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Detta är Reumaförbundets svenskspråkiga föreningsbrev. I det svenskspråkiga brevet hittar du också framöver översättningar av 
centrala delar i föreningsbrevet samt uppgifter som rör svenskspråkiga föreningar. 

 
De understreckade avsnitten är länkar till webbplatser eller e-postadresser. Du kan klicka på dem när du läser detta brev på en 

dator eller en smart enhet. Brevet kan också enkelt skrivas ut på papper. 
 

Föreningsbrev 5/2022  
 
1. Under Reumaveckan kampanjar vi för en sjukt bra vårdstig 
 
En tydlig vårdstig är en sjukt bra vårdstig. Resenären har en karta med sig och behöver därför inte gissa sig 
till nästa sväng. Under Reumaveckan kampanjar vi för en smidig vårdstig. I medlemsenkäten 2022 lyfte 
medlemmarna detta tema som den viktigaste påverkanspunkten. 
 
Vi måste höja medvetenheten om att de läkemedel som används för att behandla reumatism är dyra, men 
att snabb tillgång till behandling och behandling i rätt tid ökar välbefinnandet och minskar kostnaderna för 
samhället på lång sikt. Vi lyfter fram de problem i vårdstigen som patienterna har anmärkt på i 
medlemsenkäten samt lösningar på dem. 

Delta på det sätt som passar er förening bäst  
 
1) Distribuera planscher och kampanjens budskap till hälsovårdscentraler och reumapolikliniker  
Distribuera planscherna En sjukt bra vårdstig och Bli medlem till er egen reumapoliklinik och hälsocentral 
eller varför inte till biblioteket. 
 
2) Dela innehåll på sociala medier 
Färdiga bilder och texter för sociala medier hittar ni i materialbanken när kampanjen närmar sig.  
 
3) Dela ut eller skicka kampanjens budskap till den egna regionens välfärdsområdesfullmäktige och 
centrala ämbetsmän och beslutsfattare.  
 
4) Bjud in den egna regionens och kommunens beslutsfattare för att bekanta sig med föreningens 
verksamhet. Bjud på kaffe, bjud in till en skogsutfärd eller gympa! 
Ni kan också ordna ett eget evenemang för allmänheten exempelvis på torget eller ordna öppet hus och 
hälsa allmänheten välkomna att bekanta sig med föreningens verksamhet. 
Dela ut kampanjmaterial under evenemanget. 
 
Poängtera att patientorganisationerna stödjer en bra vårdstig för dem som insjuknat bland annat genom 
att erbjuda motionsgrupper och kamratstöd. Vårdpersonal kan hänvisa den som insjuknat till 
föreningsverksamhet, antingen direkt till en lokal förening eller till förbundets webbplats. 
 
5) Skicka ut ett meddelande och/eller bjud in lokala och regionala medier till ert evenemang.  
En meddelandemall som ni själva kan redigera skickas till föreningarnas ordförande i början av oktober. 
Materialet postas till föreningarna under september. 
Till alla föreningar skickas 2 st. av vardera planschen och 10 st. ark med kampanjbudskapet under 
september. Materialet hittas även under september månad i materialbanken på adressen 
reumaliitto.kuvat.fi under punkten Kampanjat > Reumaviikko > Sairaan hyvä hoitopolku. 
https://reumaliitto.kuvat.fi/i/XFVRA684k3HjdCfnhEJpNMc27SvugQqe 
 
Beställ ytterligare material senast tisdag 13.9! (Tiden är förlängd.) 
Beställningar jenni.laaksonen@reumaliitto.fi. 
 
Ytterligare information om kampanjen:  
minna.elo@reumaliitto.fi 
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Berätta för oss om ert evenemang!  

Berätta för förbundets kommunikationsavdelning om ert eget evenemang och om era insatser under 
Reumaveckan. Vi publicerar också information om föreningarnas evenemang under Reumaveckan i 
evenemangskalendern. https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tapahtumat/reumaviikko-4 
 
Vi tar också gärna emot bilder och korta texter. Skicka dem på adressen minna.elo@reumaliitto.fi. 

2. Jubileumsårets webbinarier under Reumaveckan 
 
Reumaveckan firas under tiden 9–15 oktober med temat En sjukt bra vårdstig. Samtidigt firar vi 
Reumaförbundets 75-årsjubileum med en webbinariumvecka utan like. 
 
Det blir bland annat diskussioner om vårdstigar, föreläsningar om reumatiska sjukdomar och 
välbefinnande, information om Reumaförbundets projekt, idéer för föreningsverksamhet och 
gemensamma motionsstunder. Utbudet riktar sig till medlemskåren, föreningsaktiva, professionella såväl 
som den stora allmänheten. Webbinarierna ordnas under eftermiddag och tidig kväll och deltagandet är 
gratis.  

Måndag 10.10. 

Kl. 17.30–18.30 Må bra i vardagen (på svenska), sjukskötare, politicies magister och arbetshandledare Mia 
Montonen   

Ändringar i programmet är möjliga. Deltagandet i webbinarierna är gratis.  

Anmäl dig till de webbinarier som intresserar dig på Reumaveckans sida i evenemangskalendern.   

För ytterligare information, kontakta: Heta Rissanen, heta.rissanen@reumaliitto.fi 

 
Hitta det som intresserar dig och anmäl ditt deltagande! Måndagens webbinarium är på svenska, de 
övriga på finska enligt programmet. 

 
 
 

Reumaförbundet i Finland, Stora Robertsgatan 20–22 A, 00120 Helsingfors 
 info@reumaliitto.fi, växel: 09 476155 

 
Reumaförbundet: Facebook      Twitter     Instagram      YouTube 

Om du vill ge respons, klicka här.  
Om du vill ändra dina uppgifter, klicka här. 
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