
Hej, 

Nu är det mycket spännande på gång!  

Den 31 maj bjuder Novartis in till ett interaktivt lunch-webbinarium kring Fysioterapeutisk 

bedömning av inflammatoriska ryggar, 12.00-12.50. Webbinariet är kostnadsfritt och bygger vidare 

på ett tidigare webbinarium som hölls hösten 2020.  Om du missade det första Webbinariet som 

handlade om diagnos, remittering och behandling så kan du hitta det genom att KLICKA HÄR. Vi vill 

även passa på att tipsa om handboken för hur spondylartrit bedöms (se bifogad referens). 

Årets EULAR-kongress, reumakongressen (2-5 juni 2021) i Paris kommer hållas helt digitalt. Har du 

inte själv möjlighet att delta, så kommer representanter från styrelsen bevaka kongressen och 

återkomma med en sammanfattning under början av hösten. 

Fysioterapi (19-20 oktober 2021) kommer också bli helt digital, anmälan öppnar nu i maj. 

Reumatologisektionen kan glädjande berätta att Björn Sundström kommer att hålla ett 30 minuters 

symposium med rubriken Matvanor - vad innebär nationella riktlinjerna för ohälsosamma 

levnadsvanor för fysioterapeuten inom reumatologi. 

Under årets reumadagar (15-17 september) i Stockholm, kommer vi tillsammans med Helene 

Alexanderson och Carina Boström anordna en precourse för fysioterapeuter kring Träning vid myosit 

och SLE – evidens och klinik. Precoursen kommer hållas under onsdag förmiddag. Inbjudan och 

instruktion kring anmälan kommer i eget utskick. Det är fortfarande inte bestämt om konferensen 

kommer ske fysiskt eller digitalt, men om vi är på plats, så gäller ett begränsat antal platser och först 

till kvarn. 

Förra veckan besökte vår nya förbundsordförande Cecilia Winberg vårt styrelsemöte och vi hade en 

givande diskussion kring professionsfrågor kopplade till reumatologi. I styrelsen jobbar vi i övrigt 

intensivt med remissgranskning för kunskapsstöd kring olika reumatiska diagnoser som ingår inom 

vårt specialistområde.  

Har du frågor, funderingar eller tips, hör av dig till oss! 

reumatologi@fysioterapeuterna.se  

Vi önskar dig en skön försommar! 
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