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Ordförande har ordet  

Så blev det ytterligare ett år med farsoten som bestämmer hur vi ska leva och arbeta.  

Ändå har 2021 inneburit att vi lyckats genomföra stora delar av det som planerades. Tack till alla er som 
antagit utmaningen att arbeta och umgås digitalt. Det har varit helt nödvändigt för att driva verksamheten 
framåt i föreningar och distrikt. Ni ska känna er stolta över att ha kunnat anamma den digitala tekniken så 
snabbt och kunnat anordna och delta i både föreläsningar och möten, ja, till och med i digitala träningspass. 
Nu ser vi fram emot ett 2022 där vi åter kan träffas fysiskt i våra möten och aktiviteter. 

När vi väl vande oss vid det digitala med dess för- och nackdelar kunde vi under 2021 genomföra både 
årsmöten i föreningarna och förbundsstämma digitalt. Det gick över förväntan och blev det verkliga beviset 
på att vi klarade en omställning till de förhållanden som rådde då. Distriktets representantskap genomfördes 
postalt och fungerade också utmärkt. Men, vi saknade det trevliga sorlet bland våra förtroendevalda och 
stämningen som brukar skapas under repskapet. 

Året avslutades tyvärr med ett chockartat besked för reumatikervården när det beslutades att flytta den väl 
fungerande högspecialiserade slutenvårdsavdelningen för reuma, hud och njure på Nya Karolinska Sjukhuset 
till nygamla lokaler inom sjukhusområdet. Trots massiva protester både från professionen och berörda 
patientorganisationer samt en framgångsrik namninsamling gick det inte att förhindra flytten. En 
förlossningsavdelning, med fullt friska kvinnor i sin bästa ålder, placeras från och med januari 2022 i de 
lokaler där svårt sjuka patienter vårdats hittills, vilket medför direkt negativa konsekvenser för dessa 
patientgrupper. Ett ogenomtänkt beslut som vi patientorganisationer kommer att bevaka resultatet av. 

Vi ser att antalet medlemmar i de flesta föreningarna har minskat under året. Därför behöver vi med olika 
insatser rekrytera nya medlemmar och se till att vi behåller våra nuvarande. Högst på våra medlemmars lista 
över fördelarna med att vara med i en förening står erfarenhetsutbyte och social samvaro. Erfarenhetsutbyte 
går väl någorlunda med digitala möten men det där med social samvaro är inte alltid så lätt. Föreningarnas 
aktiviteter av alla de slag står också högt på listan och den delen ska vi se till att vidareutveckla. 

Något som inte går att genomföra digitalt är våra uppskattade träningspass i varmvattenbassäng. Under året 
fick vi arrangera träningen med vissa restriktioner, hålla avstånd och inte komma dit om man hade några 
symptom. Med lite fantasi och samarbete har det gått att till stor del genomföra bassängverksamheten. Tack 
till våra badledare som håller i gång denna för oss reumatiker välgörande träningsform. 

Möjligheter till kontakter med föreningarnas medlemmar har delvis varit begränsade under året. Det känns 
därför bra att vi har vår medlemstidning Kontakten och våra digitala kanaler där vi kan informera och berätta 
om vad som händer i föreningarna. Det är också viktigt att informera om händelser i vården som påverkar 
våra patientgrupper, t ex frågor om hjälpmedel, rehabilitering och färdtjänst. Det är valår 2022 och vi ska se 
till att påverka utvecklingen av vården för oss reumatiker, vilka beslut som tas och vilka konsekvenser de får 
för oss. Under 2022 kommer distriktet, att på det sätt som är möjligt, uppmärksamma vårt 50-årsjubileum. 

Till sist vill jag tacka alla i styrelsen och vår kanslipersonal som under året fått anta utmaningar av de mest 
skiftande slag och ändå lyckats hålla flaggan i topp. Ett stort tack också till föreningarna och alla medlemmar 
som gör att vi kan driva verksamheten vidare. 

 

Till er alla, stort TACK för 2021 
/Monica Rosenblom, Distriktsordförande  
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Organisation 
 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län  
Reumatikerdistriktet i Stockholms län arbetar för att reumatiker ska kunna leva ett så gott liv som  
möjligt genom att sprida kunskap samt påverka beslutsfattarna inom Region Stockholm. Distriktet  
ingår i en ideell organisation och är ett av 24 distrikt inom Reumatikerförbundet (Sveriges största 
patientorganisation). Stockholmsdistriktet har drygt 6 100 medlemmar i 13 lokala reumatikerföreningar.  
 
Kansliet  
Kansliet förbereder och verkställer styrelsens beslut och sköter det löpande administrativa 
arbetet. Rehabilitering i varmbassäng under ledning av sjukgymnast/fysioterapeut planeras 
och administreras av kansliet. Kansliet administrerar även länets patientskolor och ansvarar för de 
informatörer som medverkar inom vården med information om artros/smärta. Kansliet tillgodoser 
föreningarnas behov och finns till hands för såväl stöd och service i många ärenden som guidning i  
interna program samt utbetalning av aktivitetsbidrag.  
 
Styrelsen 
Styrelsen representerar Reumatikerdistriktet samt Reumatikerförbundet externt och internt vid 
föreläsningar, konferenser och i andra sammanhang såsom uppvaktningar av beslutsfattare. Det  
gäller även i samarbete med övriga organisationer inom eller utom funktionshinderrörelsen. Under  
året har styrelsen haft tolv protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet (AU) har haft fyra  
protokollförda sammanträden.  
 
Stiftelsen till förmån för reumatiker i Stockholms län 
Stiftelsen representeras av en egen styrelse bestående av tre ordinarie ledamöter och en ersättare.  
Styrelsen utses för ett år i taget av distriktets styrelse på konstituerande styrelsemötet efter 
representantskapet och ska bestå av ledamöter ur distriktsstyrelsen. Stiftelsen behandlar ansökningar 
löpande under året.  
 
Representantskapet  
Representantskapet är högsta beslutande organ inom Reumatikerdistriktet i Stockholms län och består  
av valda ombud från samtliga Reumatikerföreningar i länet.  
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Förtroendevalda och kansli  
 
Styrelse  
Ledamöter             Titel                                                        Mandatperiod  
Monica Rosenblom           Ordförande                                     2021 – avgick 25 jan 2022 
Ingvor Thorén            Kassör (t.o.m. 26 jan)                           2021 – 2023 t.f. ordf. fr.o.m. 26 jan 
Bitte Wallin             Kassör (fr.o.m. 26 jan)                        2021 – 2022  
Gunnel Jonsson           Ledamot                          2021 – 2023  
Mona Andersson           Ledamot                          2021 – 2022  
Carina Forsberg                                 Ledamot                                                  2021 – 2022  
Lena Berg                                            Ledamot                                                 2021 – 2022   
 
 
Arbetsutskott         
Monica Rosenblom           Ordförande (t.o.m. 25 jan)            
Ingvor Thorén            t.f. ordförande (fr.o.m. 26 jan)               
Gunnel Jonsson           Ledamot         
Carina Forsberg                                 Ledamot (fr.o.m. 26 jan)                

 
 

Stiftelsens styrelse  
Monica Rosenblom           Ordförande (t.o.m. 25 jan)  
Ingvor Thorén            t.f. ordförande (fr.o.m. 26 jan)                                                
Gunnel Jonsson            Ledamot   
Bitte Wallin             Kassör (fr.o.m. 26 jan)                          

 
 
Revisorer  
Mats Blomgren           Auktoriserad, PwC   
Mia Thegel             Förtroendevald (sammankallande)   2021 – 2022  
Henrik Sundström           Förtroendevald                                     2021 – 2023  
Lotta Kärger             Förtroendevald (ersättare)                2021 – 2023  
 
 
Valberedning  
Gun Lingberth            Sammankallande                        2021 – 2022  
Mia Thegel                                          fr.o.m. 2021‐09‐19                        2021 – 2022 

 
 
Kansli  
Karin Johnson            Administratör          Avslutade sin anställning 2021‐08‐27 
Monica Rosenblom           Administratör          fr.o.m. 2021‐08‐17 t.o.m. 2021‐10‐31 
Amir Navidi                                        Administratör          Påbörjade sin anställning 2021‐10‐01 
Linda Nordqvist           Ombudsman 
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Ansvarsområden   

 
Personalansvariga 
Mona Andersson                               t.o.m. 2021-10-01  
Ingvor Thorén 
 
Förhandlingsdelegationen 
Personalansvariga 
 
Redaktionskommittén Kontakten  
Ingvor Thorén, redaktör, layout (sammankallande)  
Ombudsman Linda Nordqvist, skribent och fotograf  
 
Ansvarig utgivare Kontakten  
Ingvor Thorén 
 
Webb- och informationsansvar 
Kanslipersonalen  
 
Intressepolitiskt ansvarig  
Styrelsen samt ombudsman Linda Nordqvist  
 
Registeransvarig 
Ingvor Thorén 
Kanslipersonalen  
 
Ekonomiansvarig  
Styrelsen samt administratör Karin Johnson/Amir Navidi  
 
Bassängansvarig  
Administratör Karin Johnson/Amir Navidi  
 
Ansvarig för patientskolor i länet 
Ombudsman Linda Nordqvist  
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Samverkansråd inom Region Stockholm 2019–2022  
 
Regionstyrelsen  
Annika Hässler 
Claes Stjernström  
 
Regionstyrelsen – Förvaltning 
Annika Hässler 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Annika Hässler 
 
SLSO – Stockholms läns sjukvårdsområde 
Annika Hässler 
 
Bidragsgruppen inom Region Stockholm 
Annika Hässler  
Claes Stjernström 
 
Läkemedelskommittén  
Caroline Liljegren          t.o.m. 2021-12-31 
 
Resursgrupp Färdtjänst  
Carin Lemberg 
 
Resursgrupp FUT – Förvaltning för utbyggd tunnelbana  
Tommy Jillmarker  
 
LOCUM – Regionens fastighetsbolag  
Tommy Jillmarker  
 
Övriga samarbetspartners 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län samverkar med:  

