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Om SRF  

Svensk Reumatologisk Förening (SRF) bildades i april 1946 och är professionsförening och 

vetenskaplig sammanslutning för Sveriges reumatologer och läkare under specialistutbildning 

i reumatologi. Föreningens ändamål är att främja reumatologins utveckling och praktiska 

tillämpning. SRF utgör Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektion för reumatologi och är även 

specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund (SLF). Den som önskar bli medlem i SRF 

eller önskar stötta föreningen kan efter ansökningsförfarande till SRF:s styrelse bli antagen 

som ordinarie medlem (legitimerad läkare verksam inom reumatologi), eller som associerad 

medlem (övriga). Information finns på hemsidan (www.svenskreumatologi.se). 

 

Svensk Reumatologi 
Svensk reumatologi står fortsatt stark och det finns ett stort engagemang för forskning och 

utveckling runt om på landets reumatologenheter. Det senaste halvårets Covid-19 pandemi 

har påverkat alla, såväl kliniker som forskare, inom reumatologin. Trots detta har en stor del 

av forskning, undervisning och utveckling kunnat fortsätta. Vissa internationella konferenser 

har kunnat genomföras genom webbinarier, medan andra har skjutits fram till nästa år. SRF:s 

Reumadagar har skjutits fram till 2021, men årets abstracts har bedömts på sedvanligt sätt och 

publicerats i Reumabulletinen. Betydelsen av att samlas och diskutera den senaste 

kunskapsutvecklingen kan inte överskattas. När Reumadagarna flyttades fram arrangerade 

SRF en ”digifysisk” Årsdag. 

 

Vi ser en fortsatt ökning och bredare användning av biologiska läkemedel (bDMARDs) och 

målinriktade syntetiska så kallade tsDMARDs. Nya biosimilarer introduceras kontinuerligt. 

Vid nyinsättning av bDMARD väljs ofta det billigaste preparatet och ett byte från ett preparat 

till en motsvarande, billigare biosimilar (”switch”) anses vara patientsäkert. Kostnaderna för 

biologisk behandling fortsätter därmed att sjunka vilket möjliggör behandling av fler 

patienter. Kunskapen om användande av befintliga biologiska läkemedel vid inflammatoriska 

systemsjukdomar ökar och leder till förbättrade behandlingsmöjligheter samtidigt som 

utvecklingen av nya specifika behandlingar för dessa patientgrupper pågår. Svensk 

reumatologi bidrar starkt i detta arbete.  
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Kraven på effektiv och säker läkemedelshantering och noggrann uppföljning i våra register 

kvarstår. Än så länge har inga nya risker framkommit och våra behandlingar är överlag säkra. 

Vi står dock fortfarande inför utmaningen med bristande kunskap om eventuella risker med 

multipla switchar av bDMARDs. Uppföljning på kort och lång sikt av nyintroducerade 

bDMARDs och tsDMARDs är en annan angelägen uppgift. 

 

En av våra största utmaningar nu och i framtiden är att möta patientens allt högre 

förväntningar. Fortsatt forskning och kunskapsutveckling är avgörande för långsiktig hälsa 

och minskad risk för samsjuklighet vid reumatisk sjukdom. Samtidigt är arbetet med att stödja 

goda levnadsvanor mycket viktigt, både vid etablerad reumatisk sjukdom och för personer 

med förhöjd risk för sjukdomsutveckling, som till exempel preRA. 

 

Inom svensk reumatologi finns ett mycket stort intresse för forskning som syftar till att stoppa 

utvecklande av klinisk sjukdom vid preRA. Kliniska prövningar av preventiv behandling vid 

preRA är nu nära förestående. Kunskapen om hur personer med förhöjd risk för RA-

utveckling kan identifieras ökar snabbt och kommer att behöva hanteras på individ och 

befolkningsnivå.  

 

Runt om i landet samarbetar reumatologer med onkologin kring immunrelaterade 

biverkningar vid onkologisk behandling med så kallade checkpoint-hämmare. Också inom 

detta område behövs fortsatt bevakning och kunskapsutveckling. 

