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Slutrapport – Redovisning av projektstöd från Arvsfonden 

 

 

Projektnamn: Projektnummer: 

Regionala strukturer för brukarmedverkan 2012/010 

Projektägare: Organisationsnummer: 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 802408-4934 

Redovisningsperiod (ååmmdd - ååmmdd): Total projektperiod: 

2014-06-30- 2015-10-23 2012-05-01-2015-10-23 

Huvudsaklig målgrupp för projektet: 

(För att kryssa i en ruta, dubbelklicka (med höger musknapp) på den ruta som du vill kryssa i, och välj 

sedan markerad (under rubriken standardvärde) i den dialogruta som då kommer upp). 

 

   Barn 0-11 år (med eller utan funktionsnedsättning) 

 

   Ungdomar 12-25 år (med eller utan funktionsnedsättning) 

 

 X  Personer över 25 år (med funktionsnedsättning) 

 

 

 

Del 1 

1. Genomförande 

 

1.1 Beskriv hur ni har uppnått målen för året. Vilka aktiviteter ni har genomfört? Vad 

har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Finns det något som ni har behövt 

förändra mot vad ni ursprungligen hade planerat? 



 

 

 

 

 

Version: 2015-10-22 

 

 

 

2 (21)  



 

 

 

 

 

Version: 2015-10-22 

 

 

 

3 (21)  



 

 

 

 

 

Version: 2015-10-22 

 

 

 

4 (21)  

 

 

 

 Nätverken som byggts upp av Sällsynta diagnoser gör det lättare att hitta 

brukarrepresentanter som kan bidra till kvalitetshöjning av verksamheten.

 Rätt brukarmedverkan är bättre än mer brukarmedverkan. 
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 Brukarmedverkan gör det möjligt att lära av andra delar av landet, övriga landsting, 

den blir en informationsförmedlare över stuprörsgränser.

 Vi är mitt i en attitydförening. Professionen har inte ”alltid rätt” som förr.

 

 Kontinuitet viktig: Samma person varje gång 

 Förmedla kontakter på ett personligt sätt inom vården  

 Koll på de andra CSD, vilken specialkompetens finns var, att ha ett finger och ett öga 

på samtliga centrum. 

 Koordinatorn ska inte vara ”bara ytterligare en kontakt”. Det ska hända något när man 

träffar en koordinator. 

 Koordinator ska finnas både på centrum och på expertteamsnivå. 

 

Under arbetet med att ta fram rollen framkom också ett behov av att titta på hur de andra 

koordinatorerna på CSD runt om i landet arbetar. 
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1.2 Redogör för vilka föreningar, organisationer och/eller myndigheter ni har 

samarbetat med under året. 

 

, 

mailto:jon.rognes@leadinghealthcare.se
mailto:veronica.wingstedtdeflon@nfsd.s
mailto:ulrika.wester.oxelgren@akademiska.se
mailto:cecilia.soussi.zander@akademiska.se
mailto:thomas.larsson@skane.hso.se


 

 

 

 

 

Version: 2015-10-22 

 

 

 

8 (21)  

 

 

 

 

 

mailto:kristina.gustafsson-bonnier@sll.se
mailto:ola.hjalmarson@pediat.gu.se
mailto:anna.ringheim@vgregion.se
mailto:charlotte.lilja@lio.se
mailto:rebecka.pestoff@lio.se
mailto:magnus.burstedt@vll.se
mailto:solveig.laine@tollare.org
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1.3 Beskriv hur ni har arbetat med att öka förutsättningarna för långsiktig överlevnad 

av projektet efter projekttiden.  