• *RH-gruppen  
• Funktionsrätt Stockholms län  
• Akademiskt specialistcentrum  
• Patientrådet på Akademiskt specialistcentrum där åtta patientorganisationer ingår. 
• Karolinska Universitetssjukhuset – Solna och Huddinge  
• Danderyds sjukhus  
• Cirka 15 rehab-mottagningar  
• ABF Stockholms län  
• Karolinska institutet  
• Regionalt ProgramOmråde (RPO), Reumatiska sjukdomar 
• Ålands reumatikerförening 

 
*RH-gruppen står för rörelsehindrade och är ett nätverk av patientorganisationerna:  Reumatikerdistriktet i 
Stockholms län, DHR Stockholms län, Personskadeförbundet Stockholms län, Rörelsehindrade barn- och 
ungdomar Stockholms län samt Neuroförbundet Stockholms län. 
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Effekter av pandemin   
Effekterna av pandemin fortsatte under stora delar av 2021. Under de första månaderna in på nya  
året träffades distriktsstyrelsen med personal framför allt via digitala plattformar. Föreningarnas  
årsmöten genomfördes digitalt eller via poströstning. Nyheten om att vaccineringen skulle komma  
i gång för samtliga vuxna invånare i Sverige tände hoppet om att så småningom kunna träffas mer  
fysiskt. Så kom det också att bli. Den senare delen av vårterminen vågade allt fler föreningar ha några  
fysiska träffar, de flesta utomhus med avstånd, för att hålla nere smittorisken. Många medlemmar fick  
sina vaccin, både första och andra sprutan. Således kunde föreningsstyrelserna fortsätta sin planering  
för resterande del av verksamhetsåret. När höstterminen inleddes i slutet av augusti presenterade våra 
föreningar ett gediget program för sina medlemmar. Nästan allt kunde bli som vanligt igen. Men fortfarande 
med försiktighetsåtgärder och uppmaningar om att vara vaccinerad för att delta i fysiska medlemsträffar.  
 
Patientskolorna fick dra ner på verksamheten 
Distriktets patientskoleinformatörer, som informerar på artros- och smärtskolor, är ett uppskattat inslag  
i vården av nyinsjuknade personer och som vi är mycket stolta över. I normala fall finns informatörerna 
representerade i minst 100 olika patientskolor under ett verksamhetsår. Men under 2021 kunde vi även  
där redovisa ett betydligt lägre deltagande. Dels för att många skolor inte höll sin verksamhet i gång dels 
 för att våra informatörer inte ville riskera hälsan genom att medverka.  
Dock har det funnits undantag även i denna verksamhet, likt våra övriga fysiska aktiviteter. De få 
patientskolor som har genomförts och där vi kunnat bidra med en informatör har varit uppskattade.  
Att få lyssna till någon med erfarenhet av samma diagnos som en själv är en bra stöttepelare i den nya 
livssituation man ställts inför.  
 
Nyutbildade informatörer  
Under hösten har fyra personer från distriktet utbildats i en grundkurs för informatörer. Kursen var en  
digital utbildning på två dagar som Reumatikerförbundet arrangerade. Dessa fyra personer kommer  
under nästkommande verksamhetsår att göra sina första fysiska besök vid en artros- och/eller smärtskola.  
 
Tack vare goda insatser har vi hållit flaggan i topp 
Pandemin har präglat vår verksamhet och har därmed påverkat vår verksamhetsberättelse för 2021.   
Men trots allt har vi försökt att hålla flaggan i topp och gjort allt vi kunnat för att organisationen inte  
ska kännas särskilt annorlunda för våra medlemmar. Vi har satsat på att hålla vattengymnastiken i gång  
men med diverse åtgärder och vi har följt och följer fortsättningsvis utvecklingen av covid-19 noggrant.  
Vi är tacksamma för alla som hjälpt oss under året att göra det bästa efter förutsättningarna som varit.  
 
Representantskap per post och e-post  
Vi fick under föregående höst veta att våra årsmöten för 2021 skulle genomföras enligt de datum som 
stadgarna hänvisar till. Distriktets årsmöte ska ske innan sista mars och föreningarnas årsmöten ska ske 
senast 21 februari. Inga undantag eller uppskov detta år. Våra föreningar valde att genomföra sina  
årsmöten på olika sätt. Några vågade sig på den digitala lösningen genom att samla sina ombud via till 
exempel digitala plattformen Zoom eller Microsoft Teams. Det fanns även de som valde att ha poströstning. 
Alla föreningar lyckades genomföra sina årsmöten efter bästa förmåga, tack vare de eldsjälar som finns i 
varje förening.  
 
Distriktets representantskap hölls den 20 mars och genomfördes via poströstning. Alla ombud fick digitalt 
eller med snigelposten skicka in sina röstsedlar senast 19 mars. Presidiet, bestående av mötesordförande 
Lotta Håkansson, mötessekreterare Linda Nordqvist, rösträknare tillika protokolljusterare Rebecka Glaser  
och Malin Lind, gick igenom alla inkomna röster. Röstlängden kunde fastställas till 46 röstberättigade.  
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En motion inkom till representantskapet. Den handlade om digitala underskrifter och publiceras här i sin 
helhet.  
Utöver den enda motionen inkom även en fråga att uppdra till styrelsen:  
 
”Anordna digitala träffar tillsammans med föreningsstyrelserna, för att få ut tips och idéer men framför 
allt se att vi lär känna varandra bättre. På så sätt kanske vi alla får ett bättre samarbete mellan distrikt 
och föreningar och föreningarna emellan. Ett inte så kostsamt sätt att ses.” 

 
 
 

Motion: Digitala underskrifter 
Bakgrund: 
Under Coronaåret har vi varit tvungna att ändra våra arbetssätt. Våra medlemsmöten, styrelsemöten med 
mera har mer och mer digitaliserats eftersom vi ska hålla fysiska avstånd. Men det känns som att allt inte  
har hunnits med. Ett stort problem är detta med underskrifter både vad gäller styrelseprotokoll men än  
värre Verksamhetsberättelse och årsmötes-protokoll. Då vi enbart ses digitalt måste det finnas möjlighet  
att signera på fler sätt än enbart med fysisk underskrift.  Man skulle kunna använda sig av till exempel  
mobilt bank-id för att kunna bekräfta sin signatur. 
Även om vi kommer kunna återgå till ett normaliserat liv med fysiska kontakter så tror vi att vi även  
i framtiden kommer ha kvar digitala möten, framför allt när man nu talar om digitalt medlemskap. 
Det finns redan idag flera metoder att signera digitalt och det borde gå att anpassa även för vår verksamhet. 
 
Förslag:  
Reumatikerföreningarna i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Österåker föreslår därför att 
Reumatikerförbundet provar om det finns redan existerande system som vi kan använda och anpassa  
för vår verksamhet. 
 
Yrkande: 
 
Vi föreslår 
 
att                                    förbundet provar om det finns redan existerande system som vi kan 
                                         använda och anpassa för vår verksamhet 
 
 
 
Upplands Väsby 2020-01-14 
 
 
Mia Thegel    Monica Rosenblom 
Ordförande                             Ordförande 
Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna                           Österåker 
 
 
Representantskapsmötet var enhälligt och tillstyrkte motionen att skickas vidare till 
Reumatikerförbundets stämma.  
 
 
Reumatikerförbundets stämma avslog motionen.  
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Friskvård  
En stor del av kansliets verksamhet omfattar administration av bassängverksamheten inom Stockholms  
län med kontakter både med medlemmar, fysioterapeuter och bassängupplåtare. 

Under vårterminen 2021 fortsatte vi likt höstterminen året innan att hålla i gång grupperna med olika 
restriktioner och med begränsat antal deltagare. Däremot kunde vi under hösten öppna upp träningen med 
full styrka igen vilket har varit uppskattat bland våra medlemmar som nyttjar bassängträningen.  
 
Under vårterminen var det 47 grupper varje vecka men antalet decimerades till 43 då bassängen i  
Norrtälje höll stängt för renovering hela våren. Bassängen i Täby höll stängt för renovering v 3 – 9.  

Under höstterminen decimerades antalet till 38 då bassängerna i Norrtälje och Hammarby höll stängt  
för renovering hela hösten och bassängen i Täby delar av hösten. (Bassängverksamhet totalt 8 tillfällen 
 under hösten). 

Ordinarie pris för bassängträningen är 480 kronor för höstterminen och 660 kronor för vårterminen.  
Cirka 20 sjukgymnaster/fysioterapeuter har under kvällstid svarat för genomförandet. 
Sjukgymnasterna/fysioterapeuterna erhåller ett timarvode som årligen uppräknas enligt rekommendation 
från fackförbundet Fysioterapeuterna.   