 

NPO 
SRF:s styrelse fortsätter att ha ett nära samarbete med Nationellt programområde för 

reumatiska sjukdomar (NPO). Under våren beslutade Nationellt system för kunskapsstyrning 

inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att godkänna de tre första personcentrerade 

och sammanhållna vårdförloppen (PSV), som utarbetats inom den nya nationella 

organisationen för kunskapsstyrning. Ett av dessa var vårdförlopp reumatoid artrit (RA). 

Implementering pågår nu runt om i landets regioner och förhoppningen är att detta ska bidra 

till att patienter med RA får en god, evidensbaserad, jämlik och personcentrerad vård med stor 

patientdelaktighet oavsett var i landet man bor. Beslut har också fattats om utarbetande av 

vårdförlopp för jättecellsarterit, GCA och utvidgat vårdförlopp RA. Arbetet med dessa pågår 

och beräknas vara klart under 2021. NPO reumatiska sjukdomar har även tillsatt en nationell 

arbetsgrupp för systemisk skleros med syfte att säkerställa likvärdig vård över hela landet för 

patienter med sjukdomen.  

 

Covid-19 pandemin 
Med anledning av Covid-19 pandemin har en grupp, ledd av vetenskaplig sekreterare Inger 

Gjertsson, med start i mars utarbetat och kontinuerligt uppdaterat en ”Vägledning för 

vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom med anledning av Covid-19”. Denna 

information har också tillgängliggjorts för Reumatikerförbundets medlemmar. Råd och 

information relaterade till Covid-19 har även skickats ut löpande per mail till alla 

verksamhetsföreträdare i reumatologi. Kommunikation har förts med och yttranden har givits 

till flera olika myndigheter och Reumatikerförbundet, med anledning av pandemin och dess 

påverkan på patienter med reumatisk sjukdom och tillgång till vissa läkemedel. 
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Utbildning 
 

Struktur 
Under 2020 har studierektorerna tillsammans med SRF:s utbildningsansvarig samt yngre 

läkarrepresentant sammanträtt vid två tillfällen. På grund av Coronapandemin har SK-kurser 

flyttats från vårtermin till hösttermin. Uppdragsbeskrivningen för regional studierektor är 

uppdaterad. Ny studierektor för Södra regionen är Johanna Carlestam som ersätter Jens 

Christian Martinéus. 

 

SPUR 
Samtliga SPUR-inspektioner uppdateras kontinuerligt på www.svenskreumatologi.se. Den 

rådande pandemin har lett till viss förskjutning. Vi tackar våra SPUR-inspektörer för deras 

insatser! 

 

SK-kurser 
Under hösten 2020 går de två SK-kurser som annars var planerade till vårterminen, 

Systemsjukdomar i Stockholm och Immunologi i Göteborg. 

 

Nationella ST-dagar 
De nationella ST-dagarna var tänkta att ske i Umeå under våren men flyttades på grund av 

Coronapandemin till hösten. Dagarna kommer istället att ske i digifysisk form för att så 

många som möjligt skall kunna delta. Sammankallande studierektor är Lena Innala för Norra 

regionen. 

 

Diagnostiskt prov 
Det diagnostiska provet 2020 utformades av Lund/Malmö. Uppmuntran till att upprepat 

skriva det diagnostiska provet sker genom diplom till de ST-läkare som skrivit provet fyra 

gånger under sin ST-tid samt ett omnämnande i Reumabulletinen. År 2020 är det fyra ST-

läkare som tilldelats diplom för fyra skrivna diagnostiska prov. 

 

Nya specialister 
Under 2019 tillkom 19 nya specialister i Reumatologi. 

 

Antal ST-läkare under 2020 
Då detta skrivs i oktober 2020 har vi uppgift om 120 ST-läkare i Reumatologi i Sverige. 

 

Fortbildning 
Under Utvecklingsdagen 2019 beslutades det om en strukturerad fortbildning för specialister, 

”Nationella kliniska fortbildningsdagar i reumatologi”. Uppdraget kommer på liknande sätt 

som för nationella ST-dagarna, rotera mellan utbildningsorterna enligt schema.  

