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h a R  O R d E t

Tack för förtroendet!
Sällsynta året 2017 har fått godkänt 
av årsmötet. Styrelsen och kansliet 
kan känna sig nöjda med förtroen-
det hos medlemmarna. Ett sällsynt 
tåligt släkte som trots att föränd-
ringar och förbättringar låter vänta 
på sig, ändå upplever att förbundet 
är framgångsrikt och att arbetet ger 
uppmärksamhet för området. Stort 
tack för förtroendet! 

Men trots idogt påverkansarbe-
te kan vi konstatera att männis-
kor som har kroniska sjukdomar i 
allmänhet och sällsynta tillstånd i 
synnerhet inte kan förlita sig på att 
det finns fungerande vård, vilket är 
medlemmarnas tydligaste problem-
område. 

I valet kommer vården att vara en 
av de tre viktigast frågorna. Men jag 
har mycket lite tilltro till att de löf-
ten och åtgärder som utlovas kom-
mer att fokusera på eller leda till 
någon större förbättring på vårt 
område. Sällsynta patienter behö-
ver under hela livet en vård som 
både är centraliserad, med kompe-
tens om diagnoser, och samtidigt 
en välfungerande vård på hemma-
plan som primärvård, habilite-
ring/rehabilitering och andra vård-       
insatser, samt möjlighet att ha 
kontakt med experter på diagnosen. 
Inte för mycket begärt kan tyckas 
och en självklarhet för många an-
dra tillstånd. Men en ljuspunkt som 
ger hopp är att sällsynta diagnoser 
har ett eget programområde i Sve-
riges Kommuner och Landstings 
(SKL) nya nationella arbete om kun-
skapsstyrning. Det betyder att vi i 
alla fall finns på ett tydligare sätt 
på vårdkartan. För-
hoppningsvis kan 
det leda till förbätt-
ringar. 
 

Elisabeth Wallenius 
Förbundsordförande 

Vikten av att ha den personliga berättelsen 
som utgångspunkt, för att göra allmänhet 
och politiker uppmärksamma på hur det 
är att leva med eller nära en sällsynt diag-
nos, togs också upp. Detta då vi förra året 
publicerade flera sådana livsberättelser på 
hemsidan. Höstmötet 2017 fick bra betyg 
av deltagarna, och vi får hoppas på ett lika 
givande Höstmöte i år.

Nedslående är svårigheterna att åstad-
komma en positiv utveckling inom hälso- 
och sjukvårdsområdet. Vår nya medlems-
undersökning från 2017 visade att det inte 
blivit några nämnvärda förbättringar av 
vården för personer som har sällsynta di-
agnoser, jämfört med en motsvarande un-
dersökning som vi gjorde för tio år sedan. 
Gång på gång upprepar vi våra budskap på 
nationell, nordisk och europeisk nivå på 

möten och andra sammankomster. Ett ex-
empel på att intressepolitiken gör avtryck är 
omdaningen av vården som Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) nu kommer 
att göra inom nationella programområden, 
varav ett för sällsynta sjukdomar.

Morgan Eklund, politiskt sakkunnig, So-
cialdepartementet, berättade om regering-
ens arbete med området sällsynta diagno-
ser, med inriktning på stärkt nationell sam-
ordning, samt den nya överenskommelsen 
med SKL, som innebär en särskild sats-
ning på Centrumen för Sällsynta Diagno-
ser (CSD) och patientorganisationer. Dagen 
före årsmötet fick Sällsynta diagnoser be-
sked från Socialstyrelsen att vi beviljats 
medel från satsningen till vårt projekt ”Säll-
synt stark” (se sidan 2).

Morgans presentation finns på hemsidan. 

Tre nya i den sällsynta styrelsen 
På vårt årsmöte den 21 april valdes tre nya ledamöter in i förbundsstyrelsen. 
Årsmötesordförande var Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet. Hon har 
en sällsynt diagnos och är medlem hos oss. Alltså är Lise en av över 15 000 med-
lemmar som utgör Riksförbundet! Ifjol deltog vi för första gången i Stockholms 
Pride-parad. Projekten har stora betydelse för verksamheten. Under politiker-
veckan i Almedalen företräddes vi av unga vuxna från Övergångsprojektet.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen på årsmötet, från vänster Beata Ferencz, 
Nette Enström och Caroline Åkerhielm

https://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2018/05/Sallsynta-diagnoser-Morgan-Eklund-Soc.dep-arsmote-2018.pdf
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
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Späckade och spännande dagar på Skolsköterskekongress

”Två dagar späckade med spännande samtal, föreläsningar och nya insikter. 
Ett forum vi kommer besöka igen!” Så sammanfattar Sällsynta diagnosers 
utredare Stephanie Juran sina intryck som vår företrädare på Skolsköterske-
kongressen, där vi nyligen medverkade. Kongressen, som den 19-20 april an-
ordnades på Stockholmsmässan av Riksföreningen för skolsköterskor, besöktes 
av ca 1 800 skolsköterskor från hela landet. Bland alla deltagare och ett 20-tal 
utställare visade vi en poster, där vi presenterade vårt Övergångsprojekt. 
Ett 40-tal posterkopior delades ut till intresserade skolsköterskor. Minst lika 
många intressanta samtal fördes med deltagarna. 