Bassängträning har bedrivits på följande ställen:   

• Hammarby Sjöstad, Vattenhuset  
   (Stängt för renovering under hösten 2021)  
• Handens Närsjukhus  
• Kungsholmen, Trampoolin 
• Nacka rehab  
• Norrtälje, Roslagens omsorg & service  
   (Stängt för renovering)   
• Rosenlunds sjukhus 
• Solna, Rehab nordväst ”Hallen”  
• Södertälje-Saltskog, Vattenhuset  
 

• Täby, Rehab nordost  
   (stängt under delar av våren och hösten 2021  
   för renovering)  
• Tyresö, Vattenhuset  
• Upplands Väsby, Väsby Rehab  
• Vallentuna rehab 
• Åkersberga, AktivaRe  
• Älvsjö, Vattenhuset 
• Östermalm, Vattenhuset  
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Medlemmar – Medlemsavgifter 

Antalet medlemmar i Reumatikerdistriktet var vid årets slut 6 189.  
Reumatikerdistriktet har följande Reumatikerföreningar som medlemmar: 

                          2020   2021                                      2020    2021 
Botkyrka-Huddinge-Salem        491    467 Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna      427      415 
Danderyd-Täby-Vallentuna      381     374  Solna-Sundbyberg                  400      397 
Haninge-Tyresö                           387     375 Stockholm                2 685  2 547 
Järfälla-Upplands Bro                388     348 Södertälje                   244      235 
Nacka-Värmdö                           495     457 Vaxholm   66        60 
Norrtälje                           302     276  Österåker                   134      135 
Nynäshamn                           118     103 

En av Reumatikerföreningar har lyckats öka sitt medlemsantal från förra året, vilket är glädjande.  
Totalt har vi gått från 6 444 medlemmar 2020 till 6 189 medlemmar 2021. Medlemsavgiften till 
Reumatikerförbundet för 2021 var 250 kronor och för hushåll med två personer 350 kronor, hushåll  
med tre eller fler personer 400 kronor. Av detta har Reumatikerdistriktet erhållit 57/120/120 kronor.  
Dubbelt medlemskap kostar 98 kronor. Hela andelen tillfaller berörd Reumatikerförening.  
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Påverkan – Intressepolitik 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län arbetar med att påverka beslutsfattare inom Region Stockholm  
inom en rad viktiga områden som rör våra medlemmar.  
Alla reumatiker ska få en god och jämlik vård, möjlighet till rehabilitering samt bli behandlade som  
likvärdiga individer i samhället. Vi eftersträvar kortare väg till att fastställa rätt diagnos och få rätt 
behandling. Distriktet medverkar i ett stort antal grupperingar inom länet som driver frågor som  
bland annat avhandlar de reumatiska sjukdomarnas intresseområden. 
 
Förändringar för reumatiker i Region Stockholm 
Det har gjorts många förändringar inom regionen under föregående år och under detta år som inneburit 
negativa konsekvenser för våra medlemmar. Som exempel har man sedan 1 januari i år infört att många 
hjälpmedel i och utanför hemmet måste betalas av patienten och att högkostnadsskyddet tagits bort.  
Därtill kommer ändringar i färdtjänst och kollektivtrafik. Rehabiliteringen har ändrats genom att 
klimatvårdsavtalen upphört och fotvården flyttats över till primärvården. Under året har vi fortsatt att 
tillsammans med övriga patientorganisationer, inom RH-gruppen, samt med Funktionsrätt Stockholms län, 
försökt påverka framför allt beslutet kring hjälpmedel. Det man landade i under sommaren från Region 
Stockholm var att starta en utredning av hur beslutet har slagit mot de som använder hjälpmedel i sin 
vardag. Den undersökningen väntar vi på att få ta del av samt att frågan inte på långa vägar är utredd och 
klar för vår del. Vi kommer fortsätta att ta diskussionen kring hjälpmedel med politiker och tjänstepersoner 
under nästkommande verksamhetsår tillsammans med övriga patientorganisationer inom RH-gruppen.  
Det är distriktets ansvar att informera om och påverka beslut som drabbar medlemmarna negativt.  
 
Förändringar som strider mot folkhälsopolicyn  
Region Stockholm ska vara en samlande kraft i länets folkhälsoarbete. Det står att läsa i regionens 
folkhälsopolicy som väntas spela en betydande roll för folkhälsan i hälso- och sjukvård, tandvård, 
kollektivtrafik, regional utvecklingsplanering och inom kultur- och föreningsliv.  
Att våra medlemmar blir mer stillasittande och isolerade rimmar illa med folkhälsopolicyn som regionen  
ska arbeta efter med underrubrikerna ”god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. Stort fokus  
läggs på behovet att minska hälsoskillnader mellan olika grupper och områden inom regionen. Alla 
människor ska få likvärdiga möjligheter att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Man talar bland annat  
om vikten av att människor ska ta ansvar för sin egen hälsa. En hälsosam livsstil bidrar till att minska 
nuvarande köer inom sjukvården. Hur stämmer nuvarande förändringar i vården med innehållet i 
folkhälsopolicyn som ska börja gälla från 2022? Vår kamp med påverkan mot negativa beslut går vidare. 
 
Patientkontrakt infört  
Primärvården har från 1 juli i år fått i uppdrag att vården ska bli mer personcentrerad och utgå från 
individens behov och förutsättningar. Ett så kallat patientkontrakt ska införas som en del i kontakten  
mellan vård och patient. Patientkontrakt, är en överenskommelse som består av flera delar. De fyra  
delarna i patientkontrakt – överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och sammanhållen  
plan – ska leda till: delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan mellan vårdgivare och patient.  
Allt med patientens perspektiv som utgångspunkt och ska ses som ett sätt att säkerställa patientens 
delaktighet i sin egen hälsa och vård och stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. 
Innehållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem 
patienten ska vända sig till. I första hand ska Patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och 
komplexa vårdbehov. Distriktet jobbar för att alla medlemmar får tillgång till denna typ av vård.  
 
RHN-avdelning tvingas flytta   
I början på december kom ett akut larm från överläkare inom reumatologi på Nya Karolinska Sjukhuset  
i Solna. Avdelningen de arbetar på och där de behandlar bland annat svårt sjuka reumatiker ska flytta  
internt inom sjukhuset. Förslaget (som den 27 december blev ett beslut) kommer i en tid när pandemin 
återigen eskalerat i Sverige. Någon genomförd patientsäkerhetsanalys eller en gedigen konsekvens-
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beskrivning av denna flytt och hur det kommer påverka patienterna som vårdas på avdelningen har  
inte kunnat presenteras.  
Anledningen till att sjukhusledningen kommer med förslaget att flytta på avdelning RHN beror på  
att Karolinska i Solna tagit på sig uppdraget att ta sig an fler förlossningar inom Region Stockholm. 
Förlossningsvården inom regionen har varit ett hett diskussionsämne under året med det framgångsrika 
barnmorskeupproret. För att lösa krisen genomför man nu en lösning på ett snabbt, ogenomtänkt och 
publikfriande sätt som direkt medför negativa konsekvenser för andra patientgrupper.  
Karolinskas plan är att man under 2022 ska ta emot 3 700 födande kvinnor i stället för dagens 3 200. 
Karolinska ska också öppna en ny vårdavdelning där all eftervård samlas under samma tak. Men att  
få plats med en sådan avdelning sker på bekostnad av den högspecialiserade slutenvården för 
reumatologiska-, hud-, och njursjukdomar. Att tillägga är att avdelningen RHN på NKS är den enda 
slutenvårdsavdelningen för reuma och hud-patienter i Region Stockholm Gotland. 
 
Den högspecialiserade vårdavdelningen RHN, där patienter med svåra komplexa inflammatoriska  
sjukdomar vårdas, har tagit flera år att bygga upp och har fram till nyligen fungerat mycket väl.  
Avdelningen har omfattat 28 platser i enkelrum, alltid fullbelagda. Flytten till de nya lokalerna kommer 
medföra att de 28 enkelrummen reduceras till 12 platser i dubbelrum och 8 enkelrum.   
Distriktet tog genast tag i frågan tillsammans med överläkarna och vi har vänt oss till alla regionråd i  
Region Stockholm, övriga sjukvårdspolitiker samt direkt till sjukhusledningen. Återkopplingen har varit 
sparsam. Tillsammans med vårt riksförbund, Psoriasisföreningen i Stockholms län, Psoriasisförbundet, 
Riksförening för Myositsjukdomar och Riksföreningen för Systemisk skleros har vi haft en namninsamling  
på nätet. Distriktet har kontaktat media och Dagens Nyheter, Dagens Medicin, SVT.se samt P4 radio 
Stockholm har uppmärksammat detta. Distriktet bevakar konsekvenserna av beslutet och inriktningen  
är att patienterna ska flyttas tillbaka till avdelningen. 
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Samverkan – Samarbete 
Som under tidigare år har distriktet, trots pandemin, kunnat fortsätta med samarbete och samverkan  
med externa organisationer, vårdprofessionen och beslutande organ inom Region Stockholm. Detta har 
möjliggjorts, utan avbrott, genom att de flesta möten och seminarier i många fall kunnat genomföras  
digitalt. Distriktet har vid dessa tillfällen fått möjlighet att bidra med synpunkter och förslag till de olika 
verksamheternas arbetsgrupper och patientråd inom specialistvården där frågor om de reumatiska 
sjukdomarna behandlas och där våra medlemmars intressen behöver bevakas. 

Akademiskt Specialistcentrum och Centrum för Reumatologi 
Reumatikerdistriktet har nära samverkan med Akademiskt Specialistcentrum (ASC) och även med  
Centrum för Reumatologi (CFR).  I möten och seminarier ger distriktet synpunkter och förslag på hur 
patientperspektivet ska tillgodoses i enheternas verksamhetsutveckling. 

Distriktet har deltagit i sex patientråd under 2021 där frågor om bland annat digital e-hälsa via appen  
Alltid Öppet har diskuterats. Patientrådet får komma med inspel till hur man kan förbättra och framför  
allt förtydliga appen för att allt fler patienter ska känna sig trygga med att använda den. Appen har växt 
under året och allt fler upptäcker dess funktion. I början på juni månad firade ASC fem års jubileum och  
inför jubileet, som hölls digitalt, fick distriktet äran att spela in en kort film om samarbetet med ASC. Fler 
patientorganisationer inom patientrådet bidrog med varsin kort film och dessa klipptes sedan ihop i ett  
och samma längre filmklipp som spelades upp under den digitala träffen.  
Distriktet deltog med patientmedverkan under en kurs som hölls för läkarstudenter på termin 11 i Digitala 
tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv. Ett kunskapsmål i kursen är att studenterna ska  
förstå vikten av att inkludera slutanvändare (patienter, anhöriga, vårdpersonal) när man vill utveckla nya 
tjänster, verktyg, arbetssätt med mera. Studenterna får i grupper om tre träffa två patienter som berättar  
om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Därutöver är det obligatoriskt för studenterna att delta i  
ett av patientrådets möten. 
Den 2 september var distriktet representerade under CFR:s planeringsdag, som var ett fysiskt möte.  
Distriktets två ombud fick bland annat vara med och ta del av och tycka till om den planering som  
görs av CFR inom reumatologivården och delge CFR synpunkter ur ett patientperspektiv. Man diskuterade 
bland annat planering inom CFR av vårdförloppet, rutiner vid uppföljning av patienter som väntat länge  
på återbesök, samt genomgång av SRQ (Svenskt reumatologiskt kvalitetsregister) och nya funktioner i  
Alltid Öppet med PER (Patientens Egen Registrering). Distriktet medverkade med inlägg och synpunkter. 
Bland annat gavs förslag om att patienter får någon form av informationsblad som beskriver den process  
som patienter kommer att genomgå under sin behandlingstid på 12 månader. 