 

Dagarna är inkluderade i den så kallade ”Reumasnurran” som finns publicerad på SRF:s 

hemsida. Första tillfället är planerat i mars 2021 i Norra regionen. Innehållet är lokalt bestämt 

och användande av lokalt/regionalt kunnande och föreläsande uppmuntras. 
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Möten och aktiviteter  
 

Register och riktlinjedagen 
Registerdagen 2020, som ägnades åt firandet av SRQ 25-årsdag, ägde rum den 22 januari på 

Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Registerhållare Ralph Nisell ansvarade för dagen som 

hade över 160 anmälda deltagare. Nyheter i SRQ presenterades och bland de andra 

återkommande programpunkterna ingick presentationer av forskningsprojekt inom SRQ och 

ARTIS. I en särskild session deltog professor Lars Klareskog och de tidigare registerhållarna 

Staffan Lindblad och Sofia Ernestam, som alla gav sitt bidrag till historien om SRQ. Det 

gjorde också årets inbjudna talare, docent Anna Essén, Handelshögskolan, som talade om 

SRQ som innovationsplattform. Dagen avslutades med bubbel och snittar och minglande 

deltagare. 

 

Riktlinjedagen hölls den 23 januari på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm och modererades av 

ordförande Cecilia Carlens och facklig sekreterare Milad Rizk. Riktlinjedagen, som är en av svensk 

reumatologis allra viktigaste dagar, är sedan flera år tillbaka unik för SRF både när det gäller 

utformning och arbetsprocess. Denna ger möjlighet för reumatologer från hela landet att diskutera 

och ge synpunkter på SRF:s arbetsgruppers revisioner av behandlingsriktlinjer och dokument 

rörande läkemedelssäkerhet med rekommendationer för bl.a. vaccinationer, provtagningsrutiner och 

antireumatisk behandling vid graviditet och amning. De flesta dokument kom att uppdateras efter 

mötet utom SLE dokumentet. Två nya arbetsgrupper har utformats. Anna Rudin (Göteborg) och 

Ann Knight (Uppsala) har tagit fram ett kunskapsdokument om reumatologiska manifestationer 

som biverkan av behandling vid malign sjukdom med immuncheckpoint-inhibitorer (ICPi). En 

annan ny arbetsgrupp för läkemedelsbehandling av manifestationer vid systemisk skleros 

presenterade sina första rekommendationer med hjälp av gruppordförande Dirk Wuttge från Lund. 

 

Almedalen 
Hela Almedalsveckan ställdes in med anledning av pandemin och SRF:s planerade deltagande 

tillsammans med Reumatikerförbundet blev därmed heller inte av. 

 

Årsdagen 2020 
För att samla svensk Reumatologi också under detta år då ett antal möten och samlingar 

avbokats, skjutits upp eller fått ändra form arrangerade SRF en Årsdag 25 september på 

Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Totalt deltog över 100 personer, exakt antal kunde 

inte specificeras eftersom de flesta deltog digitalt och på flera enheter tittade man på mötet 

gemensamt i klinikens konferensrum. Det digitala deltagandet var öppet också för 

medlemmar i FRS, SveReFo, Fysioterapeuternas reumasektion och Reumatikerförbundet. På 

plats fanns 35 deltagare. Årets högtidsföreläsning till minne av Nanna Svartz hölls av 

professor Jaap van Laar, Utrecht, Nederländerna. Nanna Svartz-pristagare var Marie Wahren 

och Sven-Erik Sonesson. Priset för Bästa abstrakt gick till Akilan Krishnamurthy 

(basalvetenskaplig forskning) och Lina Marcela Diaz-Gallo (klinisk forskning). SRF delade ut 

stipendier i samarbete med Abbvie till Meliha C. Kapetanovic, i samarbete med Amgen till 

Ioannis Parodis, i samarbete med UCB till Tor Olofsson och i samarbete med BMS till Katrin 

Thorarinsdottir. 

 

På eftermiddagen efter Årsdagen höll SRF sitt årsmöte, också detta med möjlighet till digitalt 

deltagande. Avgående kassör Elisabet Lindqvist och Yngre läkarrepresentant Ylva Borgas 

tackades för sina förtjänstfulla insatser. Årets hedersledamot (Lars Klareskog) och ledstjärna 

(Sven Tegmark) gratulerades och diplomerades, båda på distans.  
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Reumadagarna 2020 skulle ha avhållits i Stockholm 23-25 september 2020, men har flyttats 

fram till 15-17 september 2021 med anledning av pandemin. 