 

2. Målgrupp 

2.1 Nyckeltal 

Ange antal aktiva deltagare i projektet: 160 

(med aktiva deltagare avses sådana som har kunnat ha inflytande över projektet) 

 

Andel kvinnor/flickor i projektet: 78% 

Andel män/pojkar i projektet: 22% 

Andel annan könskategori i projektet: 0% 

 

Ange hur många personer som projektet totalt har nått under året: cirka 700  

(deltagare ordförandemöte och sällsynta diagnosers årsmöte, publikt seminarium i Almedalen 

2015, ansvariga vårdgivare Centrum för sällsynta diagnoser, deltagare i seminarium i 

Linköping och Umeå, politiker och beslutsfattare som uppvaktats. Följare på hemsida och 

facebookgrupp) 
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2.2 Beskriv projektets huvudsakliga målgrupp (ålder, kön, etnisk bakgrund, 

funktionalitet, eventuell problembild, etc.). 

Vår målgrupp är personer med egna funktionshinder i form av sällsynta diagnoser och deras 

närstående. En sällsynt diagnos innebär en diagnos med en frekvens på under en av tiotusen i 

populationen. Det är en grupp som förutom de problem diagnosen i sig medför också får 

problem genom sällsyntheten, som medför svårigheter att få rätt diagnos, svårigheter att få 

behandling och svårigheter att få stöd från samhället. Vi har fokuserat på de med intresse för 

att vara företrädare och att påverka sin situation politiskt på den regionala nivån.  

 

 

2.3 Hur och i vilken omfattning har ni nått målgruppen?  

Eftersom det här är sista året av projektet har vi byggt vidare på de grupper som skapades 

under år ett och byggdes upp under år två. Dessa grupper skapades genom att intresserade 

söktes bland riksförbundets medlemmar och har förstärkts under år tre med nyrekrytering 

bland intresserade. En del av problematiken för gruppen med sällsynta diagnoser är 

underdiagnostisering och en annan är att det är tids- och energikrävande att brottas med 

vårdapparaten och samhället. Det begränsar antalet som har möjlighet att vara engagerade, 

därför har vi svårt att uppskatta den potentiella målgruppen och i vilken utsträckning den 

nåtts.  

 

 

2.4 På vilka sätt har målgruppen varit delaktig i projektets genomförande?  

Projektet har arbetat huvudsakligen med regionala nätverksträffar för målgruppen. Upplägg 

och teman för träffarna har i stor utsträckning planerats av deltagarna själva. Under sista året 

har de nätverksdeltagare som gått företrädarutbildningen på Tollare folkhögskola haft ett 

huvudansvar att tillsammans med projektledaren planera och bjuda in till nätverkesträffarna.  

 

 

2.5 Beskriv målgruppens upplevelser av projektets insatser. 

Många av våra deltagare i nätverken har varit med ända från projektets början och har uttryckt 

en önskan och ett behov av fortsätta träffats. Medlemmar som alla tillhör olika sällsynta 

diagnosgrupper men som bor i samma sjukvårdsregion har tack vara projektet kunnat träffas 

och utbyta erfarenheter. Detta har aldrig tidigare skett i förbundets historia. Många deltagare 

har också uttryckt att man ser att trots olika diagnoser har man mycket gemensamt och att vi 

vinner på att driva frågor gemensamt inom paraplyet sällsynta diagnoser, snarare än genom de 

egna diagnosföreningarna. Den viktigaste orsaken till att våra medlemmar engagerat sig i 

nätverken och vill fortsätta att göra det är att man vill bevaka utvecklingen av Regionala 

Centrum för Sällsynta diagnoser. Nätverken har också uttryckt att man känner att vi 
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tillsammans har gjort skillnad för att Centrum för Sällsynta Diagnoser nu finns eller är på 

gång att startas i alla sjukvårdsregioner.  