Funktionsrätt Stockholms län 
Reumatikerdistriktet finns med i Funktionsrätt Stockholms läns samverkansråd gentemot Region Stockholm. 
Vi finns representerade i åtta enskilda samverkansråd. Samarbetet med Funktionsrätt Stockholms län är 
viktigt för sammanhållningen av funktionshinderrörelsens alla organisationer och det viktiga arbete vi 
tillsammans utför. Under pandemin har Funktionsrätt Stockholms län bjudit in till digitala seminarier där  
vi deltagit. Bland annat har man jobbat vidare med FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, ett verktyg 
som ska säkerställa att funktionsrättigheter inte kränks när Region Stockholms tjänstepersoner och politiker 
fattar beslut. Utöver FKB har distriktet deltagit i en intressepolitisk utbildning som Funktionsrätt, genom  
PR-byrån Westanders, höll i. Vi har varit med i planeringen av Järvaveckan – valåret 2022, en utfrågning av 
regionpolitiker på nationella funktionshinderdagen 3 december, där partirepresentanterna fick svara på de 
hetaste funktionsrättsfrågorna under året som kommer.  
 
RPO – Regionens Programområde för reumatiska sjukdomar 
Distriktet har under 2021 inbjudits att delta i Region Stockholms Programområde för reumatiska sjukdomar 
(RPO).  I gruppen ingår bland andra läkare och sjuksköterskor från Nya Karolinska Sjukhuset, Danderyds och 
Visby sjukhus, Akademiskt Specialistcentrum samt distriktets patientföreträdare. RPO ska bidra till regional 
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implementering av Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar” och ge  
patienterna tillgång till specialiserad teamrehabilitering i öppenvården. RPO leder det regionala  
införandet av ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med reumatiska sjukdomar. 
Patientföreträdarens uppdrag är att utifrån egna erfarenheter och erfarenheter från patienter eller 
distrikt/föreningar bidra med ett patient- och närståendeperspektiv till de frågor som hanteras inom RPO. 
Under hösten 2021 har tre möten hållits där man bland annat gått igenom den Nationella Patientenkäten  
om reumatologi inom Region Stockholm, status för rehabprocessen, arbete med strukturerade termer för 
vårdförlopp RA,  och strukturerat omhändertagande av PsA och AS. På Danderyds Sjukhus har arbetet med 
att inrätta en rehabklinik för reumatiska sjukdomar påbörjats där patienter kommer att erbjudas specialiserad 
teamrehabilitering i öppenvården. 
 
Rehab/Danderyd   
Specialiserad vård och rehabilitering för patienter med RA ska införas inom Region Stockholm.  
Det är Danderyds Sjukhus som blir den första vårdenheten som arbetar enligt förutsättningarna  
i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. I ett första skede är det patienter med  
RA som omfattas, men övriga diagnoser står på tur för den nya vård- och behandlingsformen.  
Avtalet på Danderyds sjukhus kommer att bedrivas i öppenvård, det vill säga öppenvårdsbesök  
och inte slutenvårdstillfällen. Avtalet med Danderyds sjukhus kommer bli mer flexibelt och utifrån 
patienternas behov. De svar distriktet fått från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i ärendet är att 
rehabiliteringen ska erbjudas patienter som har behov och bedöms kunna tillgodogöra sig en mer 
intensifierad, strukturerad och sammanhållen period med rehabilitering. Detta innefattar både nyinsjuknade 
patienter och patienter med svåra reumatiska besvär. Enligt förvaltningens bedömning kommer Danderyds 
sjukhus kunna möta behovet på specialiserad nivå. 
Distriktet kommer bevaka denna nya vård- och behandlingsform under kommande verksamhetsår.  
 

RH-gruppen 
RH-gruppen arbetar för kunskap, påverkan och uppmärksamhet för förtroendevalda inom de egna 
organisationerna, politiker, tjänstepersoner och andra berörda inom Region Stockholm och Stockholms  
län i övrigt. Gruppen berör ämnen som är gemensamma, såsom rörelsehinder, fysisk tillgänglighet och 
rättigheter. RH-gruppen representerar med sina föreningar och distrikt ca 12 300 medlemmar i Stockholms 
län. RH-gruppen representeras av både förtroendevalda och tjänstepersoner inom de berörda 
organisationerna. RH-gruppen har under 2021 främst arbetat med hjälpmedelsfrågan och färdtjänsten.  
Likt året innan har gruppen aktivt jobbat med argument och fakta för att försöka påverka den blågröna 
koalitionen i Region Stockholm om att dra tillbaka beslutet om införandet av egenavgifter för hjälpmedel 
samt slopandet av högkostnadsskyddet. Det har inte lyckats, men under ett möte med Kristdemokraterna  
i maj månad där vi framförde våra synpunkter på den konsekvensbeskrivning som hälso- och sjukvårds- 
förvaltningen tagit fram, fick vi veta att en utredning av beslutets påverkan ska göras. Den har vi dock inte 
sett resultatet av än.   
Utöver hjälpmedelsfrågan träffade RH-gruppens representanter under våren även färdtjänstkommittén för 
att diskutera de ändringar som gjorts i färdtjänsten under pandemin och den otrygghet som personer som 
nyttjar färdtjänsten känner. Bilar bokas av i sista sekund, eller kommer inte till resenären alls, vilket gör att 
många får vänta i timmar. Oacceptabelt anser patientorganisationerna inom RH -gruppen och påpekar att 
det rimmar illa med den folkhälsopolicy man tagit fram i region Stockholm.  
Att få bättre flöde i färdtjänsten och dess bokningssystem samt fortsätta belysa det samhällsekonomiska 
problemet med egenavgifter för hjälpmedel, kommer vara frågor som RH-gruppen arbetar vidare med  
under valåret 2022.  
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Distriktet representeras i läkemedelskommittén  
Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och 
läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv 
användning av läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik i regionen. Bakom läkemedelskommittén  
står en kunskapsorganisation bestående av 21 expertgrupper inom olika terapiområden.  
 
Under 2021 har Funktionsrätt Stockholms län haft en adjungerad plats i Region Stockholms 
Läkemedelskommitté. Denna stol har delats mellan Caroline Liljegren, fd ordförande Reumatikerföreningen 
Stockholm, och Berit Maagard, Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm.  
 
Den största uppgiften kommittén årligen har, är att ta fram Kloka listan. Kloka listan innehåller läkemedel 
som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, 
efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. 
De läkemedel som kvalar in på listan ska vara effektiva, säkra och ha ett bra pris.  
Även miljöaspekter spelar in. 
 
Förutom Kloka listan arbetar läkemedelskommittén med att värdera och strukturera införandet av nya 
läkemedel, fortbilda och informera samt följa upp läkemedelsanvändningen och stimulera vårdverksamheter 
till eget kvalitetsarbete.  
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Kunskap – Utbildning 
Reumatikerdistriktet samverkar med andra patientorganisationer, som nätverket RH-gruppen och  
träffar allmänheten på olika evenemang där vi informerar, sprider kunskap och utbildar om vår  
organisation och verksamhet. Reumatikerdistriktet arbetar även med att erbjuda utbildningar och  
service till våra lokala reumatikerföreningar samt deltar i externa utbildningar och kurser.  

Internationella reumatikerdagen 
Den 12 oktober är det Internationella reumatikerdagen. Årets reumatikerdag blev av förståeliga skäl  
inte som den brukar med öppen mottagning på en reumatologmottagning. Även om många i vårt samhälle 
vaccinerat sig mot covid-19 kändes det inte säkert att anordna en sådan tillställning. I stället spred distriktet 
riktade annonser via Facebook till allmänheten. Annonserna innehöll fakta om reumatism och det faktum  
att över en miljon människor i Sverige lever med en reumatisk sjukdom. Vi riktade annonserna så att de 
nådde ut över hela Stockholms län till personer med både svensk och utländsk härkomst i alla åldrar. Vi  
fick en hel del interaktioner på att vi nådde ut.  I år satsade även vårt riksförbund på att särskilt koncentrera 
sig på fyra diagnoser: gikt, artros, ledgångsreumatism och SLE. Det togs fram en flyer som vi såg till fanns 
tillgänglig på reumatologmottagningen på Centrum för reumatologi, Danderyds reumatologmottagning  
samt Karolinska sjukhusets reumatologmottagning i Huddinge.  
På vår hemsida uppmanade vi att skänka pengar till forskningen. Reumatikerförbundet är den största 
enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning vilket vi som en del av organisationen är väldigt stolta 
över.  
På lokalnivå spred många av våra föreningar flyern inför årets reumatikerdag på sina orter samt minglade  
i köpcentrum. Man delade med sig av information om vår organisation och om sin egen förening till chans  
att värva nya medlemmar.   

Stöd till lokalföreningarnas aktiviteter  
Aktivitetsbidraget  
Via aktivitetsbidraget möjliggör Reumatikerdistriktet hälsofrämjande aktiviteter för lokalföreningarna på 
reumatikers villkor. Det kan handla om handgymnastik, fotgymnastik, landgymnastik, vattengymnastik, 
stavgång och annat som håller kroppen i rörelse. Bidraget är ett tacksamt tillskott i lokalföreningarnas  
kassa och kan nyttjas av distriktets alla 13 föreningar.  

