2017-12-18
Bästa kollegor,
Nu är år 2017 snart till ända och det ger FRS-styrelsen fin anledning att skicka till Er några tankar tillsammans
med en varm julhälsning! Det finns en hel del gott att ta med oss från 2017 och minst lika mycket som vi kan
göra ännu bättre nästa år!
Som bekant för många av Er arrangerade FRS egna utbildningsdagar, i april, i Lund och vi var också del av
Reumadagarna i Västerås, i september. Med glädje kunde vi konstatarera att båda tillställningarna var välbesökta
av reumasjuksköterskor och utvärderingarna visade att ni som deltog var i hög grad nöjda med både program,
föreläsare och sociala aktiviteter. Mycket positivt i sammanhangen var att flera reumasjuksköterskor
presenterade verksamhetsanknutna projekt och omvårdnadsforskning både via muntliga presentationer och
postrar. Vi har all anledning att vara stolta över utvecklingen inom reumatologisk omvårdnad i Sverige och alla
reumasjuksköterskors insatser! Föreningen stödjer hängivet kunskapsspridning, utvecklingsprojekt och forskning
och hjälper gärna intresserade reumasjuksköterskor att presentera egna arbeten, medverka i nationella och
internationella samarbeten och bedriva forskning. I år tilldelade FRS tillsammans med Novartis ett stipendium på
49 500 kr till reumasjuksköterskan Marie-Louise Karlsson från Karolinska Sjukhuset för sin forskning om
rökavvänjning. Stort grattis och lycka till med Din forskning, Marie-Louise!
För år 2018 planerar styrelsen att fortsätta på inslagen linje och organisera egna utbildningsdagar den 12-13 april
i Göteborg samt vara medarrangör för det tvärvetenskapliga programmet för Reumadagarna 2018 som äger rum i
Uppsala den 19-21 september. Information och program för utbildningsdagarna publiceras på hemsida i början
av januari och vi hoppas även denna gång på bra uppslutning! Preliminärt program medföljer detta brev! Varmt
välkommen med Din anmälan!
För medlemmar i FRS är utbildningsdagarna avgiftsfria under förutsättning att medlemsavgiften för 2018 är
inbetald till föreningens bankgiro i förväg. Medlemsavgiften är 250 kr per år och betalas årligen senast den 31
mars. Blankett med nödvändiga uppgifter inför inbetalning medföljer detta brev!
Årsmötet för 2018 är planerat den 12 april kl. 16 30 -18 00 i anslutning till utbildningsdagarna i Göteborg (var
god se nedan kallelse till årsmötet). Både nyval och omval är aktuella till föreningens styrelse. Vi välkomnar nya
kollegor i styrelsen och ber intresserade att kontakta vår valberedning. Tveka inte på att ta kontakt om Ni vill
engagera Er i styrelsearbetet!
Sist men inte minst vill jag även informera om att Socialstyrelsen påbörjar nästa år revidering av Nationella
Riktlinjer för Rörelseorganens sjukdomar och FRS behöver representanter som bevakar omvårdnaden i detta
viktiga arbete. Intressenter för riktlinjeuppdraget är därför hjärtligt välkomna att ta kontakt med styrelsen!
Med förhoppning om fortsatt fint samarbete vill styrelsen tacka Er för 2017 och tillönska en God Jul och Gott
Nytt år!
Med allra bästa julhälsningar,
FRS-styrelsen genom ordförande Valentina Bala

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige
Till alla medlemmar,
Kallelse till Årsmöte,
Härmed inbjuds Du till årsmötet som äger rum den 12 april 2018, kl. 16 30 - 18 00 i Göteborg.
Plats: Hotell Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg
Motioner till årsmötet skickas till styrelsen senast 31 januari.
Varmt välkommen!
Med vänlig hälsning,
FRS-styrelsen

