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O R d F ö R a n d E
h a R  O R d E t

Glad sommar!
Nu har jag skrivit ett 50-tal vykort 
med sommarhälsningar till politi-
ker och andra beslutsfattare som har 
makt och som tillsammans kan ge-
nomföra förändringar som gör skill-
nad för alla som har en sällsynt di-
agnos. Jag har uppmanat dem att 
verkligen stödja vår kamp för att 
skapa en nationell plan, för att till-
varata våra intressen och på allvar 
förbättra vården, så att den tillgodo-
ser dem som har sällsynta diagno-
ser. Det är snart fyra år sedan planen 
skulle vara klar. Nu pågår ett arbe-
te med detta både på Socialdeparte-
mentet och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Men vi vet i nuläget 
inte vad det leder till. Kan bara hop-
pas på att det blir något mer än en 
”tummetott”.

Jag har ända sedan förbundet star-
tade påtalat behoven och uppvak-
tat politiker. Alla är välvilligt inställ-
da och säger sig förstå den sällsynta 
problematiken, men ändå har myck-
et lite gjort som i realiteten innebu-
rit någon påtaglig skillnad. Självklart 
finns exempelvis personer som fått 
hjälp av Centrum för Sällsynta Diag-
noser (CSD). Vi upplevs dock med 
all sannolikhet som både missnöj-
da och otacksamma. Men jag undrar 
om  någon annan grupp i vårdsam-
manhang fått en så styvmoderlig 
och undfallande behandling som 
sällsynta diagnoser? Jag hoppas, 
men vågar inte tro, att vårt idoga på-
verkansarbete kommer att ge resul-
tat, att det blir en nationell plan som 
äntligen leder till verklig förbättring 
och en jämlik vård så att vården hål-
ler samma kvalitet som för mer van-
liga diagnoser. Vi kommer att fort-
sätta den kampen, 
men först semester. 
Jag önskar dig skön 
sommar!

Elisabeth Wallenius  
Förbundsordförande 

Vår ambition är att synas och höras och 
göra avtryck under politikerveckan, som 
vi gjort de senaste åtta åren. Sällsynta diag-
noser arrangerar inget eget Almedalssemi-
narium, men vi är representerade i diskus-
sionspaneler i följande seminarier:
Varför hörs inte patientens röst i vårdens 
prioriteringar?
Prioriteringar måste göras inom vården. 
Men hur säkerställs att patientens röst blir 
en del av lösningen och hur når vi en jäm-
lik hälsa?
Nästa medicinska revolution är nära – är 
samhället redo?
Hur ska kunskapsuppbyggnad och organi-
sation se ut för extremt specialiserade be-
handlingar av små patientgrupper? Hur 
ska betalningen ordnas, när en behand-
ling kan kosta flera miljoner kronor per 
patient?
Patient eller person? Så formar indivi-
dens behov framtidens vård
Kan personcentrerad vård bygga broar 
mellan vård och patient i framtidens hälsa 
och sjukvård?
Stamceller och regenerativ medicin – 
hopp eller hajp
Detta är ett forskningsfält för framtidens 
behandling av svåra sjukdomar och ska-
dor. Det handlar om människor drabba-
de av komplexa sjukdomar för vilka vi ska 

finna helt nya behandlingar. Men är för-
hoppningarna orealistiska?
Jag har rätt att veta vad jag har! Barns 
makt börjar med kunskap
Barn med funktionsnedsättning har rätt att 
veta om sig själv! Men vad vill barn veta? 
Och vad har vuxna svårt att prata om?
Innovation behövs för att skapa mesta 
möjliga kvalitet inom vården
Vilka är hindren och vilka incitament 
behövs för att nya innovativa lösning-
ar för vården ska komma patienterna och       
vårdens medarbetare till gagn snabbare? 

Även några ungdomar från Sällsynta   
diagnosers Övergångsprojekt är med som 
våra företrädare. 

I Prideparaden också
Vi kommer därtill att synas även i ett annat 
välkänt sammanhang. I år går Sällsynta di-
agnoser i Stockholms Prideparad, för första 
gången. Paraden är lördagen den 5 augus-
ti. Det brukar vara en härlig och peppande 
dag. Vi hoppas såklart att så många av våra 
medlemmar som möjligt, och alla andra 
vänner med, vill gå med oss. Sprid gärna 
denna uppmaning via föreningens hemsida, 
Facebook, medlemsblad etc!