Stiftelsebidraget  
Via stiftelsebidraget kan reumatikerföreningarna söka bidrag för bland annat föreläsningar riktade till 
medlemmarna och allmänheten. Bidraget gör så att fler människor kan få kunskap om reumatiska sjukdomar 
men även om följdsjukdomar och biverkningar som oftast går hand i hand med en reumatisk sjukdom.  

Under 2021 kom dessvärre ingen ansökan till stiftelsen. Något vi hoppas ska ändras under kommande 
verksamhetsår.   

Färre patientskolor genomförda  
Distriktet har en omfattande informationsverksamhet genom våra patientskoleinformatörer.  
Informatörerna är utbildade att föreläsa och hålla i diskussionssamtal i artros- eller smärtskolor, som  
ett steg i att få deltagarna mer fysiskt aktiva. Under 2021 har endast ett 20-tal skolor genomförts på  
grund av pandemin. Men de som kunnat genomföras har varit mycket uppskattade. Vi har även utbildat  
fyra nya informatörer inom distriktet vilket känns glädjande inför kommande verksamhetsår då distriktet 
hoppas på att kunna finnas representerade i fler artros- och smärtskolor trots pandemin. 

Utbildningar  
Det har hållits utbildningar även under 2021, den digitala vägen. Kanslipersonalen har genomgått en 
utbildning i medlemsrekrytering via Reumatikerförbundet samt pågående kurser inom de interna 
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programmen för medlemsregistret och webben. Det har även hållits en kurs inom lobbying via  
Funktionsrätt Stockholms län. 

”Jämlik vård – en handlingsplan” är en kurs som inriktar sig på att utvecklingen inom svensk sjukvård  
går åt fel håll. De med små vårdbehov gynnas snarare än de med större vårdbehov. De sociala och 
geografiska skillnaderna ökar i vårdens tillgänglighet och kvalitet. Denna utveckling måste och kan  
brytas och ersättas av en vårdpolitik för en bättre och jämlik vård. Syftet med studiecirkeln är att  
diskutera hur detta kan ske i praktiken. En av distriktets styrelsemedlemmar deltog i kursen under  
hösten 2021. 
 
Representation i utformning av vårdfastigheter 
Distriktet finns representerat i Locum, Region Stockholms förvaltare av vårdfastigheter, genom ett  
ombud i samverkansrådet via Funktionsrätt Stockholms län. Locum har under året hållit sina möten  
digitalt. Bland annat har beslutats att en app tas fram som gör att patienten tillsammans med kallelsen  
får en beskrivning av hur man tar sig till den mottagning dit man är kallad. Locum har också upphandlat 
skyltar, diskar mm med ett enhetligt utseende inom sjukhusen liksom skyltning i yttermiljön. Under året  
har även uppföljning och utvärdering gjorts av de nybyggen som tillkommit. 

Krav på och begränsningar i kollektivtrafik- och färdtjänst  
Reumatikerdistriktet engagerar sig i kollektivtrafikfrågor samt färdtjänstfrågor. Ombud för distriktet  
sitter med i Resursgrupp färdtjänst inom Trafikförvaltningen och deltar i Resursgrupp FUT – förvaltning  
för utbyggd tunnelbana. 

 
 
Forskning   
Distriktet stödjer reumatikerfonden som drivs av Reumatikerförbundet framför allt genom att skänka  
pengar till fonden i föreningarnas namn, vid till exempel jubileer.  
Distriktet ser positivt på att stödja all form av forskning inom reumatiska sjukdomar. Bland annat  
medverkar vi med forskningspartners i olika forskningsprojekt inom reumatologin. Det sker till exempel 
genom granskning av forskarnas dokument ur ett patientperspektiv inför ansökan om forskningsbidrag.  
Information till beslutsfattare, allmänhet och medlemmar om forskningsrön inom reumatologin ser vi  
som en viktig del i vår kommunikation. Det är också positivt att förmedla att Reumatikerförbundet är 
Sveriges största enskilda givare till forskningen om reumatiska sjukdomar.  
I möten med beslutsfattare och allmänhet delger vi information om Reumatikerförbundets 
forskningsverksamhet och även till medlemmar genom vår medlemstidning ReumatikerKontakten. 
 
 
Social samvaro – Erfarenhetsutbyte 
En viktig del i verksamheten är att bidra till att främja den sociala samvaron och erfarenhetsutbytet  
mellan våra medlemmar. Denna del av verksamheten sker framför allt i föreningarnas regi.  
Från distriktets sida försöker vi visa en samlad bild av den verksamhet som beskriver föreningarnas  
aktiviteter för sina medlemmar vid deltagande i olika arbetsgrupper, evenemang och möten och  
inte minst genom medlemstidningen Kontakten. 
 
Medlemstidningen ReumatikerKontakten   
Information, reportage och intervjuer från verksamheten sker framför allt genom distriktets medlems- 
tidning ReumatikerKontakten som ges ut fyra gånger per år. Tidningen innehåller aktuella nyheter, 
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forskningsresultat samt lyfter våra lokalföreningar och deras aktiviteter. Tidningen trycks i cirka 6 000 
exemplar och delas ut till alla medlemmar samt även till vårdcentraler, rehab-mottagningar, kvartersakuter, 
sjukhus, privata fysioterapeuter, externa patientorganisationer, media, bibliotek och Region Stockholm. 

Samarbete över föreningsgränserna  
Under 2019 började våra föreningar att samarbeta mer över föreningsgränserna och det resulterade i  
en rad storföreläsningar med många medlemmar på plats. Trots pandemi har samarbetet fortsatt även  
under 2021. Bland annat träffades SollUppSigs och Österåkers styrelser för att lära känna varandra bättre, 
diskutera framtiden och hur de ska kunna utöka samarbetet. I samband med detta möte bestämdes att om 
man deltar i varandras aktiviteter ska det vara kostnadsfritt för medlemmarna i bägge föreningarna,  
och i samband med resor etc ska samma subvention gälla. 

Det innebär också att aktiviteter läggs ut på båda föreningarnas hemsida och Facebooksida och att även  
där gäller gränsöverskridande samarbete. 
 
Regionstyrelsen samverkansråd 
Distriktet har representation inom samverkansrådet som har träffats vid några tillfällen under året. Man  
har från patientorganisationerna tillsammans med ombud från politiken diskuterat vaccinationer, färdtjänst 
och digitaliseringen/tillgängligheten som återkommande frågor.  
 
Bidragsgruppen inom region Stockholm 
Bidragsgruppens uppgift är att se över de inkomna ansökningarna från patientorganisationer inom 
Stockholms län, som ansöker om intressepolitiskt bidrag för sin verksamhet.  
Tillsammans med andra patientorganisationer samt politiken är reumatikerdistriktet representerade i 
gruppen.  
Verksamheten tar tid och eftertanke och i januari varje år tar man beslut om föregående års inkomna 
ansökningar.  

 

 

 

 

 

 



ÅRSBOKSLUT 2021 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län     
Orgnr. 802006-1274     

     
Resultaträkning Not 1 2021  2020 

     
Rörelsens intäkter     
    Intäkter   3 980 621  3 883 767 

    Övriga rörelseintäkter                                         70 446  0 

     
Summa intäkter m.m.  4 051 067  3 883 767 

     
Rörelsens kostnader     
    Verksamhetskostnader  -360 273  -284 808 

    Övriga externa kostnader  -1 530 141  -1 628 864 

    Personalkostnader  Not 2 -1 465 533  -1 291 424 

    Kostnader sjukgymnaster  -696 730  -503 086 
    Avskrivningar av materiella     
anläggningstillgångar  -16 258  -38 525 

Summa rörelsens kostnader  -4 068 935  -3 746 707 

     
Rörelseresultat  -17 868  137 060 

     
Finansiella intäkter och kostnader     
    Ränteintäkter  0  0 

    Räntekostnader och liknande resultatposter  0  0 

     
Årets resultat  -17 868  137 060 
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Reumatikerdistriktet i Stockholms län                                                                              
Orgnr. 802006-1274 
 
     

Balansräkningar                                      
                                                                        2021-12-31              2020-12-31 

 
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier och maskiner           Not 3       21 678     37 936 

 

 Summa anläggningstillgångar                                        21 678                     37 936  

 
Omsättningstillgångar 

Kundfordringar     184 611   253 911 

Övriga kortfristiga fordringar              0              0 

  
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter          3 480         8 589 

Summa omsättningstillgångar   188 091    262 500 
 
Kassa och bank  2 248 589  2 205 634 

     

Summa tillgångar  2 458 358  2 506 070 
  
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust                                                                    1 823 366  1 686 305 

 

  Årets resultat                                                                  -17 868                     137 060 
  Summa eget kapital                                                    1 805 498                  1 823 366              

 
   

 Leverantörsskulder                                                            2 844                      20 763                             

 Skatteskulder                                                                            0                               0      

 Övriga kortfristiga skulder                                                90 764                      61 112 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter               559 252                    600 829 
  Summa kortfristiga skulder                                            652 860                    682 704   

 

 
 Summa eget kapital och skulder                               2 458 358               2 506 070 
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Reumatikerdistriktet i Stockholms län                                                                              
Ornar. 802006-1274 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och allmänna råd för ideella föreningar. 
 
