
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige (FRS) består av följande ledamöter: 

Ordförande        Bita Nourozian, Stockholm 

Sekreterare        Therese Tiderman, Sundsvall 

Kassör         Monica Rapp, Lund 

Ledamot          Eva Waldheim, Stockholm 

Ledamot          Karin Wideslätt, Västerås 

Ledamot         Christina Sandberg, Östersund 

Ledamot         Maria Nylander, Reumatikerförbundet 

Ledamot         Marie-Louise Karlsson, Stockholm                        

Ledamot                 Sara Brolin, Stockholm 
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Medlemskap i FRS och medlemsantal 

I Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige fanns i december 2020 totalt 74 betalande 

medlemmar.   

Information och påminnelse om medlemsavgiften och fördelarna med medlemskap i FRS (i 

form av avgiftsfritt deltagande i FRS-utbildningsdagar, reducerad deltagaravgift på årlig 

reumakonferens, kunna söka stipendier, inbjudan till nätverksträffar, kontakt med kollegor 

från hela landet) har skickats ut flera gånger under året via mejl från styrelsen. 

Medlemsregistret och mejllistan uppdateras kontinuerligt. 

 
 

Ekonomi 

Föreningens intäkter utgörs av inbetalade medlemsavgifter. Utgifterna representerar (vid 

behov) kostnader för styrelsens resor i samband med styrelsemöten, konferensavgifter och 

övernattningar. Administrativa kostnader i form av bankkostnader och bokföringsprogram 

samt Årets Reumasjuksköterska.  

Med sparsamhet och ideellt arbete är föreningens ekonomi i balans.  

 

Styrelsemöten och ansvarsområden  

Under 2020 har styrelsen inte kunnat ha några fysiska möten pga pandemin. Istället har 

styrelsen haft åtta telefon/Teams-möten. Mellan mötena håller styrelseledamöterna kontakt 

via e-mail och telefon. Inom styrelsen har ansvaret fördelats under 2020 enligt följande:  

Bita har varit ordförande och ansvarat för kontakter med Svensk sjuksköterskeförening (SSF), 

andra föreningar, organisationer, läkemedelsbolag och har varit föreningens kontaktperson för 

stipendiegivare.  

Therese har varit sekreterare och ansvarig för G-mail.  

Monica har varit kassör och ansvarig för medlemsregistret samt utbildningsansvarig. 

Marie-Louise har varit ansvariga för hemsida och dess utveckling samt utbildningsansvarig. 

Maria har varit ansvarig för kontakter med patientorganisationen samt utbildningsansvarig. 

Eva har varit vetenskaplig sekreterare och har suttit i stipendiekommittén tillsammans med 

Bita och Marie-Louise samt utbildningsansvarig. 

 

 



Studiedagar/Utbildningar  

I april 2020 planerade FRS-styrelsen nationella utbildningsdagar i Lund vilka ställdes in på 

grund av pandemin. Årsmötet ägde rum digitalt 12 nov 2020. 

FRS var medarrangör av den planerade konferensen ”Reumadagarna” i Stockholm sep 2020 

tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening (SRF), SveReFo, Föreningen för 

Fysioterapeuter inom Reumatologi och Reumatikerförbundet (RF). Konferensen fick dock 

ställas in pga pandemin.   

 

Stipendium 

FRS delade i samarbete med Novartis ut ett stipendium på 50 000 kr till Anna Vermé på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm för att stödja projektet Att implementera och utvärdera 

sjuksköterskeledd transitionsmottagning inom barnreumatologi. 

 

Årets Reumasjuksköterska 

Styrelsen har för andra gången utsett Årets Reumasjuksköterska. Årets utmärkelse på 5000 kr 

tilldelades Bodil Bruce Lundin från Växjö. Motiveringen till utmärkelsen var: "Bodil Bruce 

Lundin skapar trivsel och god anda på sin arbetsplats. Sätter patienten och närstående i 

centrum. Genom sitt goda ledarskap driver hon utveckling, omvårdnad och sjuksköterskans 

roll framåt." 

 

 

Hemsidan 

FRS-hemsidan finns under Svensk Sjuksköterskeförening, sektioner och nätverk 

https://swenurse.se/sektionerochnatverk . Hemsidan har utvecklats och uppgraderats successivt 

under året.  

 

Representation 

SveReFo av Rezvan Kiani Dehkordi.  

Reumatikerförbundet av Maria Nylander. 

SRQ av Marie-Louise Karlsson. 

LiR (Projektgruppen för Levnadsvanearbete inom reumatologi av Maria Nylander. 

NPO (Nationellt programområde) av Susanne Pettersson. 

Organisationskommittén för Reumadagarna 2020 i Stockholm av Bita Nourozian.   

https://swenurse.se/sektionerochnatverk
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