revi-
sorer ytterligare ett verksamhetsår och Lotta Kärger är 
ersättande revisor. Valberedningen består av Gun Ling-
berth, inga ytterligare förslag har inkommit till posten 
som valberedare. Gun räcker ut en hand för att få hjälp 
att hitta kandidater till valberedningen. Det är ett tungt 
arbete att leda ensam. Går du i tankar och vill hjälpa till, 
kontakta distriktskansliet. 

Protokollet för Representanskapet finns att ladda ner 
på distriktets hemsida: https://sthlm.reumatiker.se
Styrelsen nås via: styrelsen@reumatiker.net 

Text: Linda Nordqvist 

Representanskapet 2021
Lördagen den 20 mars klubbades Reuma-
tikerdistriktet i Stockholms läns Represen-
tantskapsmöte igenom. Ett årsmöte som 
kunde genomföras utan några inkomna an- 
märkningar. Med det är styrelsen beviljad 
ansvarsfrihet för det gångna året och den 
nya budgeten för 2021 är godkänd.

Från senaste representantskapet, valdes två nya leda-
möter in samt några omvaldes till distriktets styrelse. 
Om nu pandemin lägger ned sitt grepp om oss alla, ser 
jag mycket fram emot detta kommande år. Intresset 
inom styrelsen är stort för de intressepolitiska frågorna 
och förhoppningen där är att vi ska kunna tillföra så my-
cket energi och kompetens att vi i slutändan kan göra 
skillnad. Det är också viktigt att starta upp inför valåret 
2022 och förbereda oss till hundra procent på de frågor 
som ligger reumatikerna varmt om hjärtat. Tyvärr har 
ju många frågor, förra året och hittills i år handlat om 
försämringar för reumatiker och det måste vi försöka 
förändra. 
Ser fram emot att jobba vidare tillsammans med detta 
nya härliga gäng.

/Monica Rosenblom, Distriktsordförande

Kontakten tipsar! 
Funktionsrättspodden

Funktionsrätt Stockholms län har en poddcast se-
dan maj 2020. I varje avsnitt bjuder man in en gäst 
från de 44 medlemsföreningarna som finns inom 
länsföreningen. 

Tanken är att nå ut med intressepolitiska frågor 
just på grund av pandemin. Det går inte att träffas 
som vanligt, men med podden vill Funktionsrätt 
sprida kunskap, information och dela med sig av 
det viktiga arbete som alla medlemsföreningar 
ständigt har på gång. 

Podden hittar du här: funktionsrattstockholmslan-
https://funktionsrattstockholmslan.se/category/
hso/info-fran-kansliet/podd/.se

Styrelsen för 2021 verksamhetsår består av: 

Ordförande: 
Monica Rosenblom

Kassör: 
Ingvor Thorén

Ledamöter: 
Bitte Wallin

Mona Andersson

Lena Berg

Gunnel Jonsson

Carina Forsberg

AU (arbetsutskottet) 
består av: 
Monica Rosenblom
Ingvor Thorén
Gunnel Jonsson 

Mötespreisidet bestående av Malin Lind, vice ordförande i 
Österåkers reumatikerförening. Lotta Håkansson, förbunds-
ordförande, samt Rebecka Glaser ordförande i Stockholms 
reumatikerförening. Foto: Linda Nordqvist
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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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Det finns ständigt många viktiga intressepolitiska fråge-
ställningar att driva för Reumatikerdistriktet i Stock-
holms län. Under verksamhetsåret 2021 kommer det 
läggas krut på bland annat förberedande kampanj in-
för valåret 2022. Det finns indikationer på att sittande 
blågröna styret i Region Stockholm vill införa vårdval 
reumatologi om de blir kvar vid makten. Det är något 
Reumatikerdistriktet inte vill ska ske och varit emot se-
dan man försökte införa det redan 2017. Det finns tyd-
liga farhågor att den vård, och framför allt den forskning 
som bedrivs för att lösa reumatismens gåta, inte kom-
mer genomföras i samma stora utsträckning som idag 
om ett fritt vårdval införs. Reumatikerdistriktet har även 
en oro att läkarna tar sig an patienter med en mindre 
komplicerad reumatisk diagnos för att på så vis kunna 
registrera fler patientbesök och på det viset tjäna mer 
pengar. Rädslan finns att patienter med mer komplexa 
vårdbehov kommer hamna i kläm och i och med det bli 
ännu sämre i sin sjukdom på grund av att de inte får rätt 
vård i tid. 

Reumatikerdistriktet har startat en arbetsgrupp som 
särskilt kommer jobba med frågan vårdval reumatologi 
och alla medlemmar kommer kunna ta del av arbetets- 
gång genom artiklar i Kontakten samt information på 
hemsidan. 

Utöver vårdval reumatologi finns det fler viktiga 
frågor att lyfta och föra en dialog om tillsammans med 
den blågröna majoriteten samt oppositionspartierna. 

Reumatikerdistriktet bevakar också: 
 
Hjälpmedelsfrågan – att börja ta ut egenavgifter för vis- 
sa hjälpmedel och slopa högkostnadsskyddet infördes 
under slutet av hösten 2020. Men frågan är inte släppt 
och Reumatikerdistriktet samarbetar med andra patient- 
organisationer för att försöka få politiker i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden att se över beslutet. Ett beslut som 
slår hårt på ekonomin för personer i en redan utsatt situ-
ation. 

Färdtjänsten – Ett flertalet medlemmar, oberoende av 
varandra, har påtalat för oss att man inte längre kan 
räkna med att ha samma chaufför på samtliga resor. 
Chaufförerna ska tilldelas en körning via den gemensam-

På gång intressepolitiskt

ma växeln. Reumatikerdistriktet försöker få klarhet i om 
detta stämmer. Ett möte är inplanerat i slutet på april 
månad med färdtjänstnämnden. Då vill vi få svar på de 
frågor vi tillsammans med fyra andra patientoranisation-
er delar. Om du som medlem har något att tillägga till 
mötet är du välkommen att mejla till info@reumatiker.
net så ska vi se till att framföra din fråga. Var så konkret 
som möjligt.

På följande sida delar vi med oss av ett frustrerat 
brev, inkommet från vår medlem Anja Holmroos. Brevet 
är framfört till färdtjänstnämndens ordförande Fredrik 
Wahlén (KD).  

Psoriasisartrit – Psoriasisföreningen i Stockholms län 
har tvingats säga upp all sin personal på de fem mot-
tagningar som de drivit i egen regi. På mottagningarna 
har patienter kunnat få bland annat ljusbehandling för 
sina hudåkommor. Även medlemmar med psoriasis- 
artrit, som är medlemmar i Reumatikerdistriktet, har be-
handlats där. Nu vill Reumatikerdistriktet veta var dessa 
patienter ska få vård när mottagningarna inte längre 
kommer vara i bruk. En viktig fråga att driva och föra en 
dialog om med politiker i Region Stockholm. 