Not 2 Personalkostnader 
Styrelsearvode 
Arvode                                                                             103 475                      63 200  

 Arbetsgivaravgifter                                                             27 342                       16 462 
 Summa                                                                            130 817                       78 762  
 
 
Från och med 2015 har ersättning utbetalats till Patientskolainformatörer 
Ersättning                                                                              1 200                          2 400   
Arbetsgivaravgifter                                                                   123                             245 
Summa                                                                                  1 323                          2 645 
 
 
 
Not 3 Inventarier                                                         2021-12-31                 2020-12-31 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärde                      295 776                      572 397 
Inköp under året                                                                            0                        48 775 

Utrangeringar under året                                                             0                     -325 396 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde                      295 776                      295 776 
 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar                               257 840                      544 711 
Årets avskrivningar                                                               16 258                        38 525 

Utrangeringar                                                                               0                     -325 396 
Utgående ackumulerade avskrivningar                               274 098                      257 840 
Bokfört värde                                                                         21 678                        37 936 
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Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 
 
 
Monica Rosenblom                                                 Ingvor Thorén 
Ordförande                                                              kassör 
 
 
 
 
 
Bitte Wallin                                                              Gunnel Jonsson 
 
 
 
 
 
Carina Forsberg                                                       Mona Andersson 
 
 
 
 
Lena Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Blomgren 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
 
 
Mia Thegel                                                               Henrik Sundström 
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Revisionsberättelse 
Till representantskapet i Reumatikerdistriktet i Stockholms län org.nr 802006-1274 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Reumatikerdistriktet i Stockholms län för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-kvalificerade revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 Annan information än årsbokslutet 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 
Verksamhetsberättelse 2021. 

Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid 
upprättande av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 
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Den auktoriserade revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsbokslutet. 

 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland 
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i 
enlighet med bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De icke-kvalificerade revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Reumatikerdistriktet i Stockholms för år 2021. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 
 
 
 
Mats Blomgren 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 
Mia Thegel    Henrik Sundström 
Revisor    Revisor 
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1.  Inledning 

Distriktets verksamhet påverkades även under 2021 av covid-19 vilket innebar att många planerade 
aktiviteter fortsatt fick ställas in eller genomföras på andra, nya sätt. Konsekvenserna av pandemin 
kommer även under 2022 att i delar prägla distriktets verksamhet.  

Den snabba digitaliseringen av verksamheten medförde att bland annat föreläsningar, utbildningar och 
möten i Teams och Zoom kunde genomföras som alternativ till fysiska träffar för de 13 lokalföreningarna. Det 
blev nödvändigt eftersom distriktet har ett ansvar gentemot sina medlemmar att kontinuerligt informera om 
bland annat den utveckling som planeras och genomförs inom vården i Region Stockholm.   

 

1.1    Förändringar i vården inom Region Stockholm 

Region Stockholm har under de senaste åren planerat och genomfört omfattande förändringar inom vården 
som på många sätt påverkat och kommer att påverka distriktets medlemmar. Distriktet behöver fokusera på 
olika sätt att kommunicera dessa förändringar till medlemmarna och aktivt påverka de beslut som rör våra 
medlemmar, vare sig de är positiva eller negativa.   
Primärvårdens uppdrag från 1 juli 2021 innebär att vården blir mer personcentrerad*) och utgår från 
individens behov och förutsättningar. Olika insatser för patienten samordnas inom primärvården efter vad 
som är viktigt för varje individ. Patientkontrakt*) införs som en del i kontakten mellan vård och patient.    
Till de förändringar som genomförts och som innebär negativa konsekvenser för medlemmarna är att många 
hjälpmedel i och utanför hemmet måste betalas av patienten och att högkostnadsskyddet tagits bort. Därtill 
kommer ändringar i färdtjänst och kollektivtrafik. Rehabiliteringen ändras genom att till exempel 
klimatvårdsavtalen upphört och fotvården flyttas över till primärvården. Under 2022 kommer frågan om 
Vårdval Reumatologi att omprövas vilket starkt kommer att leda till en försämrad vård för personer med 
reumatisk diagnos.  
  
Alla dessa förändringar i regionens vårdutbud påverkar medlemmarna på en mängd olika sätt och det är 
distriktets ansvar att informera om och påverka beslut som drabbar medlemmarna negativt.  
 
1.2    Jämlik vård  

Alla reumatiker ska få en god och jämlik vård*) möjlighet till rehabilitering samt bli behandlade som 
likvärdiga individer i samhället. Målet är att eftersträva kortare väg till att fastställa rätt diagnos och att få 
rätt behandling. Distriktet medverkar i ett stort antal grupperingar inom länet som driver frågor som bland 
annat rör de reumatiska sjukdomarnas intresseområden.  

Inför 2022 har distriktet utarbetat en handlingsplan med målet att bidra till en mer jämlik och 
personcentrerad vård. Planen utgör grund för många viktiga frågor som förs i dialog med politiker och 
tjänstepersoner inom Region Stockholm och utgör även en del av distriktets påverkansarbete inför valet 
2022.   

Utifrån olika utredningar, beslut och riktlinjer, till exempel de nya nationella riktlinjerna för reumatiska 
sjukdomar, strävar distriktet efter att nå dessa långsiktiga eller övergripande mål i det intressepolitiska 
arbetet.  

*) Se förtydliganden av nya begrepp inom vården på sidan 37. 

I planen för ”Jämlik vård” prioriterar distriktet långsiktigt följande punkter:  

• Ett mer flexibelt sjukvårdssystem 
• Primärvårdens utveckling (god och nära vård) 
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• Personcentrerad vård och rehabilitering inkl. patientkontrakt 
• Fast vårdkontakt 

Utifrån de omständigheter som gäller för region Stockholm arbetar distriktet för att påverka beslut som 
innebär försämrade levnadsvillkor för medlemmarna:   

       •     Negativa konsekvenser av införandet av Vårdval Reumatologi 
       •     Begränsningar av hjälpmedel  
       •     Försämringar av färdtjänsten  

1.3    Distriktets verksamhetsinriktning 2022   
Distriktet fortsätter arbetet med att sprida kunskap om reumatiska sjukdomar och att påverka beslutsfattare 
med inriktningen att stödja föreningar och medlemmar. En stor del av verksamheten kommer att ägnas åt 
påverkansarbetet inför valet 2022.Under 2022 fortsätter distriktet också sitt arbete med önskemålen från 
föreningar och medlemmar. Distriktet kommer att på det sätt som är  möjligt med hänsyn till personella  
och ekonomiska resurser, uppmärksamma sitt 50-årsjubileum. 

Verksamheten  under 2022 inriktas på: 
 
       •     Genomföra fysiska och digitala konferenser och föreläsningar inom intressanta ämnen som 
               jämlik vård för olika målgrupper. 
       •     Stödja föreningarna i arbetet med att rekrytera och behålla medlemmar vilket är avgörande  
               för verksamhetens fortlevnad. 
       •     Genomföra intressepolitiska insatser och ett aktivt påverkansarbete riktat till politiker och  
               beslutsfattare samt till vårdprofession och allmänhet med speciell inriktning på valfrågan 2022. 
       •     Medverka i intressegrupper och nätverk som företräder reumatikerna.       
 
1.4    Reumatikerförbundets valfrågor 2022  

Reumatikerförbundet har beslutat att driva följande frågor inför valet 2022:   

• Jämlik, god och nära vård 
God och nära vård, patientkontrakt och fast vårdkontakt.  
Utökad vårdgaranti där rehab och återbesök ingår. Konsultationer med specialist direkt på 
vård/hälsocentralen. Patientutbildning.  

• Jämlik, personcentrerad rehabilitering. Rätt till rörelse! 
Rehabilitering efter behov. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i alla kommuner. 
Rehabiliteringskoordinatorer. Nationell bedömning för klimatvård. Se till att de styrdokument som 
finns följs. 

• Tandvård, en del av hälso- och sjukvården. 

 
Av förbundets valfrågor kommer distriktet att bidra i arbetet genom att driva frågor om:  

• Jämlik, god och nära vård.  
• Jämlik, personcentrerad rehabilitering. Rätt till rörelse! 

 

Distriktet kommer inte att aktivt jobba med tandvården samt de uppföljningar och utvärderingar som 
planeras av förbundet på nationell nivå. Dessa har ett nationellt fokus som kräver en expertkompetens som 
inte finns i distriktets verksamhet. 
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2.  Syfte  
 
Syftet med verksamhetsplanen är att genomföra satsningar som bygger på idén om den ideella 
organisationens ansvar gentemot sina medlemmar. Distriktets viktigaste uppdrag är därför att:  
 

• Stödja reumatikerföreningarnas verksamhet.  
• Driva det intressepolitiska påverkansarbetet.  

 
Distriktets arbetssätt   

Verksamheten omfattar såväl distriktet som föreningarna och riktar sig till både interna och externa 
målgrupper. Flera aktiviteter kommer genomföras digitalt, dels beroende på utvecklingen av 
coronapandemin, dels andra oförutsedda händelser som omöjliggör till exempel fysiska möten.  

Digitaliseringen ger även möjlighet till utökade kontakter mellan distrikt, föreningar och medlemmar. Den 
banar också väg för ett effektivare och miljövänligare arbetssätt. Digitala arbetsformer ska inte ersätta 
fysiska träffar utan finnas som komplement.  

Distriktet strävar efter att stötta och arbeta tillsammans med våra föreningar, kanslipersonal, förbundet och 
andra patientorganisationer för att få genomslag för prioriterade frågor.  

 
3.  Fokusområden   
 
Distriktet planerar att under 2022 genomföra verksamhet inom sju fokusområden. 
 
3.1    Kunskap – Utbildning   

Föreläsningar och utbildningar anordnas för föreningarnas och distriktets förtroendevalda i styrelsearbete,  
i digitalisering och i prioriteringarna enligt planen för ”Jämlik vård”.   

För att ge reumatiker ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen 
tydliggörs innebörden och konsekvenserna av de förändringar som genomförs inom Region Stockholm och 
som påverkar vård och rehabilitering för medlemmarna enligt plan för ”Jämlik vård”.   

Vid möten med beslutsfattare, vårdprofession, intressegrupper, nätverk och allmänhet ges information om 
reumatiska sjukdomar och de krav som ställs på jämlik vård och rehabilitering för reumatiker enligt 
budskapsplattform med talarmanus och bildmaterial.  

Patientskolorna utvecklas tillsammans med vårdcentralerna för ökad kunskap och om hur man hanterar sin 
sjukdom.  

I samband med patientskolorna ges möjlighet att erbjuda deltagarna medlemskap.   