 

Utbildningen på Tollare folkhögskola var väldigt uppskattad av deltagarna och flera som gått 

den har uttryckt en önskan att engagera sig med i Riksförbundets verksamhet. Från och med 

årsmötet 2015 består riksförbundets styrelse till 50% av medlemmar som gått 

företrädarutbildningen och vars första kontakt med Riksförbundet varit genom nätverken. 
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3. Ekonomi 

 

 
Ekonomisk redovisning 
 

Kostnadsslag 
1. Beviljat belopp 

från Arvsfonden 

2. Faktiska 

kostnader och 

intäkter 

4. Utfall för 

prognosperioden 

föregående 

projektår 

Lönekostnader för fast/tillfälligt 

anställd personal inom projektet 
1254 580 1 312 215 365 082 

Externa tjänster 176 000 181 076 251 300 

Lokalhyra 120 000 32 802       

Informationsspridning och 

marknadsföring 
74 000 103 738 7184 

Resor 316 500 201 958 113244 

Utrustning       58 1939 

Andra verksamhetskostnader 52 500 261 172 31039 

Revision 10 000 10 000 10 000 

Intäkter – avgår 580 
222 920  

(lönebidrag) 

194 197 

(lönebidrag) 

     Summa 2 003 000 1 880 099 585 591 

3. Ej förbrukade pengar 

     Återbetalning  

(Beviljat belopp minus faktiska 

kostnader och intäkter) 

122 901 + 88 443 (överskott år 3 och 

överskott år 1 och 2) 

 = 211 344 

Ideellt arbete (timmar), utfall 1000 

Egen/annan finansiering, utfall  
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Del 2 

4. Bakgrund 

4.1 Sammanfatta varför ni startade projektet och vad ni ville åstadkomma. 

1. Genomförande 

 

5.1 Har projektets syfte och mål uppnåtts? På vilket sätt? 

Vi har idag etablerade nätverk i alla sex sjukvårdsregioner och detta har bidragit till att 

Riksförbundet har fått en regional plattform för att bedriva intressepolitiska verksamhet över 

hela landet.  
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Vi har blivit synligare för våra medlemmar eftersom nätverken har gjort det möjligt för fler av 

våra medlemmar att engagera sig i riksförbundets verksamhet.  

Frågan om hur vi ska organisera vården för personer med sällsynta diagnoser har varit 

genomgående på nätverksmöten, projektkonferenser och möten med företrädare för 

vårdgivare och beslutsfattare under projekttiden. De samtalen har tillsammans med 

processanalysen av tre olika diagnosgrupper utgjort grunden för vår intressepolitiska 

plattform – Vårdvision för Sällsynta diagnoser. Bilaga 1 

 

Projektet har gett oss en unik överblick av arbetet med Centrum för sällsynta diagnoser runt 

om i landet. Riksförbundet har genom sitt nätverksarbete bidragit till informationsutbyte 

mellan vårdgivare och patienter över hela landet.  

 

Nätverksträffarna har varit ett tillfälle för oss att bjuda in föreläsare från andra regionala 

vårdverksamheter som vi kan låta oss inspireras av. Vi har till exempel haft besök från 

Hjärnskadekoordinatorerna i Region Skåne, från Regionalt cancercentrum Västra Götaland 

och i Region Skåne och Centrum för personcentrerad vård på Göteborgs Universitet. 

Erfarenheterna från dessa möten har hjälpt oss att lyfta fram koordinatorrollen och vikten av 

kontinuerlig patientmedverkan i skapandet av CSD. 

 

 

5.2 Vilka framkomliga vägar har haft störst betydelse för projektet? Vilka hinder har 

haft störst betydelse för projektet?  

En viktig framgångsfaktor har varit att vi genom projektet haft en kontinuerlig dialog med de 

olika Centrumledarna på respektive CSD. Någon representant från det regionala CSD arbetet 

har varit representant på i stort sett alla nätverksträffarna. Det har gett nätverken en bra 

legitimitet och inflytande över vården redan från början.  

 

En annan framgång har varit samarbetet med NFSD som har en central roll när det gäller den 

nationella samordningen av vården för sällsynta diagnoser. Att de har följt och uppmuntrat 

arbetet i nätverken och också lyft det på nationella träffar med centrumledarna har gett 

Riksförbundet en självklar plats i de regionala styrgrupper och referensgrupper som har 

bildats eller håller på att bildas för CSD runt om i landet. 