Vill du läsa mer om vad Psoriasisföreningen i Stock-
holms län har gjort hittills hittar du all information här: 
https://www.psoriasisforeningen.se/  

Fotvården – kommer att flyttas till  vårdcentraler och 
husläkarmottagningar  i Region Stockholm och vårdval 
fotsjukvård från 2008 avvecklas. Fotkomplikationer är 
vanligt vid långvariga sjukdomstillstånd som till exem-
pel diabetes, reumatiska sjukdomar och psoriasis.  Hit-
tills har patienten själv, via vårdvalet, kunnat välja fot-
vårdsterapeut. Men från och med den 1 januari 2022 
flyttas ansvaret för fotsjukvården i Region Stockholm 
till primärvården. Det innebär att alla vårdcentraler och 
husläkarmottagningar ska erbjuda medicinsk fotvårds-
terapi i egen regi. Förändringen är en del i breddningen 
av primärvårdens uppdrag. Målet är att alla ska få den 
vård de behöver på ett och samma ställe. Det innebär 
att vårdcentralerna behöver fylla på med kompetens 
genom att antingen rekrytera ny eller vidareutbilda 
befintlig personal. Distriktet bevakar hur förändringen 
kommer att påverka våra medlemmars behov av och 
möjlighet till medicinsk fotvård.

Rehabilitering – eller vårdval primärvårdsrehabilitering, 
slås samman med vårdcentraler och husläkarmottag-
ningar. Förslaget innebär att alla enskilda rehabverksam-
heter som är anslutna till vårdval primärvårdsrehabili-
tering upplöses för att ingå i olika husläkarmottagningar, 
alternativt arbeta som underleverantörer till vårdcen-
tralerna. Man befarar att endast få och stora vårdcen-
traler kommer att ha plats för egen rehabilitering med 
bredd. Drygt 70 enheter kommer att helt eller delvis 
avvecklas eller integreras i husläkarmottagningarna. 
Många av rehabspecialisterna har fördjupad kompetens 
inom flera olika områden, däribland hjärt/kärl, respira-
tion, geriatrik, reumatologi, neurologi och barn. 

Läs debattinlägg i Dagens Medicin. Även här får dis-
triktet hålla ett vakande öga.
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/okat-
uppdrag-minskar-tillgangligheten-till-rehabilitering/

Text: Linda Nordqvist 

Till färdtjänsten i Region Stockholm
"Hej. Jag är en 64+årig multisjuk kvinna som trots det 
lever ett aktivt liv med både jobb, behandlingar, övriga 
sjukresor och privatliv. Det är inte helt lätt att få dagarna 
och tiden att räcka till när man är beroende av hjälp och 
då speciellt hjälp av färdtjänsten.

Då gör det mig både ledsen och frustrerad att ni gör 
allt för att sabotera/förhindra att jag ska kunna planera 
mina dagar.

Idag har jag dialysresor på schema, som är turbund-na 
och är lagda på ett bolag och en åkare. Resorna är utl-
agda på en chaufför måndag och onsdag medan fre-da-
garna delas mellan två olika. Det här innebär att jag kan 
känna mig trygg och säker på att jag kommer iväg i rätt 
tid och får den hjälp med det jag behöver för att komma 
iväg till min behandling. I förlängningen betyder  det att 
min behandling kommer igång och avslutas i rätt tid (tar 
4 tim), så att min returresa fungerar lika friktionsfritt 
(chauffören kommer i rätt tid upp till behandlingen och 
hämtar mig, och inte står nere vid entrén och tror att 
jag ska hämtas där). Jätteviktigt att hela kedjan fungerar 
smidigt eftersom jag måste skynda mig hem för att kun-
na hinna jobba mina arbetstimmar. 

Hur illa rimmar inte färdtjänstens förändring med att vi 
ska ha olika chaufförer på samtliga resor eftersom dom 
ska tilldelas via den gemensamma växeln, med folkhäl- 
somyndighetens rekommendation?

• Att undvika många olika kontakter med personer 
som man inte normalt umgås med.
• Äldre och infektionskänsliga ska undvika att utsätta 
sig för att träffa olika personer (vilka är det som är i be-
hov av hjälp och färdtjänst?).
• Hur ska vi kommunicera med chaufförerna som sitter 
kvar i sina bilar och tror att vi kan komma ner till entrén? 
(Jag har resor med specialfordon).
• Hur ska vi kunna kommunicera att vi behöver hjälp 
upp till behandlingen (ja jag har vid tidigare tillfällen ar-
gumenterat med chaufförer som har velat lämna mig i 
huvudentrén med motiveringen att det inte ingår i deras 
jobb).
• Därutöver får det här ringar på vattnet, om min be-
handling inte startar i tid så förskjuts hela schemat på 
den behandlande enheten och nästa patient kan inte 
komma igång med sin behandling och personalen kan 
inte sluta sitt arbetspass i tid.
• Varför ska detta gälla dialys och arbetsresor som är 
förutbestämda från punkt A till punkt B?

För övrigt har jag förstått att det har förekommit 
otillåtna resor både ur chaufförs och kunds perspektiv.
• Stäng av dessa chaufförer och tillämpa inte översittar- 
fasoner med kollektiv bestraffning.
• Se till att kunder inte kan ha flera fungerande kort, 
förlorar man ett kort så ska det spärras när ett nytt 
beställs (det fungerar ju på andra kort idag så varför inte 
på färdtjänstkortet)?

Tacksam för positiv åtgärd
Anja Holmroos"



    Reumatikerkontakten 2-21 13 12 Reumatikerkontakten 2-21              

Rebecka, kan du berätta hur det var för dig när du blev 
sjuk? 
- När jag fick min diagnos blev jag jätteledsen, jag målade 
upp ett skräckscenario hur mitt liv skulle komma att se 
ut. Jag googlade min diagnos, RA, vilket man inte ska 
göra och kände att jag behövde prata med någon som 
hade samma sjukdom. 

Hur gick du vidare efter beskedet? 
- Jag ringde Reumatikerförbundet och frågade efter en 
person att bolla med men blev hänvisad till min lokal-
förening. Av dem fick jag höra att jag gärna fick komma 
på en diagnosträff. Men jag var inte redo för det, att sitta 
i grupp och prata om min diagnos. Det var en chock att 
ens ha fått sjukdomen. 

I stället skrev jag en motion till min lokalförenings 
årsmöte och den gick igenom. Jag blev även invald i 
styrelsen som ledamot då det saknades en person för 
en komplett styrelse. Det hade jag inte riktigt planerat, 
men så blev det. 

Vad hände efter årsmötet? 
- Tillsammans med Mona Hedin började jag utveckla 
idén. Vi hittade cancerkompis och bestämde oss för 
att härma dem rakt av. Vi döpte vårt projekt till Reuma-
Kompis. 

Varför behövs ReumaKompis? 