Medverkan från distriktet sker även i olika externa evenemang för att informera om reumatiska sjukdomar 
och vid dessa tillfällen ingår rekrytering av nya medlemmar som en del.  

I medlemstidningen Kontakten och i digitala kanaler ges aktuell information om de reumatiska sjukdomarna, 
reportage från verksamheten och intervjuer.  
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Aktiviteter för kunskap och utbildning riktar sig till följande målgrupper:  

Föreningar/distrikt 

• Fortsatt utbildning i samverkan med förbundet för förtroendevalda i distrikt och föreningar i 
digitaliseringens möjligheter samt i ekonomiprogram och vid behov annan digital utveckling av 
verksamheten. 

• Genomföra föreläsningar, fysiskt eller digitalt, i aktuella ämnen inom ramen för ”Jämlik vård och 
rehabilitering”, samt vårdval reumatologi.           

       •     Fortsätta utgivning av medlemstidningen Kontakten. 

       •     Utse kontaktpersoner i distriktsstyrelsen för ökad kontakt mellan distrikt och föreningar.   

 
Beslutsfattare/Intressegrupper  

       •     Möta beslutsfattare i Region Stockholm och förmedla kunskap, information och erfarenheter om 
              reumatiska sjukdomar med ett gemensamt budskapsmaterial. 

       •     Ställa krav på jämlik vård och rehabilitering samt ekonomiskt stöd för verksamheten med hjälp av   
               tillgängligt ekonomiskt faktaunderlag. 

       •     Medverka i patientråd, regionens programområden och övriga patientorganisationer och därigenom 
              bevaka reumatikernas intressen och där berätta om distriktets inriktning i arbetet med ”Jämlik vård”. 
 

Allmänhet/medlemmar 

       •     Informera och delge kunskap om de reumatiska sjukdomarna via externa kanaler och evenemang 
              som till exempel Internationella Reumatikerdagen, andra offentliga tillställningar samt   
              manifestationer med RH-gruppen.  

       •     Arrangera någon aktivitet för allmänhet/medlemmar vid dessa tillfällen med medlemsvärvning  
              som en del tex prova på handstyrka, gissa-tävlingar med fakta om reumatiska sjukdomar mm. 

       •     Sprida medlemstidningen Kontakten vid externa evenemang. 

 
Vårdcentraler 

       •     Planera en vidareutveckling av patientskolorna i samarbete med patientskoleinformatörerna  
               och vårdcentraler.  

      •      I samarbete med Reumatikerförbundet initiera och genomföra kontakt med vårdcentraler och  
               fysioterapeuter.  

      •      Vid behov rekrytera och utbilda fler patientinformatörer (Reumatikerförbundets utbildning). 

      •      Kontakta vårdcentraler som inte har artros- eller smärtskola och informera om möjligheten till  
               medverkan från distriktets patientinformatörer. 

      •      Förse vårdcentralerna med informationsmaterial om reumatiska sjukdomar, (trycksaker mm.)  

      •      Informera i medlemstidningen Kontakten och digitala kanaler om verksamheten i patientskolor. 
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3.2    Påverkan – Intressepolitik   

En stor del av verksamheten består av aktiviteter riktade till tjänstepersoner, politiker och andra 
beslutsfattare, speciellt under valåret 2022, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.   

Vården är idag inte tillräckligt jämlik ur flera perspektiv exempelvis ålder, bostadsort, diagnos och social 
status. Reumatikerna behöver snabb diagnos, effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande 
hälsovård. Det är speciellt angeläget efter 2020 och 2021 års vårdsituation på grund av covid-19 som 
fortfarande påverkar vården inom Region Stockholm. Viktigt är också att de läkemedel som behövs inom 
reumatologin finns tillgängliga kontinuerligt.   

Krav ställs på en mer personcentrerad och jämlik vård, flexibelt sjukvårdssystem och rehabilitering. 
Patientkontrakt införs successivt inom regionen och beslutsfattare behöver uppmärksammas på innebörden 
av kontraktet.  

Den blågröna majoriteten vill införa Vårdval Reumatologi vid årsskiftet 2023. Det kommer slå hårt mot 
enskilda patienter som har en svår och komplicerad reumatisk sjukdom samt mot reumatikervården i övriga 
landet. Distriktet vill därför uppmärksamma politiker på vikten av jämlik vård både i Stockholmsregionen och 
i övriga landet.   

Påverkansarbetet inriktas på följande aktiviteter: 

       •     Den arbetsgrupp som tillsattes inom distriktet under 2021 med representanter för föreningar  
               och distrikt fortsätter arbeta med intressepolitiska frågor med speciell inriktning på valfrågor  
               2022. På agendan ligger bland annat att anordna en intressepolitisk utbildning för gruppen i  
               samarbete med förbundet.  

       •     Medverka aktivt i arbetet med de prioriteringar som ligger i planen för ”Jämlik vård ” i samverkan  
               med patienter, profession och forskning för en positiv utveckling av reumatologivården. 

       •     Uppvakta Region Stockholm och informera om distriktets roll och ansvar för reumatiker inom  
               länet och framföra behovet av och nyttan med ökade bidrag, såväl verksamhetsbidrag som 
               tillgång till bassänglokaler. 

       •     Öka samarbetet med företrädare för professionen inom hälso- och sjukvård för att åstadkomma  
               bättre vård och rehabilitering. 

       •     Informera i medlemstidningen Kontakten och digitala kanaler om intressepolitiska aktiviteter. 
 

3.3    Samverkan – Samarbete   

En viktig del i opinionsbildningen är att samverka och bilda nätverk med andra patientorganisationer. Genom 
samverkan och samarbete drivs medlemmarnas frågor på bred front, både med externa organisationer och 
grupperingar samt internt mellan föreningar och distrikt. Både distrikt och föreningar medverkar med 
representation i myndigheter och organisationer inom Region Stockholm där frågor behandlas som rör 
reumatikernas behov och intressen.   

I frågor om samverkan och samarbete är inriktningen att: 
 
       •     Fortsätta samverkan och samarbete med föreningar, patientråd, patientorganisationer, nätverk  
               och grupperingar som driver frågor som rör de reumatiska sjukdomarna. 
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       •     Lista olika grupperingar och nätverk inom länet där reumatikernas intressen tillvaratas och där  
               distrikt och föreningar bör finnas representerade.   

       •     Fördela ansvar för medverkan i möten/evenemang från föreningar och distrikt där samverkan  
               sker i frågor som rör reumatiker så att ett brett påverkansarbete kan åstadkommas. 

       •     Medverka i Internationella Reumatikerdagen och liknande arrangemang för att sprida information  
               och öka kunskapen hos allmänheten samt rekrytera medlemmar. 

       •     Informera i medlemstidningen Kontakten och digitala kanaler om resultatet av samverkan och  
               samarbete. 

 
3.4    Friskvård – Föreningsstöd   

Friskvård  

Distriktet har en omfattande verksamhet inom länet med friskvård för medlemmarna. De 13 föreningarna 
driver bland annat en mängd fysiska aktiviteter för sina medlemmar. I den bassängträning som distriktet 
erbjuder får medlemmarna tillgång till regelbunden, skonsam fysisk aktivitet i varmvatten. För många är det 
den enda träning de klarar av att genomföra.   

Bassängverksamheten finns på femton platser inom distriktet och leds av arvoderade 
sjukgymnaster/fysioterapeuter.   

Bassängverksamheten har under 2020 och 2021 fått genomföras i begränsad omfattning vilket starkt har 
påverkat rehabiliteringsmöjligheterna för medlemmarna. Dessutom har vissa bassänger hållits stängda på 
grund av pandemin eller varit under ombyggnad. Rehabilitering i bassäng minskar i hög grad besvären för 
personer med reumatiska diagnoser och är en skonsam träningsform. Under 2022 ser distriktet över 
möjligheten att låta medlemmar anmäla sig till en termin i taget, i stället för nuvarande lösning där man 
binder sig för ett helt år.  

Föreningsstöd  

Stiftelsebidraget kan sökas av distriktets lokalföreningar och ger föreningarna ekonomiska förutsättningar  
att anordna bland annat storföreläsningar riktade till medlemmarna och allmänheten. Stiftelsestyrelsen inom 
distriktet ser fram emot att fortsatt stödja föreningarna med bidrag även under 2022. Distriktet uppmanar 
föreningarna att samarbeta över föreningsgränserna och se över möjligheten att tillsammans anordna både 
fysiska och digitala föreläsningar.   

Aktivitetsbidraget är en annan form av föreningsstöd som erbjuds lokalföreningarna. Aktivitetsbidraget har 
sin grund i Reumatikerförbundets temaår från 2008 "Reumatikerförbundet i rörelse" och distriktet beslutade 
efter ett par år att permanenta bidraget. Distriktet vill främja alla typer av fysisk aktivitet och godkänner alla 
gruppaktiviteter på land och i vatten som föreningarna erbjuder sina medlemmar. Genom aktivitetsstödet får 
föreningarna hjälp att uppmuntra medlemmarna till fysisk aktivitet och även värva nya medlemmar. 
Dessutom höjs livskvalitén och den sociala samvaron ökar hos medlemmarna. De flesta fysiska aktiviteter 
stöds.   

Friskvård och föreningsstöd är avgörande för föreningarnas verksamhet och följande aktiviteter planeras: 

       •     Fortsätta med tuffare tempo i vissa bassänger för att nå ut till mer träningsvana medlemmar. 

       •     Uppmuntra föreningarna att sprida kunskap om nyttan av fysisk aktivitet och erbjuda  
               medlemmarna olika former av friskvård. 
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       •     Fortsätta påverka politiker och tjänstepersoner inom Region Stockholm för att påvisa hur  
               fysisk aktivitet bidrar till ökad livskvalitet för reumatiker samt argumentera för behovet av  
               höjt friskvårdsbidrag för att ekonomiskt kunna fortsätta bedriva bassängträningen. 

