Kommunalvalet närmar sig
På Reumaförbundet har vi under hösten förberett oss inför det stundande kommunalvalet våren 2021. Vi
uppmuntrar nu föreningar och enskilda medlemmar att påverka valen.
Coronaläget under det senaste året han ändrat på så gott som allting, även Reumaförbundets
påverkansarbete. Det har till exempel inte varit möjligt att i riksdagen ordna evenemang där människor
möts öga mot öga. Därför genomdrev vi Reumaveckans årligen återkommande riskdagsevenemang med
att sprida vårt budskap brevledes och per e-post.
Vårt budskap var emellertid viktigt: social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet måste tryggas.
Under hösten hotade regeringens budgetförslag nämligen att skära ned understödet till organisationerna
med 33 procent. Även om situationen löstes i fråga om nästa år, är en nedskärning i stödet överhängande
framöver.
Social- och hälsovårdsreformen utgör också en utmaning såväl för nationella som lokala aktörer om den
genomförs enligt plan. I reformen skulle social- och hälsovården överföras på landskapen, det vill säga
bort från kommunerna.
Ansvaret för främjande av hälsa och välbefinnande, som till stor del hör till de lokala föreningarnas
verksamhetsområde, skulle i och med reformen fördelas på både kommuner och landskap. Många frågar
sig därför vad de lokala föreningarnas roll blir i och med reformen och hur tryggar man myndigheternas
samarbete och stödet till föreningar.
Reumaförbundet underströk också i sina utlåtanden om social- och hälsovårdsreformen nu i höst att
social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsförutsättningar ska tryggas. Det är också vårt
huvudsakliga budskap inför vårens kommunalval. I vårt kommunalvalsbudskap föreslår vi att 1)
föreningarna får finansiering till sin verksamhet och lokaliteter till sitt förfogande, 2) man bedriver
samarbete i kommunen och lyssnar på föreningarna och 3) kommunen inser föreningarnas betydelse som
främjare av hälsa och välbefinnande.
Föreningen kan ändra budskapet så att det passar dess egna behov. Som stöd för föreningarnas
påverkansarbete inför kommunalvalet har Reumaförbundet sammanställt tips på olika sätt att påverka.
Man behöver inte vara rädd för att påverka. Det enklaste sättet är att diskutera med kandidaten på torget.
Huvudpunkten i Reumaförbundets påverkansarbete är att minska på de kostnader som en sjukdom medför
för patienten. Därför gläder vi oss åt att vi under året har fått förfrågningar om att ge utlåtanden om
klientavgiftslagen både från social- och hälsovårdsministeriet och riksdagens social- och
hälsovårdsutskott och dessutom möjligheten att tala om det inför politiker.
Ett annat gott resultat värt att nämnas är att läkemedlet tocilizumab numera ger begränsad rätt till
grundersättning vid behandling av jättecellsarterit.
Vi har sålunda fört fram budskapet från personer insjuknade i reumatism och andra STOR-sjukdomar på
många sätt och till många instanser. Många viktiga saker är under beredning ständigt, så vårt arbete
fortsätter.
Mer information om Reumaförbundets påverkansarbete hittar du på vår webbplats.
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