ReumaKompis 
– din vän i sjukdomen

- När man är nydiagnostiserad finns behov av att prata 
med någon som haft sjukdomen längre än du själv. Du 
behöver få prata med någon som har mer erfarenhet 
och höra hur den personen upplever vardagslivet. Få 
veta hur man kan leva med sjukdomen. Jag fick till ex-
empel höra av vården att jag aldrig mer skulle kunna ut-
föra yoga och blev knäckt av det. 
- Men idag genomför jag yoga varje morgon. Varje mor-
gon! Det går att hitta sina egna lösningar och det är 
det jag vill förmedla med min historia. Det går att vara 
reumatiker och leva ett nästintill helt normalt liv, nuför-
tiden. 

Hur har projektet löpt på under åren som gått?
- Det har inte tagit fart i den takt vi tänkt från början. 
Men vi försöker att göra vad vi kan genom att informera 
om ReumaKompis jämt. På årsmötet, på hemsidan, i 
nyhetsbrev, i vår medlemstidning Källan och på Aka- 
demiskt specialist center (ASC). På ASC får vi komma 
och träffa nyinsjuknade patienter. Vi försöker fånga upp 
dem och det händer att de i sin tur hör av sig till vårt 
kansli i efterhand och söker en ReumaKompis. 

Hur många är ni som arbetar med ReumaKompis? 
- Förutom vår kanslipersonal, där vi i dagsläget har en 
anställd, är vi tre personer som arbetar med det här 
ideellt. Jag, Mona och Jenny Bäverstig. Jag och Jenny 
fann varandra genom Reumakompis. Just nu har vi runt 

Det började som en motion till den lokala reumatikerföreningens 
årsmöte för omkring åtta år sedan. Motionen antogs och idén växte 
till ett projekt som idag är på väg att utvecklas till en digital tjänst. 
Rebecka Glaser, är mamma till Stockholmsföreningens ReumaKompis – 
en medlemsförmån där man får chans att prata med andra med samma 
diagnos – som föreningen under detta år kommer lägga ännu mer krut 
på än någonsin tidigare. Projektet ska växa och det ska bli enklare att 
matcha rätt personer med varandra. 
Kontakten fick en pratstund med Rebecka Glaser, som numera är ord-
förande i föreningen, samt med Jenny Bäverstig som båda matchades 
ihop för några år sedan och funnit en vänskap. 

25 par som vi har matchat ihop. Vi parar ihop dem efter 
diagnos och skulle det inte klicka så försöker vi matcha 
om. Det är viktigt att man hamnar med rätt person. 
- Vi blir jätteglada om människor som är erfarna i sin 
sjukdom vill höra av sig till oss och vara med i det här 
projektet. 

Vilka är det som ansluter till Reuma-
Kompis?
- Nyinsjuknade först och främst skulle 
jag säga. De som fått sin diagnos och 
som förstått att de har en kronisk sjuk-
dom och som verkligen känner att de 
vill träffa likasinnade. Jag är kompis med 
ganska många och det känns bra att jag 
nu är den med erfarenhet. 

Och nu ska ni ta ReumaKompis till en ny 
nivå och göra det digitalt. Hur ska det 
fungera? 
- Föreningen kommer köpa in ett digitalt system som 
framför allt kommer skötas av vår kanslipersonal. Tank-
en är att det inte ska bli en fördröjning på samma sätt 
som det kan bli idag. Det här kan en algoritm lösa åt oss 
och hitta nya matchningar om de första inte fungerar. Vi 
kommer även ha en egen hemsida för ReumaKompis. Vi 
i styrelsen för reumatikerföreningen Stockholm har lagt 
en stor del av budgeten för att utveckla projektet. 

När siktar ni på att lansera det digitala systemet?
- Förhoppningen är under hösten, men jag törs inte lova 
ett datum i dagsläget, säger Rebecka och låter hem-
lighetsfull. 

Jenny Bäverstig är en av de personer som matchades 
ihop med en erfaren person i ReumaKompis när hon själv 
fick en reumatisk diagnos. Rebecka fanns där för att stöt-
ta Jenny. Idag är Jenny en av tre som utvecklar projektet 
vidare till nästa steg. 

Berätta, vem är du Jenny Bäverstig? 
- Jag är en kvinna på 52 år som har haft RA, reumatoid 
artrit, sedan 2016. Det jag tyckte var svårt i början var att 
hitta rätt i medicineringen och acceptera att jag fått en 
diagnos. 

Vad hände efter att du fått din diagnos? 
- Jag blev medlem i Reumatikerförbundet och i fören-
ingen Stockholm. Det var på deras hemsida jag såg en 
text om ReumaKompis som väckte min nyfikenhet. Jag 
ville så gärna ha någon att prata med, så jag hörde av 

mig och fick kontakt med Rebecka Glaser. 

Hur upplevde du er kontakt? 
- Jätteskönt och bra att få det stödet. Det var så viktigt 
för mig att få prata med någon som hade samma besvär 
som jag och få ta del av hennes erfarenheter. 

Du är en av tre personer som arbetar 
med ReumaKompis ideellt, berätta, hur 
blev det så?
- Efter att jag och Rebecka hade haft 
vårt första samtal blev det efter några 
månader dags för en träff på kansliet. 
Det var då jag träffade Rebecka och 
Mona Hedin för första gången. Vi fick 
bra kontakt och pratade länge, det var 
ett klockrent möte för mig. Efter att ha 
pratat med Rebecka i telefon innan var 
jag redo för ett fysiskt möte och ville 
träffa fler medlemmar. 

- Vi tre hördes vidare och jag blev tillfrågad att gå in i pro-
jektet och stötta upp och det kändes jätteroligt! Jag var 
själv så glad för den fina hjälp jag hade fått och kände att 
jag ville ge något tillbaka. 

Vad blev din uppgift i projektet? 
- Jag blev så småningom administratör och det har 
skötts manuellt fram till nu. Jag matchar ihop dem som 
hör av sig med de personer som vi har med i projektet. 

Vad är det bästa med ReumaKompis enligt dig? 
- Att få en personlig kontakt med en annan person som 
man vet är mer erfaren i den diagnos man själv har. Du 
har så många frågor i början och det är viktigt att få stöd 
av dem som kommit längre. 

Hur tar du emot en person som hör av sig och vill prata 
med någon i projektet? 
- Jag intervjuar alltid personen genom att fråga vad de 
har för diagnos, ålder, bostadsort och intressen i övrigt. 
Det är viktigt att man matchar ihop rätt personer, an-
nars får ingen ut något av samtalet. 

Är tanken att man ska ses även fysiskt? 
- Om man vill. Just nu är det svårt att ses fysiskt. Men 
innan pandemin arrangerade vi regelbundet träffar och 
det har funnits chans att träffas utöver ReumaKompis 
under andra medlemsaktiviteter. Jag hoppas vi kan 
komma dit snart igen. 

Text: Linda Nordqvist. Foto: lånade privata bilder

Rebecka Glaser

Jenny Bäverstig
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Monica och hennes vänner i riksföreningen är inne på 
sitt femte verksamhetsår och de jobbar hårt för att få 
till en jämlik vård för patienter med denna svåra och 
ovanliga sjukdom. 