 

Utvecklingsdagen  
Utvecklingsdagen 2019 genomfördes i november i Stockholm, den riktar sig till nuvarande 

och blivande chefer och ledare, studierektorer, specialister och ST-läkare med intresse för 

specialitetens utveckling. 

 

Dagen inleddes med en presentation om den nya läkarutbildningen och dess curriculum av 

Ioannis Parodis med efterföljande diskussion. Lotta Ljung berättade om Reumatologins 

Digitala Stöd. Den framarbetade idén för Kliniska Fortbildningsdagar för specialister 

presenterades och en genomgång av och från NPO, Regionala Programområden (RPO) och 

PSV RA gavs. 

 

Post-ACR 
Post-ACR arrangerades av SRF tillsammans med Dagens Medicin på Bygget fest och 

konferens, Stockholm, 29 november 2019. Under mötet refererades presentationer från ACR 

2019 gällande RA (Carl Turesson, Solbritt Rantapää Dahlqvist), axial spondylartrit och 

psoriasisartrit (Helena Forsblad D’Elia, Sara Wedrén) och vaskulitsjukdomar (Aladdin 

Mohammed, Karolina Larsson). Post ACR 2020 den 27 november kommer att bli ett 

digialt/websänt möte på grund av den rådande pandemin. 
 

Styrelsemöten och Fjällbackainternat  
SRF:s styrelse har under året sammanträtt vid 12 protokollförda möten. På grund av 

pandemin ställdes det planerade tvådagarsmötet i Fjällbacka i maj in och ersattes med kortare 

digitala styrelsemöten. Något gemensamt möte med redaktionen för Reumabulletinen och 

med Norsk Reumatologisk Förenings styrelse har därför heller inte genomförts. Mellan de 

fysiska och digitala mötena har mer eller mindre daglig e-post-kommunikation och ett stort 

antal telefonkontakter ägt rum.  

    

 

Grupper 
Föreningen har olika grupper och nätverk som arbetar för utveckling av reumatologin i 

Sverige. Grupperna arbetar mer eller mindre aktivt under olika tidsperioder och 

återkommande översyn görs för att informationen om grupperna ska vara aktuell. Information 

om ordförande och kontaktpersoner till samtliga grupper finns på hemsidan 

(www.svenskreumatologi.se) under rubriken ”Grupper”. 

 

Arbetsgrupper 
Arbetsgrupper har ett tydligt uppdrag från styrelsen. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. 

Ordförande formerar en grupp med bred representation från de sex regionerna samt eventuellt 

ytterligare intresserade. SRF har för tillfället 11 arbetsgrupper. En ny arbetsgrupp har bildats 

med uppdraget att fortsätta uppdatera kunskapsdokumentet, framtaget till riktlinjedagen 2020, 

om reumatologiska manifestationer som biverkan av behandling vid malign sjukdom med 

immuncheckpoint-inhibitorer (ICPi) och att när tillräcklig evidens finns utveckla 

kunskapsdokumentet till rekommendationer eller riktlinjer i samråd med onkologspecialister 

spridda över landet. Ordförande för arbetsgruppen är Anna Rudin från Göteborg. 
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Intressegrupper 
Intressegrupper har ett gemensamt intresseområde utifrån ett forsknings-, utbildnings- eller 

utvecklingsuppdrag. Regional förankring är en fördel, men inget krav. SRF har två 

intressegrupper: professorskollegiet och verksamhetsföreträdargruppen. 

 

Professorskollegiet 
Professorskollegiet (PK) har under 2020 haft två möten: ett fysiskt och ett digitalt. Aktuella 

medlemmar i PK framgår under ”övriga förtroendeuppdrag” nedan. SRF har tillsammans med 

PK beslutat om att under år 2021 dela ut ett pris för Årets Avhandling. Avsikten är att dela ut 

ett sådant pris varje år. PK bevakar och verkar för att det skall finnas lämpligt antal 

akademiska tjänster i reumatologi på de olika universitetsorterna. 

