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Under året var målsättningen......

Vad har vi gjort under året?

Upprätthålla kontakt och dialog med sektionens
medlemmar.

Vi har skickat ut fem medlemsbrev med rapportering från kongresser,
utbildningar och uppdateringar om ny forskning och disputationer inom
reumatologi samt annan medlemsinfo.
Vi har informerat om sektionens aktiviteter under sektionsnytt 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 uppdaterat hemsidans innehåll.

Styrelsen uppvaktade Christina Opava i samband med hennes pensionering
med en blomma och en summa pengar som skänks till reumatologisk
forskning till hennes ära.
Att genomföra den verksamhetsplan som satts upp
för 2019 samt att planera sektionens aktiviteter på
längre sikt.

Styrelsen har träffats en heldag för arbetsdag under maj samt träffats i
samband med Reumadagarna 2019. Delar av styrelsen har haft arbetsdag i
samband med avtackningssamtal inför professor Christina Opavas
pensionering.
11 st styrelsemöten har hållits under året

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

Åsa Lindkvist har deltagit som sektionens representant i
organisationskommittémöten för Reumadagarna 2019 samt deltagit i
telefonmöten med organisationskommitténs tvärvetenskapliga
programkommitté.
Sektionen för reumatologi har varit medarrangörer för Reumadagarna 2019
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 på temat
ledundersökning i samarbete med reumatologkliniken i Falun. 40 platser
fanns till förfogande, men ca 50 deltagare var på plats under workshopen
och det var stor efterfrågan på reservplatser.
Sektionen fanns även med som medarrangör till flera av de övriga
utbildnings/föreläsningsprogrampunkterna under Reumadagarna som var

uppskattade av kongressens deltagare. Elisabeth Mogard från styrelsen
presenterade sin avhandling, Linda Humlesjö deltog i programpunkt om
E-hälsa och appen Elsa. Åsa Lindkvist hade moderatorsuppdrag.
Sofia Hagel har representerat sektionen i programkomittén för Fysioterapi
2019.
Verka för att reumatologiska mätmetoder finns
tillgängliga med manual och protokoll online för
våra medlemmar i databasen.

Arbetet med att uppdatera mätmetodsdatabasen har diskuterats under året
och är viktig för sektionen. Styrelsen har inte haft möjlighet att arbeta aktivt
med uppdatering under året, men det är en prioriterad fråga på längre sikt.
Under året har sektionen fokuserat på att sprida kunskap om
ledundersökningsteknik, via workshop på reumadagarna i samarbete med
reumatologerna på Faluns reumatologklinik. En film med
ledundersökningsteknik finns numera online på sektionens webbsida.

Följa ny forskning inom reumatologi och
fysioterapi

Styrelsen har bevakat EULAR i Madrid.
Styrelsen fanns på plats vid Reumadagarna i Falun 2019.
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.
Sofia Hagel har på uppdrag av sektionen bevakat Registerdagarna 2019.
Del av styrelsen har deltagit i Fysioteraterap i2019 för sektionens räkning.

Ökad kontakt med medlemmarna/sprida ny
kunskap inom reumatologisk verksamhet för
medlemmarna

Hela styrelsen deltog vid Reumadagarna i Falun 2019. Sektionen
nätverkande med medlemmar under en stående lunch i anslutning till
kongressen.

Styrelsen har verkat för en aktiv dialog med
förbundsstyrelsen Fysioterapeuterna

Sektionen har deltagit vid flertalet av årets professionsrådsmöten.
Ordförande har deltagit i specialisthandledarutbildning.
Emma Haglund är representant i specialistkommittén i Fysioterapeuterna.
Sektionen har återkopplat synpunkter på förbundets förslag till ny
specialistordning. Sektionen har också arbetat med att revidera de specifika
målen för reumatologi inom specialistordningen och skickat förslaget på
remiss till sakkunniga fysioterapeuter inom reumatologi under 2018. Dessa
synpunkter från sakkunniga har framförts till förbundet under 2019.

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

Sektionen 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
Styrelsemedlemmar deltog på Sverefos årsmöte under Reumadagarna i
Falun.
Har tagit hjälp av “Critical friends” sektionen för äldres hälsa vid
beskrivning av specialistområdet reumatologi och dess verksamhetsområde.

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.
Styrelsen har bevakat Rehabmodulens utveckling under året. Tyvärr har
ingen anpassning skett i riktning att registerdata överförs eller kan kopplas

direkt till dokumentationssystem som allmänt är nyttjade inom regionerna.
Vi följer fortsatt utveckling.