”En sällsynt fågel som tar mycket resurser”, citerar 
Monica Holmner en person hon pratat med angående 
sjukdomen systemisk skleros. Att det är en sällsynt sjuk-
dom med mycket besvär och lidande för personer som 
lever med den är också en av anledningarna till att en 
riksförening behövs. 

För Monica Holmner tog det många år, vilket är väldigt 
vanligt för människor som drabbas av systemisk skleros, 
innan rätt diagnos fastställdes. Det blev återkommande 
besök hos vårdcentralen för olika åkommor som bör-
jade försämra hennes liv och vardag som speciallärare. 
Det var framför allt när hon var ute på sin vanliga prom-
enadrunda och i en uppförsbacke kände att det blev väl-
digt ansträngande, som hon reagerade på att något inte 
stod rätt till. Den gången fick Monica höra på sin vård-
central att det förmodligen hade med stela revben, eft-
er en trafikolycka flera år tidigare, att göra. Nästa besvär 
hon sökte för var reflux och fick då till svar att det kunde 
vara stressrelaterat. Efter ytterligare ett besök på vård-
centralen träffade hon en läkare som fick upp ögonen 
för Monicas stela, blå och frusna fingrar. 
- Har dina fingrar alltid sett ut så, frågade hon mig, berät-
tar Monica. 

Riksföreningen 
systemisk skleros
Systemisk skleros är en ovanlig bindvävssjukdom som 
karaktäriseras av förändrat immunförsvar, försämrad 
blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och 
inre organ. Att få problem i mag- och tarmkanal samt 
med lungor, hjärta och njurar är vanligt för denna sjukdom 
som tidigare kallades sklerodermi. Men det är inte helt lätt 
att sätta en diagnos. För Monica Holmner, ordförande i 
riksföreningen systemisk skleros, tog det tolv år. 

Läkaren bad om att få ta utökade prover på henne och 
det var på den vägen som Monica till slut kunde komma 
vidare med sin problematik. Symptomen var *Raynauds 
fenomen och i och med det skrevs en remiss till reuma-
tologen. Hos reumatologen fick Monica först höra att 
hon hade fibromyalgi. Det pratades även om SLE, något 
hon inte kunde känna igen sig i efter att ha levt med bes-
vär som liknade en annan diagnos i flera år. Monica hade 
redan googlat till sig vad det kunde vara. 
- När jag var hos reumatologen bad jag om en second 
opinion och det fick jag. Efter ett besök hos Akademiska 
i Uppsala kunde reumatologen där sätta rätt diagnos, 
systemisk skleros, efter 15 minuter. 

Startade riksförening
Monica förstod att hennes sjukdom var sällsynt och 

livsförkortande. Att den orsakar mycket svårigheter att 
leva ett fullt normalt liv. Hon tog kontakt med personer 
på Reumatikerförbundet gällande behovet att få prata 
om sin situation. 
- Jag kände mig väldigt ensam och i min region, som är 
Sörmland, finns det inte särskilt hög kompetens inom 
vården gällande sjukdomen, berättar hon.  

Flera samband ledde till att Monica till slut tog tag i att 
starta en riksförening för systemisk skleros. 
- I början var vi fem till åtta personer som kallade till 
medlemsträffar och vi fick hjälp av bland annat för-
bundsstyrelseledamot Suzanne Ahlkvist att komma i 
gång. 

Nu är föreningen inne på sitt femte verksamhetsår 
och är ett etablerat namn inom Reumatikerförbundet 
men även i patientorganisationer i stort. 2020 kom de 
på andra plats när Fokus Patient utsåg årets patient-
företrädare. Monica är stolt över föreningen och det ar-
bete styrelsen tillsammans utför. Föreningen växer, och 
vuxit inom det ideella arbetet har även hon själv gjort. 
- Jag hade ingen föreningsvana alls när vi höll vårt första 
årsmöte 2016. Men det var väldigt spännande och en god 
uppslutning. Efter mötet gick några av oss i järngänget 
ut och käkade och spann vidare på idéer. 

Jobbar för jämlik vård
Föreningen täcker upp från norr till söder och har var-

it noga med att sprida ut sina årsmöten på olika orter i 
landet. De finns även med under Reumatikerförbundets 
interna konferenser och Monica har fått möjligheten att 
sprida ordet om riksföreningen även för större publik. 
- Det var skrämmande i början, jag hade inte pratat inför 
grupp på det sättet som jag kom att göra som riksfören-
ingsordförande, tidigare. Som lärare hade jag pratat in-
för min klass, mina elever, men det var allt. Jag minns 
första gången jag skulle prata på reumadagarna om 
patientperspektivet. Jag var så nervös. Min man sade 
åt mig att tänka på att det var en klass med elever jag 
skulle prata till. Det var ett bra tips, säger hon och skrat-
tar.

Monica och hennes vänner i föreningen har fått stor 
hjälp att nå ut med sitt budskap av många distrikt inom 
Reumatikerförbundet. Tillsammans sprider man ordet 
om att föreningen finns och det behövs då många le-
ver med de vanligaste symptomen; Raynauds fenomen, 
reflux, mag- tarmproblem och problematik med hjärta 
och lungor, i flera år innan rätt diagnos kan ställas. Ett 
mål som föreningen har är att få komma till reumaklini-
kerna runt om i Sverige och lämna information. Vilken 
vård man får som patient med systemisk skleros ser väl-
digt olika ut var i landet man bor. En del får gå på vård-
central och många på reumatologklinik, men det finns 
inte tillräcklig erfarenhet och kompetens av diagnosen. 
Riksföreningen strävar efter att alla med sjukdomen sys-
temisk skleros ska ha ett nationellt center. Om tillräck-
ligt många patienter går på samma ställe så kan kompe-
tensen uppnås. 

- I Lund finns idag den bästa vården för oss. De har en 
teambedömning när de tar sig an patienter med de bes-
vär vi har och det finns många fler inskrivna patienter än 
vad det finns på andra orter. Det gör att det blir stor skill-
nad i den behandling man som patient får, säger hon. 

Monica har alltid jobbat för att jämna ut orättvisor i 
sitt yrke som lärare. Det har hon haft nytta av med det 
ideella arbetet med riksföreningen.
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-  Vi jobbar riktigt hårt med att få till jämlik vård. Skulle 
det finnas ett nationellt center, högspecialiserad vård, 
för oss som lever med den här sjukdomen skulle det se 
annorlunda ut i positiv bemärkelse. Det skulle inte ta lika 
lång tid att sätta rätt diagnos och de mest livshotande 
besvären skulle kunna upptäckas mycket tidigare och 
lindras. 

Föreningen har med hjälp av professionen lämnat in 
ett förslag till Socialstyrelsen och finns nu med på brut-
tolistan för högspecialiserad vård. Om förslaget godtas 
skulle det ge avsevärt bättre vård för alla med systemisk 
skleros som inte bor i närheten av Lund. 
- Ur politikers perspektiv kan jag förstå att vi ses som 
enormt resurskrävande patienter, men det är ett frukt-
ansvärt lidande för oss som lever med sjukdomen. Vi 
måste få teambaserad, jämlik, vård. 

