
VERKSAMHETSINRIKTNING 2018–2019 
UNGA REUMATIKER 

Vår vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 
Detta är grunden till allt Unga Reumatiker gör med och för barn, ungdomar och unga vuxna 
med reumatisk sjukdom till och med det år de fyller 32 år. 

Unga Reumatiker är en demokratisk, ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst 
obunden och arbetar utifrån demokratiska, feministiska, normkritiska, antifunkofobiska och 
antirasistiska principer. 

Medlemskapets värde 
Som medlem i Unga Reumatiker ska en få möjlighet att lära känna nya vänner och få ett 
brett kontaktnät över hela Sverige, möjlighet att delta på aktiviteter och läger samt 
möjlighet att träffa och få stöd av ambassadörerna. Som medlem ska en kunna engagera sig i 
verksamheten och arbetet och får därmed möjlighet att påverka. Som medlem ska en få 
tillgång till lättillgänglig information bland annat om ens rättigheter. Medlemmar ska kunna 
känna samhörighet och stolthet. 

Regional och lokal verksamhet 
Unga Reumatiker ska skapa mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med 
reumatisk sjukdom. För att täcka hela Sveriges yta ska Unga Reumatikers regionsindelning 
ses över för att bli heltäckande och mer tillgänglig. Regionerna ska ha möjlighet att skapa 
underordnade lokala arbetsgrupper för att få mer kontinuerlig verksamhet i geografiska 
närområden. Regionerna ska vara högst delaktiga i processen och få stöd från det nationella 
kansliet för att utveckla verksamheten.  

Ökat engagemang 
För att göra det lättare att engagera sig ska det vara möjligt att starta nationella 
arbetsgrupper för att kunna bedriva verksamhet inom ett visst intresseområde.  

Unga Reumatiker ska ge stöd och utbildning till regionsstyrelser och lokala arbetsgrupper så 
att alla ska förstå och kunna engagera sig och delta på lika villkor.  

Intressepolitik och påverkansarbete 
Unga Reumatiker ska jobba utifrån det intressepolitiska programmet och följa upp med en 
medlemsundersökning för att kunna fokusera på det medlemmarna tycker är viktigast. 

Unga Reumatiker ska driva opinion och verka för att barn, ungdomar och unga vuxna med 
reumatisk sjukdoms rättigheter uppfylls.  
 
Unga Reumatiker ska driva barn, ungdomar och unga vuxna med reumatiska sjukdomars 
perspektiv i vården.  

För att kunna jobba mot kommuner och landsting i hela Sverige ska Unga Reumatiker 
vidareutbilda och stärka ambassadörerna som jobbar med att driva opinion och arbeta med 
påverkansarbete runt om i landet. 



Information 
Unga Reumatikers hemsida ska vara en självklar och tillgänglig källa till information och 
kunskap om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.  
 
Organisationen ska utveckla och öka informationen om Unga Reumatiker och 
organisationens verksamhet på samtliga reumatologiska kliniker i Sverige.  

Unga Reumatiker ska driva kampanjer för att öka förståelse och kunskap om reumatiska 
sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.  

Forskning 
Unga Reumatiker ska verka för att forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, 
ungdomar och unga vuxna ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen vid Unga Reumatikers Riksstämma den 13-14 maj 2017. 


