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Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå?

Aktivitet - Detta ska vi göra

Kostnad

Öka kontakt med medlemmarna.
Öka aktivitet på sektionens webbsida och sociala
medier.

Ha en aktiv & uppdaterad hemsida.

10 000 kr

Vision att starta ett forum för
medlemmar med möjlighet för
diskussion, ställa frågor mm.
Ha aktivitet på facebooksida och
twitter.
Skicka ut infomail om ny
kunskap/aktuellt inom reuma till
medlemmarna 8-10 ggr under året.
Aktiv annonsering under sektionens

annonsplats i Fysioterapi.
Planerande och genomförande av
verksamhetsplan 2018.

Omkostnader 2 st arbetsdagar för hela
styrelsen.
Vid behov ersätta styrelsemedlemmar
för förlorad arbetsinkomst under
arbetsdagar.

10 000,00 kr

5000,00 kr

Hålla styrelsemöte via telefon samt
årsmöte ca 10st /år.
Prova förbundets tjänst med
videomöte.
Sprida kunskap inom ämnet reumatologi för
medlemmarna. Arrangera och utforma
ämnesspecifika utbildningar inom reumatologi och
fysioterapi utifrån styrelsen/ medlemmarnas
önskemål.

Representant för styrelsen (Åsa
Lindkvist) kommer att delta i
organisationskommiten för
Reumadagarna 2018 vid 2-3 möten i
Stockholm samt telefonmöten med
organisationskommitens
tvärvetenskapliga kommite.

Arrangera 1-2 workshop/kursdag
under Reumadagarna 2018.

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

Fortsätta verka för uppdatering av
Mätmetodsdatabasen utifrån fokus på
reumatologi och fysioterapi.

10 000,00 kr

30 000,00 kr

10 000,00 kr

Ta hjälp av fysioterapeuter med
kunskap inom specifikt område för att
utföra arbete runt detta.

Följa ny forskning inom reumatologi och
fysioterapi

Representation på EULAR 2018,
Registerdagarna, Dagens Medicins
seminariedag inom reumatologi samt
disputationer inom reumatologisk
fysioterapi.

60 000, kr

Samarbeta med Reumatikerförbundet
för att sprida kunskap till medlemmar
och patienter.
Ökad kontakt med medlemmarna/sprida ny
kunskap inom reumatologisk verksamhet för
medlemmarna.

Deltagande vid reumatologidagarna i
Uppsala 2018. Resor,
kongresskostnad och boende. Hela
styrelsen representerad.

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

Delta i möten tillsammans med SRF,
reumasköterskorna och Sverefo inför
reumaveckan. Utveckla samarbetet
med SveRefo

Fortsätta samarbete med
reumatikerförbundet genom att sprida/
utbyta info till våra medlemmar samt

30 000 kr,

fortsätta med samarrangemang runt
Reumadagarna.
Samarbete med andra sektioner inom
Fysioterapeuterna, ev inför
Fysioterapi 2019.
Utforma struktur för kommunikation
med sektionens resurspersoner
(sektionsmedlemmar som
representerar styrelsen i arbetsgrupper
exempelvis SRQ och
organisationskommitten för
reumadagarna samt webbansvarig).
Arbeta med att kunskap runt levnadsvanor
kopplat till reumatologi förbättras hos våra
medlemmar. Verka för att dessa
implementeras/tillämpas i klinik.

Fortsatt arbete med inriktning på
levnadsvanefrågor. Sprida
information om LIR via sektionens
nätverk.

Verka i linje med Fysioterapeuternas arbete inom
professionsfrågor

Styrelsemedlem kommer att deltaga i
Fysioterpeuternas
professionsrådsmöten.
Styrelsemedlem Emma Haglund är
ledamot i specialistkommitten
Fysioterapeuterna.
Sofia Hagel kommer att representera
reumatologisektionen i SRQ och
kommer att behöva ersättas för
förlorad arbetsinkomst.

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

3000

Marknadsföring inför kursdagar.

Marknadsföra sektionens
utbildningssatsningar på
Reumadagarna 2018 via annonsering.

1 500,00 kr

Kostnad bankgiro/kort.

1 500,00 kr

Kostnad avgående styrelsemedlemmar avtackning,

1000 kr

Kontorsmaterial och administration

2 500,00 kr

Gåvor, disputationer.

1500

Summa totalt: 176000