World Scleroderma day
Man tror att omkring 2 000 personer lever med sys-

temisk skleros i dag i Sverige och omkring tio procent av 
dem är medlemmar i riksföreningen. Monica och hennes 
föreningskamrater ser fram emot att kunna börja hålla i 
fysiska medlemsträffar och föreläsningar igen när vac-
cineringen av covid-19 har fått större genomslag.  
- Vi har alltid haft väldigt högt deltagande på våra träffar, 
vilket är jätteroligt. Och vi har haft och har bra hjälp av 
professionen. När vi söker föreläsare får vi alltid till bra 
samarbeten. 

Ett återkommande ämne att prata om med medlem-
mar är kost då runt 80 procent av dem som har diag-
nosen har problem med mage och tarm. Just reflux, ett 
av Monicas egna problemområden, är vanligt. 
- Man har allt från en lättare reflux till analinkontinens. 
Det är en process som pågår i sjukdomen och som är 
svår att stoppa. Men man lär sig att leva med det också.  
Den 29 juni varje år är det internationella Systemisk 
skleros-dagen. Även kallad ”World Scleroderma day”. 
Dagen uppmärksammas världen över, och riksförenin-
gen här i Sverige bjuder in till föreläsning men kommer 
satsa på att hålla den i slutet av maj eller början av juni, 
innan skolavslutningar och semestrar tar vid. Förmod-
ligen kommer föreläsningen handla om PAH - pulmonell 
arteriell hypertension. Det är en diskussion som förs just 
nu i styrelsen. 
- Vi tycker det är viktigt att lyfta PAH som ämne. Det är 
viktigt att medlemmarna själva är kunniga. Ju tidigare 
man kan konstatera PAH, ju tidigare kan man bromsa 
utvecklingen. 

För oss med systemisk skleros är det vanligt att vi har 
mer kunskap än de läkare vi träffar. Och det är vårt an-
svar som förening att utbilda våra medlemmar. 

Text: Linda Nordqvist 
Foto: Lånad från allas.se 

* Raynauds fenomen kallas även "vita fingrar". Detta är 
ett tillstånd med tidvis dålig blodförsörjning till fingrar, 
tår och i sällsyntare fall nästipp eller tungspets. Anfallen 
utlöses ofta av kyla eller emotionell stress.

Raynauds fenomen är vanligt (3–5 %) och förekommer 
något oftare hos kvinnor. Tillståndet debuterar ofta i 
15–30 års ålder. Över 70 % noterar de första symtomen 
före 40 års ålder.

Källa: https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/sjuk-
domar/raynauds-fenomen/

Innan 21 februari ska alla distriktets reumatikerförenin-
gar hålla sin årsmöten, enligt stadgarna. 

Föreningarna höll sina årsmöten genom poströstning 
eller digitalt via Zoom. Inför 2022 hoppas vi på fysiska 
årsmöten igen. 

I en förening hälsar vi en ny ordförande välkommen. 
I Järfälla-Upplands Bro har man valt in Mona Blomgren 
som ordförande. Mona tar över efter Hans Bergström. 
Distriktet tackar Hans för hans tid som föreningsord-
förande och önskar lycka till i fortsättningen. 

Mona är en van föreningsmänniska som tidigare suttit 
i distriktsstyrelsen samt är väldigt engagerad i PRO. Dis-
triktet önskar Mona och hennes gäng i styrelsen lycka 
till och en förhoppning om gott samarbete framöver. 

Föreningarna har hållit 
årsmöten!

Kolla gärna in din lokalförenings hemsida och läs mer  
om årsmötet: 
https://sthlm.reumatiker.se/om-oss/foreningar/

Deltagarna i Stockholmföreningens årsmöte som genomfördes via Zoom. 
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Klart för start
Vi är på en ö ute i Atlanten. Ön som av många flygare är 
känd för sina hisnande flygupplevelser. Det är dags för 
nybörjargänget att testa dagens första långtur i luften. 
Jag lyfter upp den otympliga vingen och lägger den på 
mina ömmande axlar. Dagar av flygträning har satt sina 
spår. Den lånade hjälmen är för liten och har sedan ett 
par dagar tillbaka etsat ett svidande skavsår i min nacke. 

Vingen vibrerar i blåsten och jag tappar gång på gång 
balansen medan jag likt en berusad sakta närmar mig 
klippkanten. I ögonvrån noterar jag att vindstruten står 
i rätt position, den där lilla tygtrasan som med vindens 
hjälp talar om när det är dags att lyfta. Tyget i min tun-
na, flygoverall smattrar i vinddraget. Plötsligt fryser jag, 
trots att det är närmare 30 grader varmt. 

Ett ögonblicks tvekan 
- Dit ner ska jag ta mig, tänker jag självsäkert när jag un-
der tyngden av vingen stapplar fram mot stupet. Långt 
bort i fjärran ser jag markeringen på marken som snart 
ska bli min landningsplats. På var sida om vingen står 
mina pilotkompisar och parerar vindens riktning med 
vingens vajrar. Vingens nos måste  peka rakt mot vind-
riktningen före start. Och det ögonblicket kan inträffa 
blixtsnabbt men just nu känns det som en evighet.

Magens sammandragningar och munnens torrhet  
plågar mig svårt under väntan. Undrar om jag verk- 

Blåkulla nästa
Under påskhelgen har luften fyllts av färgsprakande 
häxor på väg till Blåkulla. I mitt inre ser jag min egen 
luftfärd som kunde ha slutat - kanske i Blåkulla. 
Aningen dumdristig och övertygad om att även jag 
skulle kunna övervinna ett av elementen antog jag 
utmaningen att börja flyga drake, eller hängflyga*. 
Jag ville också flyga som fåglarna. I påsktider erinrar 
jag mig strapatserna då för tiden, innan de reumatiska 
besvären satte stopp för äventyr av den kalibern. 

ligen andas? Ska jag kanske avbryta, ångra mig och säga  
till kompisarna och startman att jag väntar på bättre 
vind? Nej, det duger inte, inte fega ur nu när jag äntligen 
nått en efterlängtad etapp i målet för min flygkarriär.

Flyger som fåglarna
- Nu! skriker Olle, som övervakar starten. 

Jag lyfter vingens nos, tar ytterligare ett steg framåt 
över klippkanten. Vingen får sitt lyft och vinden bär med 
mig uppåt. Jag byter grepp från A-ramsbenen till styr-
bygeln, får in fötterna i selen och koncentrerar mig på 
flygningen. 

I färdriktningen ser jag ett par stora, svartvita fåglar 
som förskräckta flaxar bort från det bredvingade vid-
undret som glider fram emot dem. Himlen och molnen 
har just den färg och form som betyder säker flygning. 
Långt där nere ser jag hur kratrarna i ökenlandskapet 
blir allt mindre. Längre bort, där jag förhoppningsvis 
inte ska landa, exploderar den blågröna Atlantens skum-
mande vågor mot de svarta vulkanklipporna. Jag flyger 
som fåglarna och upplevelsen är obeskrivlig. 

