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Under året var målsättningen......

Vad har vi gjort under året?

Öka kontakt med sektionens medlemmar./
Öka antalet besök på hemsidan och antal
annonseringar

Sektionens hemsida & facebooksida har uppdaterats vid några tillfällen
under året då sektionen arrangerat aktiviteter.
Twitter: Ordföranden har twittrat utifrån sektionens aktiviteter.
Vi har skickat ut 10st medlemsbrev med rapportering från kongresser,
utbildningar och uppdateringar om ny forskning inom reuma samt annan
medlemsinfo.
Vi har annonserat på annonsplatsen i tidningen Fysioterapi.
Vi har även varit aktiva i att nätverka med medlemmar och organisationer
som vi samarbetat med under året såsom Reumatikerförbundet och
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Sverefo.
Ansvarig person för sektionswebben har utsetts. Utbildning har ej kunnat
genomförts under året som gått, men kommer ske 2017.
Styrelsen tog upp punkten webbens utformning och innehåll på arbetsdag.
Motion skrevs till kongressen för ökat webbstöd för sektionerna.
Motionen avslogs av förbundstyrelsen.

Att genomföra den verksamhetsplan som satts upp för
2016 samt att planera sektionens aktiviteter även på
längre sikt.

Sprida kunskap inom ämnet reumatologi för
medlemmarna. Arrangera och utforma ämnesspecifika
utbildningar inom reumatologi och fysioterapi utifrån
styrelsen/ medlemmarnas önskemål.

Styrelsen har bevakat följande disputationer inom fysioterapi/reumatologi
under året: Åsa Revenäs. Karolinska Institutet 25 januari 2016 Codesigning a mobile Internet service for self-management of physical
activity in rheumatoid arthritis. Thomas Nessen. Karolinska Institutet 3
mars 2016. Från klinisk expert till guide – hur fysioterapeuter lär sig
stödja hälsofrämjande fysisk aktivitetsbeteenden hos personer med
reumatid artrit.
Styrelsen har träffats 1,5 heldag för arbetsdag under våren samt träffats i
samband med Reumaveckan2016.
12 st styrelsemöten har hållits under året. 11st styrelsemöten har
genomförts via telefon.
Ordförande har deltagit i organisationskommittémöten för Reumaveckan
2016 vid tre tillfällen i Göteborg och Västerås samt deltagit i
telefonmöten med organisationskommitténs parallellaprogramkommitté.
Sektionen för reumatologi har varit medarrangörer för Reumaveckan 2016
tillsammans med SRF, Sverefo, Svenska reumasköterskor, SRQ ( svenskt
reumatologiskt kvalitetsregister) och Reumatikerförbundet. Reumaveckan
eller numera Reumadagarna är ett årligt återkommande arrangemang som
sker på olika platser i landet.

Vid årets Reumavecka anordnade sektionen en halvdags workshop med
både teori och praktik med inriktning på styrketest med 1 RM-metoden
och programupplägg vid reumatisk sjukdom.

Verka för att reumatologiska mätmetoder finns
tillgängliga med manual och protokoll online för våra
medlemmar i databasen.

Sektionen fanns även med som medarrangör till flera av de övriga
utbildnings/föreläsningsprogrampunkter under Reumaveckan som var
välbesökta av reumaveckans deltagare. Sektionen medverkade också till
att bjuda in och skapa kontakt med internationella forskare inom
fysioterapi och reumatologi från Norge och England i samband med
Reumaveckan2016.
Inventering av mätmetodsdatabasens instrument avseende användbara
instrument inom reumatologi har genomförts. Sektionen har återkopplat
till Fysioterapeuternas mätmetodsdatabasansvarig ang önskemål för att
göra databasen mer heltäckande inom reumatologi/ fysioterapi samt
vidarebefordrat medlemmarnas synpunkter. Inventering av mätinstrument
som saknas i databasen har påbörjats under 2016.
Enkät om mätmetoder till medlemmarna har genomförts i samarbete med
Karolinska institutet. Den har sammanställas under 2016.

Följa ny forskning inom reumatologi och fysioterapi

Styrelsen har bevakat EULAR 2016 och SCR 2016.
Styrelsen fanns på plats vid reumatologiveckan i Umeå.
En medlem granskade abstrakt inför reumatologidagarna i Umeå
Styrelsen har uppmärksammat disputationer inom reumatologi och
fysioterapi.
Återrapportering har skett till medlemmarna via nyhetsbrev.
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Styrelsen har samarbetat med Reumatikerförbundet med syfte att sprida
information till våra medlemmar.
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Elin Löfberg från styrelsen har deltagit i fysioterapeuternas
levnadsvaneworkshop.
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Levnadsvanefrågor har fokuserats runt via Reumaveckans
programutformning.
Styrelsen var representerad på Reumatikerförbundets smärtkongressdag,
vilket blev ett startskott för kommande samarbete med smärtsektionen
runt utb.dag som planeras på Fysioterapi 2017.
Sofia Hagel har på uppdrag av sektionen bevakat Registerdagarna.
Ökad kontakt med medlemmarna/sprida ny kunskap
inom reumatologisk verksamhet för medlemmarna

Större delen av styrelsen deltog vid reumatologiveckan i Umeå 2016,
sektionen bjöd in de fysioterapeutern som deltog i kongressen till lunch.

Styrelse har verkat för en aktiv dialog med FS
Fysioterapeuterna

Sektionen har deltagit vid alla årets professionsrådsmöten.
Emma Haglund är representant i specialistkommittén för fysioterapeuter.
Sektionen har återkopplat till förbundet med rapport runt uppdraget att
Prioritera förbundets utvecklingsområden. Detta gjordes delvis i
samarbete med Sektionen för andning och cirkulation och
Primärvårssektionen. Vi har även sammanställt synpunkter på rapporten
Effektiv vård samt infobroschyr om vetenskap och profession.
Tyvärr fick styrelsens valda representanter till Kongressen 2016 förhinder.

Samarbete/samverkan med övriga professioner/
aktörer verksamma inom reumatologi för att öka
kunskapsutbyte mellan våra medlemmar, övriga
professioner och andra aktörer inom reumatologi.

Har under året haft dialog med representanter för Svensk reumatologisk
förening, Sverefo, Svensk reuma sjuksköterskor, Reumatikerförbundet
och SRQ i samband med arrangemang och samarbeten som genomförts
under året. Samarbetsprojekt runt utbildningsdagar på Fysioterapi 2017
har inletts med smärtsektionen och Mdtsektionen.
Styrelsemedlemmar deltog på Sverefos årsmöte.

Delta i fortsatt utveckling av Svenskt reumatologiskt
kvalitetsregister (SRQ). Sprida information till
medlemmarna och stimulera till ökad registrering av
patienter i registrets rehabmodul..

Sofia Hagel har representerat sektionen i SRQ styrgrupp och bevakat
fysioterapifrågor i denna arbetsgrupp.
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