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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 6 st medlemsbrev med rapportering från kongresser,
utbildningar och uppdateringar om ny forskning inom reumatologi 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 Sverefo.

Ansvarig person för sektionswebben har gått utbildning och uppdaterat
hemsidans innehåll.
Styrelsen har bevakat följande disputationer inom fysioterapi/reumatologi
under året: Karina Malm, Medicinska Fakulteten, Lund 17 november 2017.
Lifestyle habits and quality of life in established rheumathoid arthritis.
Att genomföra den verksamhetsplan som satts upp
för 2017 samt att planera sektionens aktiviteter
även på längre sikt.

Styrelsen har träffats 1 heldag för arbetsdag under april samt träffats i
samband med Reumadagarna 2017. Delar av styrelsen har haft arbetsmöten
i samband med disputationsbevakning.
11 st styrelsemöten har hållits under året. 10 st styrelsemöten har
genomförts via telefon.

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

Ordförande har deltagit i organisationskommittémöten för Reumadagarna
2017 vid tre tillfällen i Stockholm och Uppsala samt deltagit i telefonmöten
med organisationskommitténs tvärvetenskapliga programkommitté.
Sektionen för reumatologi har varit medarrangörer för Reumadagarna 2017
tillsammans med SRF, Sverefo, Svenska reumasköterskor, SRQ (svenskt
reumatologiskt kvalitetsregister) och Reumatikerförbundet. Reumadagarna
är ett årligt återkommande arrangemang som sker på olika platser i landet.
Vid årets Reumadagar anordnade sektionen en halvdags workshop med
titeln Dos och respons vid fysisk aktivitet i teori och verklighet. Inbjuden
föreläsare var Åsa Tornberg, fysioterapeut. Eva Degerheim Frykstad
berättade om PARA-studien och hur de förändrat sin kliniska vardag utifrån
deltagande i studien.

Sektionen fanns även med som medarrangör till flera av de övriga
utbildnings/föreläsningsprogrampunkter under Reumadagarna som var
uppskattade av kongressens deltagare. Sektionen medverkade också till att
bjuda in och skapa kontakt med internationella forskare inom fysioterapi
och reumatologi i samband med Reumadagarna 2017. Rikke Moe,
fysioterapeut från Diakonihjemmet i Norge föreläste om
reumatisk sjukdoms påverkan på arbetsförmågan och hur förebyggande
åtgärder och stöd kan vara betydelsefullt för att stanna i arbetslivet.
Verka för att reumatologiska mätmetoder finns
tillgängliga med manual och protokoll online för
våra medlemmar i databasen.

Sektionens arbete med att uppdatera mätmetodsdatabasen har fortlöpt och
några instrument har uppdaterats.

Följa ny forskning inom reumatologi och
fysioterapi

Styrelsen har bevakat EULAR i Madrid 2017.
Styrelsen fanns på plats vid reumatologidagarna i Västerås och under
Fysioterapi 2017.
Styrelsen har uppmärksammat disputationer inom reumatologi och
fysioterapi.
Återrapportering har skett till medlemmarna via nyhetsbrev.
Styrelsen har samarbetat med Reumatikerförbundet med syfte att sprida
information till våra medlemmar.

Levnadsvanefrågor har lyfts under Reumadagarnas programutformning t.
ex samarbetsprojektet LIR (levnadsvanor inom reumatologi).
Sofia Hagel har på uppdrag av sektionen bevakat Registerdagarna. (?)
Ökad kontakt med medlemmarna/sprida ny
kunskap inom reumatologisk verksamhet för
medlemmarna

Hela styrelsen deltog vid reumatologidagarna i Västerås 2017 sektionen
bjöd in de fysioterapeuter som deltog i kongressen till lunch.
FYSS 2017 lottades ut till deltagarna vid sektionens halvdagsutbildning på
Reumadagarna.

Styrelsen 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 synpunkter på när
fysioterapeuter med specialistkompetens behövs inom reumatologi.

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, Svenska Reumasjuksköterskor, Reumatikerförbundet och
SRQ i samband med arrangemang och samarbeten som genomförts under
året. Samarbeten runt två heldagsutbildningar på Fysioterapi 2017 har
genomförts tillsammans med Smärtsektionen och MDT-sektionen;
”Inflammatorisk eller mekanisk ryggsmärta – att differentiera och behandla”
samt ”Inflammatorisk sjukdom och/eller långvarig icke-maligna smärttillstånd
– var ligger behandlingsfokus för fysioterapeuten?”
Styrelsemedlemmar deltog på Sverefos möte under reumadagarna.

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.