 

En tredje viktig framgångsfaktor gäller utbildningen av brukarföreträdare. Genom den har vi 

identifierat nyckelpersoner som vill och kan ta ett större ansvar för att hålla ihop nätverken 

och kontakten med CSD. Flera som gått utbildningen sitter idag också i Riksförbundets 

styrelse. 

 

Ett hinder har varit kontinuiteten i nätverken. Många av de som valt att engagerat sig i 

nätverken har varit med oss under hela projekttiden men flera har på grund av olika 
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omständigheter i livet tvingats avsluta sitt engagemang nätverket. Det är ju fallet med all 

föreningsverksamhet. Men just inom vår målgrupp kan möjligheten att engagera sig ändra sig 

fort beroende på omständigheter relaterade till sjukdomen, detta gäller både diagnosbärare 

och anhöriga. Därför är det extra viktigt att det finns en kärntrupp av personer som kan och 

vill lägga ner tid. Detta är fallet i de flesta nätverken, men i några regioner är gruppen för liten 

och svag för att den ska kunna fortsätta arbetet helt på egen hand utan stöd från 

Riksförbundet. 

 

 

5.3 Vilka samarbeten med föreningar, organisationer och/eller myndigheter har haft 

störst betydelse för projektet? Hur har ni samarbetat och hur ser samarbetet ut idag? 

Samarbetet med Centrumledarna för de olika CSD som startas upp runt om i Sverige har varit 

en central framgångsfaktor för hela projektet. Genom att nätverken startades i ett skede där 

mycket var på gång att hända inom vården av sällsynta diagnoser runt om i Sverige har 

nätverken snabbt fått en roll som samtalspartner i den här processen. Riksförbundet fortsätter 

kontakten med CSD dels genom de olika styrgrupper och referensgrupper där en eller flera 

nätverksdeltagare finns representerade men också genom vårt deltagande i referensgruppen 

för NFSD där alla centrumeldare finns representerade.  

 

Samarbetet med NFSD fortsätter också och Riksförbundet och ledningen för NFSD har infört 

regelbundna avstämningar för att håla varandra uppdaterade om varandras verksamhet. Sedan 

projektets början har vi samplanerat våra aktiviteter i Almedalen tillsammans med NFSD och 

det samarbetet kommer att fortsätta. 

 

I projektet har vi också på flera platser haft ett samarbete med den Regionala 

handikapporganisationen med syfte att undersöka vilket stöd nätverken kan få om de bildar 

regional förening. Eftersom ingen av nätverken valt att bilda förening kommer det samarbetet 

inte fortsätta efter projekttiden.  

 
6. Projektets fortlevnad, erfarenheter, spridning 

6.1 Beskriv hur projektet lever vidare (exempelvis genom erfarenheter och kunskap 

och/eller genom verksamheten eller delar av den). 
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6.2 På vilket sätt finansieras verksamheten efter projekttiden?  

Alla nätverken har tagit ställning till möjligheten att bilda förening och på det sättet få ett 

regionalt verksamhetsbidrag för att finansiera mötena.  

 

6.3 Hur har erfarenheterna från projektet tagits tillvara inom föreningen och 

samarbetsorganisationerna?  

Arbetet i nätverken har i stor utsträckning präglat förbundets inriktning på den 

intressepolitiska verksamheten. Foldern Vårdvision för Sällsynta diagnoser är ett resultat av 

de samtal och workshops vi haft i de regionala nätverken för att hitta gemensamma frågor att 

driva mot CSD. Projektet har hjälpt oss att identifiera nya medlemmar som gärna vill bidra till 

arbetet för en bättre vård för personer med sällsynta diagnoser på ett mer nationellt plan. Flera 

nätvärksrepresentanter sitter nu i styrelsen för riksförbundet. 

 

6.4 Beskriv hur ni har spridit eller ska sprida projektets resultat och erfarenheter.  
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7. Målgrupp 

7.1 Beskriv projektets huvudsakliga målgrupp (ålder, kön, etnisk bakgrund, 

funktionalitet, eventuell problembild, etc).  