Frihetens pris
Gång på gång spelas filmen upp för mitt inre. Den 

där känslan av frihet sitter kvar. Doften däruppe i luften 
som fyller mina näsborrar med en annan kraft än den 
på marken. Det stilla suset som ljuder genom hjälmens 
öppningar vaggar mig till ro. Ett berusande lugn sprider 
sig i min kropp. På avstånd hör jag mina flygkamraters 
skrik nere från marken. Njuter av vetskapen om att snart 
bli mottagen av dem efter en lyckad landning. Senare, 
på kvällen, när vi återvänt till campen, ska alla nybörjare 
fira sina första, lyckade flygningar. Jag anar redan den 
bubblande champagnens kittlingar i näsan. 

Plötsligt är allt tyst och svart. 

Med rullstolen blir jag sakta skjutsad fram till klipp-
kanten. Den starka vinden sliter i min korta jacka och 
i den filt som stoppats runt mina tilltygade ben. Håret 
sveper runt mitt omplåstrade ansikte. Ingen hjälm be-
hövs idag. Jag blundar och flyger igen. Men inte längre 
som fåglarna. Känslan sitter kvar.  Blåkulla får vänta. 

/Gunnel Jonsson

*) Hängflygning (eller drakflygning) är en flygsport som 
är besläktad med skärmflygning och segelflygning. Den 
utförs med hjälp av en farkost bestående av en vinge till-
verkad i aluminium och textil där piloten sitter fastspänd 
med hjälp av en sele och styr genom att flytta den egna 
kroppsvikten i förhållande till vingen.
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När jag blir stor vill jag bli frisk
Stöd Unga Reumatikerfonden!

Plusgiro: 90 17 04- 7

www.ungareumatiker.org
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Införande av Patientkontrakt

Regeringen och regionerna har kommit överens om att införa 
Patientkontrakt. Bakgrunden är att trots Patientlagen, som in-
fördes 2015 och som kom till för att stärka patientens ställning, 
finns fortfarande utmaningar. Bland annat visar Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) rapport; Lag utan 
genomslag, att vården behöver bli mer personcentrerad, inte 
minst för patienter med flera olika och långvariga kontakter 
med hälso- och sjukvården. Vården behöver också säkerställa 
att patienter inom rimlig tid får den samordnade vård de har 
behov av, oavsett egen förmåga att själva ta kontakt med och 
samordna vårdinsatser inom hälso- och sjukvården.

Syftet med Patientkontrakt är att genom en gemensam 
överenskommelse mellan patient och vårdgivare säker-
ställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och sam-
verkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. 
SKR (Sveriges kommuner och regioner) stödjer regioner-
nas arbete med att utveckla och införa Patientkontrakt.

Ett Patientkontrakt är ett sätt att säkerställa patien-
tens delaktighet i sin egen hälsa och vård och stödja pa-
tienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. Inne-
hållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i 
vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten ska 
vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten 
och vården ska göra. I första hand ska Patientkontrakt 
erbjudas patienter med omfattande och komplexa vård-
behov.

En överenskommelse
Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt 

bindande kontrakt, utan mer en överenskommelse som  
vården och patienten utformar tillsammans. Det ska 
stödja relationen mellan patienten och vården, det 
bygger på samskapande och ett gemensamt ansvar. 
Patientkontrakt säkerställer att både patienter och 
närstående blir delaktiga i planeringen av vårdinsats- 
erna. Det innebär att patienten medverkar i beslut om 
vård och behandling och även själv förmedlar kunskap 
och erfarenhet till medarbetare i vården. I den gemen-

samma överenskommelsen ska det vara tydligt vad pa-
tienten ska göra och vad vården ska göra, den ska utgå 
från patientens möjligheter och önskemål.

Patientkontraktets delar
Patientkontrakt består av flera delar som tillsam-

mans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan 
patienten och vården. Det har tillkommit för att uppnå 
delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Sammanhållen planering/samverkan
Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska 

patientens behov, aktiviteter och önskemål samordnas, 
för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakt-
er ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen plan, som 
minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten 
och vården.

Fast vårdkontakt/samordning
Hälso- och sjukvården ska ansvara för samordning och 

koordinering av vårdinsatserna genom en fast vårdkon-
takt. En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter 
och ska ha ansvar för samordning. Syftet är att skapa 
tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och be-
handling, för att ge trygghet, kontinuitet och helhet. I 
primärvården är fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
reglerade i lag.

Överenskommen tid/tillgänglighet
Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Pa-

tienten ska kunna boka tider i samråd med vården eller 
på egen hand och på olika sätt, till exempel via webben. 
Tillgänglighet handlar även om att få vård inom rimlig tid 
när patienten behöver och kan, med nationella medicin-
ska riktlinjer som utgångspunkt.

Överenskommelser med regeringen
I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs 

hur Patientkontrakt kan främja arbetet med personcen-
trering, samordning och kontinuitet i vården, som är ett 
av målen med vårdens omställning. Patientkontrakt lyfts 
även fram som en central del i överenskommelsen om 
vårdförlopp för att säkra ett personcentrerat arbetssätt 
där patienterna upplever att de är delaktiga.

Patientkontrakt är en del i Anna Nergårdhs utredning 
om God och nära vård där det bland annat föreslås att 
patientkontrakt ska bli en del av patientlagen. Där det 
tydligt ska framgå att patienten ska erhålla en individuell 
plan med de aktiviteter och insatser som är planerade. 
Det ska också framgå vem/vilka som utgör patientens 
fasta vårdkontakt(er).

Källa: www.skr.se  
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Nyfiken på att testa Paleokost? Om du är medlem i Reu- 
matikerförbundet så kan du nu testa att tillaga och äta  
mat enligt kostupplägget Paleo AIP. Under ”inloggat”  
hittar du all information för att starta igång matlagnings 
kursen som leds av kostrådgivaren och kokboksförfat- 
taren Cecilia Nisbet Nilsson. 
 
Du hittar inloggat via länken: 
https://inloggad.reumatiker.se

Välkomna!
 
Paleokost – vad är det egentligen?

Om man äter enligt paleo så består tallriken till större 
del av det som vi levde av under stenålderstiden, alltså 
innan vi började odla egen mat. Man äter det som kom-
mer från naturen som kött, fisk och fågel, grönsaker och 
frukt samt nötter och frön. Sädeskorn, mjölkprodukter 
och socker utesluts helst helt. Paleo beskrivs helt enkelt  
som en livsstil med naturlig mat i fokus.