Läs mer i vårt Facebook-evenemang 
Stolt och Sällsynt! – Vi går i Prideparaden i 
Stockholm. 

Sällsynta avtryck före och under Almedalen 
Demokrati och allas lika värde är viktigare än någonsin! Det fastslog vi 
nyligen i ett uttalande på vår hemsida. Orsaken var vår bestörtning över 
att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) deltar i politikerveckan i 
Almedalen. ”Vi har redan sett hur personer och organisationer som står för 
demokrati och mänskliga rättigheter valt att inte vara i Almedalen på grund 
av NMR:s närvaro”. Vi betonade att våra medlemmars säkerhet måste garan-
teras.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48597
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48597
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45799
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45799
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47820
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47820
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47340
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/47340
http://funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen-2/onsdag/
http://funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen-2/onsdag/
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46361
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46361
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/stolt-och-sallsynt-ga-med-oss-i-prideparaden/
https://www.facebook.com/events/1465339776866106/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/demokrati-och-allas-lika-varde-viktigare-an-nagonsin/
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Med sällsynt skämskudde till EU-ministermöte

”Vi får skämmas över att vi fortfarande inte har en nationell plan för säll-
synta diagnoser. Det var budskapet i vår debattartikel i Dagens Medicin, 
publicerad tillsammans med Funktionsrätt Sverige. Som ett av bara två EU-
länder saknar Sverige en sådan nationell plan. Detta trots en rådsrekom-
mendation från EU som Sverige skrivit under och som var avsedd att införas 
senast 2013. Men det är inte gjort. Ur artikeln: ”Vid ett europeiskt möte 
nyligen för sällsynta patientorganisationer fick vi från Sverige som vanligt 
sitta och skämmas över läget på området. Förvåningen är stor över att vårt 
land som är så framstående inom vården inte har klarat detta”.

Samma dag som publiceringen, 16 juni, 
hade EU:s sjukvårdsministrar möte. I    
artikeln förutsattes att socialförsäkrings- 
minister Annika Strandhäll deltog och att 
en svensk skämskudde var högst nödvän-
dig, när sällsynta diagnoser avhandlades 
på ministermötet. 

”Det är inget omöjligt uppdrag att se 
till att Sverige kommer i takt med övriga 
EU”, var artikelns slutkläm.

Bristande tillgång på särläkemedel
Den ojämlika och bristfälliga tillgången på 
särläkemedel, läkemedel för sällsynta diagno-
ser var temat för ett riksdagsseminarium den 
7 juni. 

Cecilia Bröms-Thell, talesperson för 
Kommissionen för Innovativa Särläke-
medel, påpekade att landstingens möjlig-
heter att ge särläkemedel varierar. ”Var du 
bor, avgör om du får sådana läkemedel”. 
Hon förespråkade en statlig finansiering av 
särläkemedel. 

Alexandra Völker, riksdagsledamot (S), 
som ingår i Sällsynta diagnosers styrelse, 
menade att en nationell styrning är nöd-
vändig, för att alla sällsynta diagnosgrup-
per ska få rätt vård.

Patientberättelser och  
personcentrerad vård
I vårt Arvfondsprojekt Gemensamt läran-
de fortskrider arbetet med att ta fram effek-
tiva modeller för utveckling av personcentre-
rad vård för alla som har en sällsynt diagnos. 
Hörnstenarna är partnerskap, delaktighet och 
samverkan. 

Tre patientrepresentanter har utsetts i 
varje region, som företrädare i vårt sam-

verkansarbete med Centrumen för Säll-
synta Diagnoser (CSD).

Projektets kickoff den 27 september samlar 
CSD och patientrepresentanter. 

Under våren har Riksförbundet och våra 
medlemmar deltagit i en regionsdag med 
fokus på sällsynta diagnoser i Kalmar, samt 
en fortbildningskurs om sällsynta diagnoser, 
för specialistläkare. Dessa möten har återigen 
speglat hur viktiga patientberättelser är i vårt 
arbete och hur betydelsefullt det är att våra 
medlemmar delar med sig av sina upplevel-
ser i vården. 