 

Både undervisning och forskning har påverkats av COVID-19 pandemin. 

 

Verksamhetsföreträdargruppen 

Ansvarig för dessa gruppmöten är vice ordförande i SRF, Lotta Ljung. Gruppen har som mål 

att träffas minst två gånger per år. Under 2020 träffades gruppen i samband med 

Riktlinjedagen i januari och Årsdagen i september, få fysiskt i Stockholm men de flesta 

digitalt med anledning av rådande Covid-19 pandemi. 

 

Studiegrupper 
Studiegrupper arbetar inom ett gemensamt medicinskt intresseområde. Regional förankring är 

en fördel, men inget krav. SRF har åtta studiegrupper: Reumatologisk bilddiagnostik, 

REUGRA – REUmatiska sjukdomar och GRAviditet, reumatologiundervisningen under 

läkarutbildningen, axial spondylartrit, kardiovaskulär komorbiditet vid reumatisk sjukdom, 

myosit, psoriasisartrit och Swedish Scleroderma Study Group (SSSG). 

 

Nätverk 
Ett nätverk inom SRF är löst sammansatt, och kräver ingen säkerställd regional 

representativitet. SRF har två nätverk: Reumatologseniorerna och nationellt nätverk för 

giktforskning. 

 

 

Riktlinjer och rekommendationer 
I processen inför Riktlinjedagen har de framtagna reviderade dokumenten först bearbetats i 

professorskollegiet, och efter Riktlinjedagen görs eventuella ytterligare omarbetningar innan 

riktlinjerna slutgiltigt fastställs i SRF:s styrelse vid ett möte i början av mars. 

 

SRF har riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit, spondylartriter och SLE 

samt riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av jättecellsarterit, riktlinjer för 

säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom, riktlinjer för användning av biosimilarer. 

 

Rekommendationer utges för läkemedelsbehandling vid graviditet och amning, provtagning 

vid immunmodulerande antireumatisk behandling, screening för hepatit B och tuberkulos 

inför start av biologisk behandling, ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat, 

antibiotikabehandling vid tandvård, utsättning av antireumatiska läkemedel vid elektiv 

reumakirurgi, kardiovaskulär primärprevention vid inflammatorisk reumatisk sjukdom, 

rekommendationer om läkemedelsbehandling vid systemisk skleros och för modern 

reumarehabilitering. Dessutom har SRF en ny arbetsgrupp för framtagande och uppdatering 
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av kunskapsdokument om reumatologiska manifestationer som biverkan av behandling vid 

malign sjukdom med immuncheckpoint-inhibitorer (ICPi). 

 

Utöver ovannämnda arbetsgrupper finns även en arbetsgrupp för SLE registermodul i SRQ. 

 

 

Reumabulletinen 
Reumabulletinen är SRF:s regelbundet utgivna tidskrift med SRF:s ordförande, Cecilia 

Carlens, som ansvarig utgivare. Tidningens mål är att vara en utåtriktad och professionell 

tidsskrift som stimulerar ett mer aktivt arbete inom föreningen. Den ska dessutom spegla 

SRF:s viktigaste frågor. Rollen som redaktör för tidningen innehar Tomas Bremell och övriga 

i redaktionen är Gerd-Marie Alenius, Marit Stockfelt, Bengt Lindell, Milad Rizk och Ioannis 

Parodis.  

 

Det är Mediahuset AB som producerar tidningen. Under året har 7 nummer publicerats varav 

2 är specialnummer i form av Reumabulletinen Vetenskap (RB Vetenskap). Även 

ReumaMatrikeln har publicerats. RB Vetenskap har en egen redaktion som består av Ingrid 

Lundberg, Christopher Sjöwall, Lena Björkman och Carl Turesson.  

 

 

Hemsidan 
Målet med SRF:s webbplats (www.svenskreumatologi.se) är att på ett aktuellt och 

lättillgängligt sätt presentera reumatologin i Sverige utifrån föreningens perspektiv.  