Vår målgrupp är personer med egna funktionshinder i form av sällsynta diagnoser och deras 

närstående. En sällsynt diagnos innebär en diagnos med en frekvens på under en av tiotusen i 

populationen. Det är en grupp som förutom de problem diagnosen i sig medför också får 

problem genom sällsyntheten, som medför svårigheter att få rätt diagnos, svårigheter att få 

behandling och svårigheter att få stöd från samhället. Vi har fokuserat på de med intresse för 

att vara företrädare och att påverka sin situation politiskt på den regionala nivån.  

 

7.2 Hur och i vilken omfattning har projektet nått målgruppen?  

Vi har under projekttiden engagerat cirka 150 medlemmar cirka 30 i varje sjukvårdsregion. 34 

av våra 60 medlemsföreningar har varit representerade med minst en medlem i våra nätverk.  

 

Av medlemmarna i nätverken har ungefär 30% varit diagnosbärare och 70% anhöriga vilket 

speglar fördelningen i organisationen som helhet. 

 

Utöver det har projektet nått medlemmar vid våra ordförandemöten och årsmöten och via 

förbundets hemsida, facebookgrupp och nyhetsbrev. Vi räknar med att vi med projektet nått 

drygt 2000 av våra medlemmar. 

 

 

7.3 På vilka sätt har målgruppen varit delaktig i projektets genomförande?  
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7.4 Beskriv målgruppens upplevelser av projektets insatser.  

Många nätverksdeltagare har följt med hela projekttiden och uttryckt hu värdefullt projektet 

varit för att öka kunskapen och känna framtidshopp. Några deltagare har valt att hoppa av 

under åren och angett tidsbrist som den största orsaken. För kurserna på Tollare folkhögskola 

och Koordinatorträffarna genomförde vi webbenkäter efter avslutad utbildning. Resultatet för 

dagarna var genomgående positivt. Se bilaga 2.  

Nätverksdeltagare; Region väst 2013 

 

Även om verksamheten är i sin linda är vi på väg mot att skapa ett nätverk som kommer att ha 

möjlighet att påverka vården 

Nätverksdeltagare Region syd 2013 

 

Ser nätverket som en bra och riktig väg att gå för att nu och i framtiden få sjukvården att 

fungera på ett mera ändamålsenligt sätt. Både för yngre och framförallt vuxna diagnosbärare 

och patienter. 

Vårdgivare, slutkonferensen 2015 

 

 

 

7.5 Redogör för hur många som totalt omfattats av projektet  

 

Aktiva medlemmar: 250 (nätverksmöten, kurser, konferenser) 

Passiva medlemmar: 2000 (facebook, hemsida, twitter, nyhetsbrev) 

Vårdgivare: 100 (nätverksmöten, konferenser) 

Beslutsfattare: 100 (nätverksmöten, Almedalen) 

Summa: 2450 
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8. Övriga kommentarer 

8. 1 Under den här punkten kan ni skriva om reflektioner, lärdomar, erfarenheter, 

synergieffekter eller något annat av vikt som inte besvarats av frågorna i 

slutrapporten.  

Projektet har gett oss möjligheten att bredda representationen i förbundet. Vi har till exempel 

idag en mycket bättre geografisk spridning av ledamöter i vår styrelse. Att vara en nationell 

organisation med huvudkontor i Stockholm har påverkat vår verksamhet, att vi nu fått 

möjlighet att verka ute i landet har gjort oss kändare inte bara för våra egna medlemmar utan 

också för beslutsfattare och vårdgivare i hela Sverige.  
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9. Ekonomi 

9. 1 I tabellerna nedan ska ni fylla i beviljat belopp per år från Arvsfonden samt intygat 

belopp av godkänd eller auktoriserad revisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beviljat belopp från Arvsfonden 

Period Belopp 

År 1 2 156 800 

År 2 1 511 000 

År 3 2 003 000 

Totalt 5 670 800 

Kostnader intygade av revisor 

Period Belopp 

År 1 1 720 367 

År 2 1 859 008    

År 3 1 880 099 

Totalt 5 459 474 
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