Reumatikerförbundet tipsar dig som är medlem

Paleokost

Du äter enligt paleo om du lever på
* Kött, fågel och fisk
* Skaldjur
* Grönsaker
* Frukt
* Nötter och frön
* Djurprodukter som ägg och honung
* Extra fetter som smör, avokado, eller kokosnötsolja  
 
Detta bör du undvika om du vill följa paleo:
* Odlade spannmål, bönor, eller baljväxter.
* Bröd, pasta, gröt, müsli innehåller mycket stärkelse,  
 skadliga lectiner och ofta gluten.
* Mejeriprodukter som mjölk, smör eller ost.
* Socker eller sötningsmedel.
* Processade livsmedel.
* Alkohol 

Källa: reumatiker.se samt wellobe.se  
Bilder lånade från: reumatiker.se/inloggat

Kokostoppar med hallon och banan

Kycklingbiffar med citron rödlök dragon och äpple

Ja hur fortsatte då mina kliv in i Österåkerföreningen? 
Full fart i föreningen i början av 2020. Bokcirkel, samtals-
grupp, släktforskning och möten. Covidviruset börjar  
härja.  Stopp, stäng av, beordrade Folkhälsomyndig-
heten. Styrelsen gjorde så, ansvarsfullt och snabbt. Vi 
som brukade träffas bidade vår tid. Ovisst hur länge det 
skulle vara uppehåll. Sommaren kom med sedvanligt  
uppehåll i föreningsverksamheten. 

Som vi gladde oss när hösten kom med nya tag från 
Styr (styrelsen). En stor lokal i Folkets Hus, grupperna 
började, vi tränade på att ses digitalt (nja, inte jag). I 
lokalen som hyrts med extra bidrag från kommunen, 
kunde vi sitta på avstånd och vara två grupper samtidigt. 
Tack Styr för det fantastiska initiativet! Vid andra träffen 
blev vi som samlades kvar flera timmar. Det fikades, 
pratades, övades och som avslutning kom Jimena, vår 
medlem som leder grupper med yoga, gympa och allt 
möjligt annat. Hon lockade oss med på en härlig upplev-
else genom den egna kroppen. Till sprittande musik. 
Från tårna till huvudet, kändes så oerhört roligt. Energin 
i och kring oss var hög. En gång per månad skulle hon 
fortsätta öva med oss. Tänk att det är så lätt att träna 
med andra, alla lite ovana och stela här och där. Igenkän-
nandet är verkligen grunden för våra föreningar.

Stopp igen. Ställ in.  Riktlinjerna för pandemin skärptes  
ordentligt strax därefter. Det blev mycket tråkigare 
säger alla jag pratat med. Vi vill träffas, prata allvar och 
skratta, träna. Styr – de lade inte av. Full fart på digital 
satsning, årsmöte och föreläsningar digitalt. Åh vad jag 
saknar att få träffas LIVE! Mitt motstånd (läs rädsla) för 
nyheter på datorn har ändå luckrats upp. Tack Kjell och 
Monica för att ni trott att jag kan lära mig mer. Ni har rätt 
förstås. Skönt att Styr har rätt, så ska det vara ibland. 

Kliver vidare
I Kontakten nummer 2 2020 delade vår 
medlem Inger-Marianne Ödlund med 
sig om klivet in i Österåkers reumatiker-
förening. Inger-Marianne kom snabbt att 
finna sig tillrätta och nu ett år senare får 
vi ta del av fortsättningen… 

Två saker på bokstaven V hägrar: Vaccin och Vår.  
Längtar mycket efter att kunna ses utomhus, på lagom 
avstånd, med samma glädje som vid höstens senaste 
möte. Kanske kan vi då locka med nya eller nygamla 
medlemmar – träffas ännu fler. Delad glädje är dubbel 
glädje! 

Inger Marianne Ödlund
Österåkers förening

Har även Du en positiv föreningsupplevelse du vill dela  
med dig av? Välkommen att mejla in din text till: 
reumakontakten@gmail.com – nästa nummer har 
manusstopp 23 augusti. 
/Red
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Föreningsliv

Solna - Sundbyberg

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.

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

Haninge-Tyresö
Föreningens årsmöte genomfördes 13 februari och den 
nya styrelsen består nu av:
• Claes Stjernström, ordförande
• Ulrika Lindberg, vice ordförande/sekreterare
• Solbritt Hallgren, kassör
• Lena Karlsson, medlemsregisteransvarig
• Lilian Weiner, studieorganisatör
• Helena Guilotte, ledamot

Utomhusträffar
Under våren bjuder vi in till två träffar utomhus vid loka-
len på Eskilsvägen 10B, Handen.

Då vi håller oss vid lokalen har vi tillgång till toalett 
och möjlighet att gå in och värma oss om man exempel-
vis behöver invänta färdtjänst.

Vårskriket lördag 17 april kl. 12.00
Klart vi ska fira vårens ankomst!

Det gör vi med härlig utflyktsmat: varm choklad med 
marshmallows, matiga pizzabullar och vanliga kanelbul-
lar. Vi passar också på att tipsa om enkla övningar för 
rörlighet och styrka att göra på promenaden. Så klä dig 
efter vädret och i kläder du kan röra dig i.
Om du hinner får du gärna anmäla dig till Ulrika:
070 739 67 90. 

Sommargrill lördag 29 maj kl. 12.00
Sommaravslutning

Vi går på tipsrunda i närområdet/Eskilsparken. 
Efter tipsrundan grillar vi korv tillsammans.
OBS! Anmäl dig till Helena senast 26/5, 070 835 48 74.

Stockholm
Trots pandemin försöker vi i Stockholm hålla verksam-
het och aktiviteter igång i den mån det går. 

Digitala aktiviteter
Vi kommer bland annat ha föreläsningar, artrossko-

la, yogakurs, IT-stuga och fredagsfika – allt digitalt via 
Zoom. Vi kommer även ha två ReumaKompis-träffar och 
en välkomst- och informationsträff för medlemmar via 
Zoom. 

Aktiviteter utomhus
I och med att våren är här kommer vi ha utomhusaktiv-

iteter. Dessa är fyra härliga promenader i olika delar av 
Stockholm och tre intressanta historiska rundvandringar 
längst Drottninggatan och i Gamla stan. 

Du hittar datum, tid och mer information om alla våra 
aktiviteter på hemsidan:  
https://stockholm.reumatiker.se/kalender/ 

Nytt anmälningssystem!
Reumatikerföreningen i Stockholm har skaffat ett nytt 

system för att anmäla sig till aktiviteter. Det kommer  
underlätta för kansliet att hålla koll på anmälningar, 
förenkla för aktivitetsansvarig att ta ut deltagarlistor och 
samtidigt göra det smidigare för er medlemmar som vill 
delta på aktiviteter att få information om varje aktivitet. 
För att anmäla dig till någon av föreningens aktiviteter, 
gå in på:  https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ 
Om du inte kan anmäla dig digitalt kan du ringa kansliet 
på 08-462 99 25. 
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Ett bra liv för alla reumatiker
Vi skapar förutsättningar för ett bra liv för alla reumatiker  
och verkar för att lösa reumatismens gåta. 

Stöd oss - Bli medlem!

