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Nu är det dags att agera och tillsammans bidra till förändring! 

Alla bör ha möjlighet till bästa möjliga vård oavsett ekonomisk ställning. 

 

Gör så här: 
 

1. Elektronisk underskrift: 
 

Ta fram dina nätbankskoder. 
 

Klicka på denna länk https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2487 och klicka på 

knappen ”Understöd initiativ”  

 

Välj identifieringssätt, t.ex. din egen banks knapp och logga in med dina egna 

bankkoder. Du förs automatiskt till din egen banks sida. I textfälten skriver du den 

användarkod och det lösenord du fått från din bank och klickar därefter på ok/fortsätt. 

Skriv det nyckeltal tjänsten frågar efter från nyckeltalslistan du fått från banken. Tryck 

på bekräfta/godkänn. Vänta ett tag för att återgå till Medborgarinitiativ-sidan. Tryck 

därefter på Fortsätt till tjänsten-knappen. Spara din stödförklaring. Bra, nu har ditt 

understöd registrerats.  
 

2. Sprid information om detta initiativ i medlemsbrev, på evenemang, föreningens 

webbplats och sociala medier. Uppmuntra din omgivning att understöda initiativet för 

att hjälpa sig själva eller för att stödja dem som drabbats av sjukdom. 
 

3. Stödförklaring på papper och hur den används på evenemang. 

På webbplatsen finns också en färdigt ifylld stödförklaring (pdf) som du kan skriva ut: 

https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2487. Fyll i med penna och posta till 

Reumaförbundet. Föreningarna kan också samla in dessa förklaringar på platser där 

många människor rör sig, t.ex. på shoppingcenter och idrottsevenemang, anhålla om lov 

att lämna in stödförklaringar på allmänna platser, t.ex. bibliotek, hälsocentraler, stora 

företag... dela ut dem under olika evenemang och posta dem alla på en gång till 

Reumaförbundet.  

Namninsamlingen pågår i sex månader och initiativet behöver 50 000 underskrifter för 
att tas upp till behandling i riksdagen. Vi driver ärendet i samarbete med andra 
patientorganisation. Genom att engagera oss och göra vårt bästa kan vi åstadkomma en 
förändring. 
 
Returadressen är:  

Reumaförbundet i Finland rf 

Medborgarinitiativ 

Stora Robertsgatan 20-22 A  

00120 Helsingfors 
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