       •     Sprida information i medlemstidningen Kontakten och digitala kanaler om medlemskapets  
               möjligheter till bassängträning och annan fysisk aktivitet för ökad livskvalitet, social samvaro  
               och erfarenhetsutbyte för medlemmar. 
 

3.5    Forskning    

Svensk reumatologisk forskning är världsledande och beroende av stöd för att lösa många av reumatismens 
gåtor. Reumatikerförbundet är efter staten den största enskilda givaren till forskningsområdet. Forskningen 
syftar till att minska sjukligheten i reumatiska sjukdomar, att öka livskvaliteten hos personer med reumatisk 
sjukdom och förebygga reumatisk sjukdom som en konsekvens av denna. 

För att stötta förbundets forskningsverksamhet planeras att: 
• Informera i medlemstidningen Kontakten om hur man som medlem kan bidra till forskningen genom 

att bli forskningspartner i något av Reumatikerförbundets projekt som rör de reumatiska 
sjukdomarna.  

• Bevaka att patientperspektivet tillgodoses i den forskningsverksamhet som beskrivs i Region 
Stockholms FoU-strategi. 

• Använda förbundets forskningsrapporter för information vid evenemang/möten. 
• Publicera reportage om forskningsrön i medlemstidningen Kontakten och i digitala kanaler.  
• Förmedla kunskap om forskningsrön vid möten med föreningarna, i patientråd, patientskolor och i 

möten med övriga patientorganisationer.  
• Använda Reumatikerförbundets informationsmaterial om forskning vid dessa presentationer. 

 
3.6    Social samvaro – Erfarenhetsutbyte   

En viktig del i verksamheten är att främja den sociala samvaron och erfarenhetsutbytet mellan 
medlemmarna. Denna del av verksamheten sker framför allt i föreningarnas regi. Den vanligaste anledningen 
till att bli medlem är att man söker information och kunskap och att man vill lära sig mer om sin egen 
diagnos. En samlad bild som beskriver föreningarnas aktiviteter för medlemmarna lämnas vid medverkan i 
olika arbetsgrupper, evenemang och möten och inte minst genom medlemstidningen Kontakten och i 
digitala kanaler.   

Reumatikerdistriktet i Stockholms Län har varit verksamt under 50 år och det kommer att uppmärksammas 
under 2022 med de resurser som är möjliga, både personellt och ekonomiskt. 

I förbundets långsiktiga verksamhetsplan 2022 - 2025 ingår att utveckla och införa ett digitalt medlemskap 
som alternativ till nuvarande medlemsform. I den planeringen behöver en lika stor del av förändringsarbetet 
riktas till de medlemmar som inte har digitala möjligheter så att medlemskapet fortfarande har något 
attraktivt att erbjuda, oavsett ålder och digital förmåga.  

Det är fortsatt viktigt att: 
 
       •      Följa effekter av förbundets omorganisation och den digitaliserade utvecklingen. Utbilda och 
               informera föreningar om behov finns. 
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       •     Informera vid externa evenemang om de möjligheter ett medlemskap ger i form av  
               föreningsaktiviteter, social samvaro och erfarenhetsutbyte. 

       •     Berätta i medlemstidningen Kontakten och i digitala kanaler om de aktiviteter medlemmarna  
               i en förening erbjuds för social samvaro och erfarenhetsutbyte. 

       •     Genomföra digitala föreläsningar där distriktet bjuder in föreningarna till exempel om de  
              aktiviteter som genomförs i planen för jämlik vård.  

       •     Bjuda in till bland annat utbildningar, föreningskonferenser och säsongsavslutningar  
               både fysiskt och digitalt. 

• Uppmärksamma distriktets 50-års jubileum. 
 

3.7    Medlemsrekrytering 
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 45 000 medlemmar. Under senare år 
har medlemsantalet minskat och de flesta medlemmarna finns bland kvinnor och äldre. 
En modernisering av verksamhet och aktiviteter behövs, riktade till yngre i arbetslivet och till män. 
Aktiviteter som riktar sig till yngre åldersgrupper och kommunikation som lockar yngre medlemmar behöver 
förstärkas. Ökad kännedom om medlemskapets fördelar, bättre kommunikation om de många reumatiska 
sjukdomarna och ett modernt utbud av aktiviteter i medlemskapet är områden som behöver utvecklas. 
 
En viktig uppgift för distrikt och föreningar under 2022 blir att rekrytera nya och behålla nuvarande 
medlemmar vilket är avgörande för verksamhetens fortlevnad. Enligt förbundets långsiktiga plan 2022 – 2025 
ska antalet medlemmar öka och antalet medlemmar ska vara minst lika nöjda som vid den mätning som 
gjordes 2019. 
 
Arbetet med rekrytering av nya medlemmar och att behålla nuvarande medlemmar inriktas på: 
 

• Medlemsrekryteringskampanj under första halvåret 2022 där nuvarande medlemmar värvar nya 
medlemmar bland vänner och bekanta. Några av de som värvat flest betalande medlemmar deltar i 
distriktets 50-årsubileum. 

• Medlemsvärvning i samband med deltagande i Järvaveckan och Internationella Reumatikerdagen. 
• Arrangera någon aktivitet för allmänhet/medlemmar vid dessa tillfällen med medlemsvärvning som 

en del av aktiviteten. Prova på handstyrka, gissa-tävlingar med fakta om reumatiska sjukdomar mm. 
• Informera vid externa evenemang om de möjligheter ett medlemskap ger i form av 

föreningsaktiviteter, social samvaro och erfarenhetsutbyte. 
• Berätta i medlemstidningen Kontakten och i digitala kanaler om de aktiviteter medlemmarna i en 

förening erbjuds för social samvaro och erfarenhetsutbyte. 
• Återkommande reportage i medlemstidningen Kontakten om fördelar med medlemskap och 

rekryteringsannonsering. 
 
  

4.  Uppföljning 2022  
 
Förutom det ekonomiska utfallet kommer verksamheten under 2022 att följas upp enligt de prioriteringar 
som görs i planen ”Jämlik Vård”.  En speciell uppföljning görs av distriktets intressepolitiska arbete under 
valåret 2022.  Resultatet redovisas i verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2022. 
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5. Budgetförslag 2022  
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6.  Förklaringar till nya begrepp inom vården 

Jämlik vård 

Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Jämlik vård innebär att 
bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, 
utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer 
av dessa. Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde. 

Vården idag är inte alltid jämlik. Ibland för att patienter inte behandlas lika. Ibland för att patienter 
behandlas helt lika, fast de har olika behov och förutsättningar. Det är viktigt att försäkra sig om att den vård 
och det bemötandet som ges och de bedömningar som görs är kopplade till varje individs behov och 
förutsättningar och inte till vårdgivarens föreställningar om personen utifrån exempelvis kön, bakgrund eller 
ålder. (Källa: 1177) 

Personcentrerad vård 

Patienten ska först och främst ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp eller en diagnos. Personcentrerad vård har vuxit fram som en 
beskrivning av god omvårdnad. Begreppet likställs ofta med god, humanistisk vård. En värdegrund baserad 
på en humanistisk människosyn innebär att alla människor har lika värde och att varje individ anses vara en 
unik person med individuella behov. 

Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är den passiva mottagaren av en 
medicinsk åtgärd. Fokus för många vårdyrken är på patientens behov istället för på resurser, till en modell 
där en överenskommelse görs med patienten som aktivt deltagande i planering och genomförande av den 
egna vården och rehabiliteringen.  

Ett personcentrerat samtal är ett samtal där patienten känner sig lyssnad på. Samtalet är ett av de viktigaste 
redskapen för att kunna stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och 
höja livskvaliteten. I samtalet är det viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt 
och utgå från dennes behov och livssituation. Förmåga att ta till sig information och kunskap om vad som 
skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många personer har svårigheter att uppfatta vad som kommer upp i ett 
samtal. Det kan bero på att man kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en 
funktionsnedsätting. Men det kan också bero på att man som patient upplever situationen stressfylld och 
som ett slags underläge.  

Att på olika sätt efterhöra hur personen tänker och har uppfattat det som har sagts är därför av stor vikt. Det 
ligger till grund för respektfulla möten mellan den professionella experten och patienten, som är expert på 
sitt eget liv. 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att i mötet stärka individens tilltro till den egna förmågan och ta 
till vara personens egna resurser. Aktivt lyssnande, öppna frågor och sammanfattningar används för att ta 
reda på vilka kunskaper en person har och hur individen kan använda sina egna resurser. Det gemensamma 
arbetet bör vara målfokuserat. (Källa: Vårdhandboken) 

 
Patientkontrakt 
Patientkontrakt, är en överenskommelse som består av flera delar. De fyra delarna i patientkontrakt – 
överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och sammanhållen plan – ska leda till: delaktighet, 
samordning, tillgänglighet och samverkan, mellan vårdgivare och patient. 
Allt med patientens perspektiv som utgångspunkt och ska ses som ett sätt att säkerställa patientens 
delaktighet i sin egen hälsa och vård och stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser. 
Innehållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem 
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patienten ska vända sig till. I första hand ska Patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande och 
komplexa vårdbehov. 
 
Delaktighet innebär att patienten medverkar i beslut om vård och behandling och även själv förmedlar 
kunskap och erfarenhet till medarbetare i vården. I den gemensamma överenskommelsen ska det vara 
tydligt vad patienten ska göra och vad vården ska göra och den ska utgå från patientens möjligheter och 
önskemål. 

Hälso- och sjukvården ska ansvara för samordning och koordinering av vårdinsatserna genom en fast 
vårdkontakt. 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 behandling, för att ge trygghet, kontinuitet och 
helhet. I primärvården är fast vårdkontakt och fast läkarkontakt reglerade i lag 

Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Patienten 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 medicinska riktlinjer som utgångspunkt.  

Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska patientens behov, aktiviteter och önskemål samordnas, 
för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en sammanhållen 
planering, som minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten och vården. (Källa: Sammanställt från 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Publ 2021-10-08) 
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