Läs mer på reumatiker.se
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Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna
Hej medlemmar
När jag skrev här på föreningsliv till förra numret så trod-
de vi att det skulle ske en snabb återgång efter att man 
fått vaccin. Tyvärr har det visat sig att smittan tvärtom 
ökat under de månader som gått. Vaccin har inte fun-
nits tillgängligt i den mängd som behövs. Och dessutom 
pausades Astra Zenecas vaccin pga biverkningar. När ni 
får det här numret i er hand så hoppas jag att det gått 
framåt och att det åter börjat komma in vaccin till Sver-
ige. Vi har på grund av förseningarna med vaccinering 
beslutat att ställa in Ålandsresan den 28 maj vilket vi 
är otroligt ledsna över. Men vi håller självklart koll och 
följer allt som händer. Förhoppningsvis kan ev. Ålands-
resan bli av i slutet av sommaren. Men som sagt vi avvak-
tar och följer händelseutvecklingen. Vem hade trott att 
vi efter ett år fortfarande skulle leva i samma pandemi?

Trots detta kommer vi ha medlemsmöten under våren. 
Tyvärr var vi tvungna att ställa in sist, 15 mars, då jag själv 
blev sjuk (dock ej Covid-19) Så de möten som är kvar i vår 
är 15 april och 6 maj. Bägge mellan kl 11.30–13.00. 

Som tidigare så sker mötena under våren 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 hand-
sprit, 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 rekommenda-
tioner. Anmälan görs till: solluppsig@reumatiker.se  
Avvakta därefter svar att ni kommit med.

Vi har ännu inte bestämt tema utan vi gör det tillsam-
mans med er. En av gångerna kommer en tandläkare, 
Helen Almström (troligtvis i maj) 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.

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.

Vi har även startat en grupp på:
https://inloggad.reumatiker.se. När du loggar in så kom-
mer du automatiskt till gruppen Sollentuna-Upplands 
Väsby-Sigtuna om du trycker på Grupper i vänsterkant-
en. Gå gärna med där och lägg också upp foto om du 
har möjlighet. Det är så trevligt att se er där. Där hittar ni 
också Verksamhetsberättelsen samt årsmötesprotokol-
let under fliken Dokument.

Ta hand om er och varandra. Var rädda om er, tvätta 
händerna, håll fysiskt avstånd och håll ut.

Mia Thegel 
Ordförande 

Botkyrka-Huddinge-Salem

Vi vill tacka alla medlemmar som deltog på årsmötet via 
poströstning.

Styrelsen har för avsikt att genomföra ett antal (pre-
liminärt två stycken) aktiviteter senare under våren och 
senare på året under förutsättning att vaccinering och 
snar återgång till normala förhållanden sker för gemen-
samma aktiviteter.
    

Informationen om eventuella aktiviteter kommer att 
finnas på föreningens hemsida: bhs.reumatiker.se/, via 
medlemmarnas mejl och eventuellt via lokal press, t.ex. 
”Mitt i Huddinge”. 

Fortsätt att ta hand om er, vi ses snart.

Ordörande
Karen Yevenes/styrelsen

Nacka-Värmdö

Österåker

Järfälla - Upplands Bro

Go` vänner.
Nu längtar vi efter vårvärme som ännu inte kommit i  
skrivande stund. Det kan ju bara bli bättre både med  
värmen och pandemin tänker jag. Vaccineringarna har 
påbörjats och då får vi hoppas på att de hinner med oss 
äldre innan sommaren som det var tänkt. 

Digital föreläsning den 27 april blir spännande med  
Josefin Wilkens. Kom ihåg att anmäla dig snarast.
Nedan ser du mer utförligt föreningens aktiviteter.

Tisdagar kl.11.00 fortsätter Inga Lindau med promenader  
i Orminge. Inga leder stavgångs-/promenadgruppen tills 
vidare. Ingas tel: 070-441 92 36. Ring gärna och anmäl 
dig. Ta även med kaffekorg om du har lust.
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 Bäcktorpssvägen och sedan höger Sjöängs-
vägen, 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 och därefter betalar 
man för varje påbörjad halvtimme. Beroende på vädret 
vet vi först då vart promenaden tar oss. Från styrelsen 
ansvarar Beatrice André tel: 070 -337 39 40

Tisdag 27 april kl. 18.00-ca; 20.00 digital föreläsning 
Nu är det snart dags för föreläsningen som vi väntat på 
hela vintern. Föreläsningen handlar om hälsa utifrån ett 
miljöpsykologiskt perspektiv. En inblick i modern forsk-
ning om hur naturen påverkar vår fysiska och mentala 
hälsa. Kunskaper om stress, hur det påverkar oss samt 
stresshantering. Konkreta tips på övningar för åter-
hämtning, kroppsmedvetenhet och sinnesnärvaro.
Föreläsare: Josefine Wilkins, socionom, utbildad inom 
ACT, master i miljöpsykologi. Anmälan: gun@sicklas-
trand.se eller tel: 070-888 23 24 senast 20/4. Mer info: 
varamednaturen.com/frelsningar-och-workshops 

Gratis Qigong för medlemmarna är fortfarande inställd. 
När QiGongen väl kommer igång till hösten är det i an-
nan lokal än tidigare. Träningen kommer vara i höghuset 
Nacka Forum. 

Måndag 7 juni kl.15.00 sommarfest
Vi hoppas på att träffas på försommaren trots att vi 
inte vet nu hur pandemin ser ut just då. Skulle det inte 
fungera blir de som anmält sig uppringda om att det är 
inställt. Det blir lite annorlunda än vad det brukar vara. 
Ingen lax med tillbehör eller bocciaspel. Det viktigaste 
är att vi träffas då vi inte kunnat ses på över ett år. 
Det blir någon förtäring av enklare slag som föreningen 
bjuder på. Regler med att hålla avstånd innebär att vi 
inte kan vara fler än max 40 st.
Först till kvarn gäller.
Plats: Sickla strand nedanför vändplan mot vattnet.
Bussar: 401, 403 och 71. Hållplats Sickla Allé. Gå ner till 
sicklasjön.
Anmälan: zigank@gmail.com eller 070-468 41 94 senast 
den 3 juni. Gå gärna in på hemsidan reumatiker.se/nv 
som är uppdaterad med det som är aktuellt.

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

Varmt välkomna önskar styrelsen

Hej alla medlemmar i Österåker!
Lördag den 12 juni är det konstvisning på Runö Möten 
& Events. En unik samling konst bland annat Sven X:et 
Eriksson, Albert Amelin, keramiska verk av Ulla & Erik 
Gustav Kraitz. Efter visningen intar vi en lättare lunch i 
”båthuset” på Runö. Buss från Åkersberga Centrum till 
Runö och åter. Vi återkommer med tider, anmälan m m.
Håll utkik under ”inloggad-gruppen Österåker” på för-
bundets hemsida, där hittar du anmälan, tider och var vi 
samlas för avfärd till Runö.
OBS! Först till kvarn gäller, antalet är begränsat.



REUMATIKERFÖRENINGAR
Botkyrka Huddinge Salem bhs.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 claesstjernstrom2@gmail.com    070-631 44 67
Järfälla Upplands-Bro jarfalla-upplands-bro@reumatiker.se
Expedition: Kopparvägen 17, 176 72 Järfälla      
Ordförande: Mona Blomgren        070-376 11 26  
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