Övergång på riktigt
Övergångsprojektet är färdigt att testas i 
verklig sjukhusmiljö, med riktiga patienter. 
Främst gäller det lotsfunktionen. Det handlar 
om att skapa en relation direkt mellan en ung 
patient och vården. 

Som barn har ofta föräldrarna fört ens 
talan. När det är dags för vuxenblivande är 
det meningen att mer ansvar flyttas till den 
unge själv. 

Åsa Lundin, Linköpings universitets-
sjukhus och Katja Ekholm, Karolinska  
universitetssjukhuset, är sjuksköterskorna 
som agerar lots i projektet.

Åsa säger: ”Det här känns jätteroligt 
och angeläget. Att vi är med och föränd-
rar vården.”

Hon får medhåll av sin kollega Char-
lotte som också är med och stöttar pro-
jektet: ”Som barnsjuksköterska har jag 
alltid jobbat på det här viset, men det 
saknas i vuxenvården.”

”Men nu ändrar vi på det”, tillägger 
Katja, som tycker det är spännande att få 
ingå i det här arbetet.

Berätta om föreningens  
sommaraktiviteter!
I vårt nyhetsbrev vill vi under hös-
ten gärna informera om våra med-
lemsföreningars läger och andra 
liknande aktiviteter under somma-
ren. Låter det intressant, mejla till 
info@sallsyntadiagnoser.se senast 
1 september.

Förnyelse av föreningsarbete
Temat för Riksförbundet Sällsynta 
diagnosers Höstmöte är utveckling 
och förnyelse av föreningsarbete. 
Vi hoppas därför på att unga och i 
sammanhanget nya medlemmar vill 
engagera sig i den sällsynta verk-
samheten, inledningsvis genom att 
delta vid Höstmötet. 

Inbjudan och övrig mötesinforma-
tion är utskickad och finns även på 
hemsidan. 

Mötet äger rum i centrala Stock-
holm veckoslutet 21-22 oktober. 
På söndagen genomförs ett extra    
förbundsårsmöte.

Två sällsynta  
konferensdagar 2018 
Sällsynta diagnoser är inget ovan-
ligt. Kunskapen om dem är däre-
mot sällsynt. Med detta motto som 
utgångspunkt bjuder Centrum för 
Sällsynta Diagnoser (CSD) Väst, i 
samarbete med Ågrenska och Na-
tionella Funktionen Sällsynta Diag-
noser (NFSD), in till två konferens-
dagar i Göteborg. 

Konferensdatum är den 28 februari 
(Sällsynta dagen) och 12 april. 

Konferenserna riktar sig till diag-
nosbärare, närstående och yrkes-
verksamma inom vården, social-
tjänsten, arbetsförmedlingen etc. 
Mer info på NFSD:s hemsida.

Sällsynt kunglig annons 
Eftersom förbundets beskyddare, 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria fyl-
ler 40 år i juli, kommer Sällsynta di-
agnoser att ha en annons i tidning-
en Expressens specialmagasin, 
som ges ut med anledning av den 
kungliga 40-årsdagen. 

Titta gärna i Expressen den 17 juli!

Sommarstängt kansli 
Förbundskansliet är semesterstängt 
till måndag 7 augusti. Ha en trevlig 
sommar! 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/16/annika-strandhall-far-ta-med-skamskudde-till-ministermotet/
https://www.youtube.com/watch?v=z8RXO2eSxC0
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/gemensamt-larande/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/gemensamt-larande/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/kalendarium/sallsynt-stortraff/
https://www.facebook.com/sallsyntadiagnoser/photos/a.390771548421.175954.276879058421/10154793775768422/?type=3&theater
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
mailto:info@sallsyntadiagnoser.se
http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlem/information-till-medlemmar/
http://nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/kalendarium/Fordjupa-dina-kunskaper-om-sallsynta-diagnoser/
http://nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/kalendarium/Fordjupa-dina-kunskaper-om-sallsynta-diagnoser/
http://nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/kalendarium/Vardprocesser-genom-hela-livet/
http://nfsd.se/hitta-ratt/tema/centrum-for-sallsynta-diagnoser/tema-centrum-for-sallsynta-diagnoser-csd-vast/Du-ar-sallsynt-valkommen/