 

Innehållet på webbplatsen består av information till medlemmar såsom stipendieutlysningar, 

kalendarium och mötesprotokoll. Webbplatsen innehar också övrig information med bland 

annat behandlingsriktlinjer och avhandlingar. Den största delen av innehållet ligger öppet för 

alla som arbetar inom vården, men vissa delar finns endast tillgängliga för SRF:s medlemmar 

genom en inloggningsfunktion. Medlemmarna kan också på detta sätt logga in och uppdatera 

sina kontaktuppgifter samt se om de betalat medlemsavgiften. Som redaktör och administratör 

för webbplatsen verkar SRF:s kommunikatör och koordinator Lina Fagerberg.  

 

 

Remissvar och skrivelser 
SRF tar varje år emot ett flertal remisser, de flesta vidarebefordrade från Sveriges läkarför-

bund, Svenska Läkaresällskapet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen och andra 

myndigheter/organisationer. Det rör sig oftast om betänkanden från offentliga utredningar 

som föreningen får för genomläsning, bedömning och eventuella kommentarer. Vi tar också 

initiativ till egna inlagor. SRF väljer ut de som har betydelse för föreningens verksamhet och 

mål och där vårt perspektiv kan ha betydelse. De utvalda remisser/betänkanden som SRF har 

valt att besvara är:  

o Nationellt vårdprogram Covid-19. 

o Nationella läkemedelslistan och rekvisitionsläkemedel.  

o Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. 

o Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. 

o Remissvar ST och BT. 

o Förslag till ändring i förordningen (1977_284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 

personskadeskydd.  

o Slutbetänkandet av Anna Nergårdhs utredning God och nära vård. 

o Läkarförbundets förslag till forskningspolicy. 
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o Kunskapsinhämtningen för kommande Nationella planeringsstöd (NPS). 

o Reflektioner, synpunkter på dialogfrågor till den statliga utredningen; Samordnad 

utveckling för god och nära vård SOU 2019:29. 

 

Remissvaren och andra skrivelser kan läsas på hemsidan (www.svenskreumatologi.se) under 

rubriken ”Remissvar och brev från SRF”. 

 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god. Intäkter och utgifter gick under året ungefär jämt ut. Föreningen 

har under året fått en inkomst på 290 000 kr från Årsavgifter. Likviditeten i form av 

tillgodohavanden på sparkonton och fonder, är god. 

 

Föreningen har fortsatt avsatt ekonomiska medel för att stödja i första hand utbildning: 

Utvecklings- och Riktlinjedag, de nationella ST-dagarna i reumatologi, de regionala 

studierektorernas ST-vidareutbildningar och ledarskapsutbildningen (RULe och RUCh). 

Vidare kommer under räkenskapsåret sammantaget 400 000 kr i stipendier och priser delats ut 

via SRF, varav 150 000 från AbbVie, 100 000 från vardera UCB och BMS och 50 000 från 

Amgen. Stipendierna har delats ut under årsmötet. 

 

 

Medlemmar  
Antalet medlemmar i SRF uppgick vid årsmötet till 617 medlemmar, varav 434 ordinarie 

medlemmar, 69 associerade medlemmar och 114 pensionärsmedlemmar. Detta är i princip 

oförändrat jämfört med förra året, då antalet uppgick till 621 medlemmar. Under 

räkenskapsåret har det tillkommit 2 nya ordinarie och 10 associerade medlemmar har slutat. 

Medlemmar uppmanas att själva logga in och ändra adress och kontaktuppgifter direkt i 

medlemsregistret på SRF:s hemsida. 

 

 

Reumatikerförbundet  
Samarbetet med Reumatikerförbundet under året har varit mycket gott. Vi har tillsammans 

arbetat mot införande av vårdval reumatologi i Region Stockholm, men i december 2019 

fattades trots vårt arbete beslut om införande. Införandet har dock ännu inte blivit aktuellt, 

delvis med anledning av pandemin. Vi planerade för ett gemensamt seminarium i Almedalen, 

men hela Almedalsveckan ställdes in. Istället har vi haft ett nära samarbete kring råd och 

information till patienter med reumatisk sjukdom i relation till Covid-19. 

Reumatikerförbundet deltog också i SRF:s Årsdag och SRF har haft en representant som 

deltagit i Reumatikerförbundets forskningsråd. 
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