Tanken med vår närvaro på kongressen, 
med temat ”Det medicinska uppdraget”, 
var att sprida medvetenhet och kunskap 
om 
• Sällsynta diagnoser
• Den knepiga övergången från barn- till  
vuxenvård
• Våra väl genomtänkta övergångsverktyg

Gensvaret var rätt så stort. ”Utöver denna 
respons hade vi nog också den blygsam-
ma förhoppningen att hitta några skolskö-
terskor som känner sig lockade av att själ-
va agera som lots vid övergångsprocessen”, 
kommenterar Stephanie. 

Skolsköterskors vardagsarbete fylls dock 
till stor del ut av rutinarbete som hälso-
samtal, vaccinering samt mätning av längd 
och vikt. Vardagen bjuder inte på tillfäl-
len att föra djupare samtal med eleverna, 
något som en övergångslots behöver göra.

Detta gäller även skolsköterskor på sär-
skolor, med barn som har ett större antal 
vårdkontakter och annat behov av sam-
ordnande hjälp. Skolsköterskor som ar-
betar där berättade att det är svårt att nå 
dessa elever. Det finns en motvilja att ta 
upp sin problematik med ytterligare en 
vårdkontakt. 

Stephanie summerar: ”Vi känner oss 
lyckade vad gäller spridning av medveten-
het och kunskap om sällsynta diagnoser, 
samt att nå ut med information om våra 
fina verktyg för övergångsprocessen. 

Men för att kunna rekrytera lotsar bland 
skolsköterskor verkar det behövas stör-
re nytänkande kring hur deras arbete kan 
omorganiseras. Ändå känner vi oss nöjda 
med att ha hittat detta nya, stora och jätte-

viktiga forum. Vi kommer att besöka det 
igen och överösa denna målgrupp med 
sällsynt kunskap.” 

Läs mer om Övergångsprojektet på vår 
hemsida!

Nytt projekt – Bli Sällsynt stark!
Går du och håller på en historia som vill 
komma ut? Eller kommer du på dig själv 
med att ofta muttrande upprepa samma 
mening som handlar om krångel i varda-
gen? Vill du dela det med oss?

I Riksförbundets nya projekt ”Sällsynt 
stark” samlar vi in korta och långa berät-
telser om vardagsproblematik och vård-
trassel. Dina upplevelser ska leda fram till 
ett material som ska stärka individer i kon-
takten med vård och samhälle. Av de in-
samlade historierna får vi fram vad som är 
de gemensamma problemen, och letar upp 
lagtexter och andra handfasta råd som kan 
fungera som stöd och hjälp vid läkarbesök 
samt andra kontakter. Materialet är tänkt 
att bli ett verktyg som innehåller de rät-
tigheter vi har som patienter och de skyl-
digheter vården har. Projektet syftar till att 
göra oss sällsynt starka.

Projektledare Stephanie Juran tar emot 
dina långa välformulerade berättelser, och 
dina korta arga utbrott! Skriv, spela in, 
ring! Allt material kommer avidentifieras 
och presenteras helt anonymt. Tanken är 
att de väldigt personliga upplevelserna ska 
leda fram till verktyg som passar många. 

Kontakta Stephanie via e-post stephanie.
juran@sallsyntadiagnoser.se eller telefon 
070-578 80 28 med dina frågor, dina histo-
rier och om du vill vara med på någon av 
projektträffarna (datum ej fastställda).

Boken ”Du får väl säga som 
det är” vinner Selma-priset 
– anhöriga berättar
Den 27 april tilldelades Christina 
Renlund Selma-priset för sin bok 
”Du får väl säga som det är”. Den 
innehåller korta berättelser från 
många anhöriga till någon som har 
en sällsynt diagnos eller funktions-
nedsättning. ”Boken är ytterliga-
re ett bevis på att våra egna his-
torier är betydelsefulla och kan 
göra skillnad för andra”, konsta-
terar Sällsynta diagnosers kansli-
chef Malin Grände. Kommentarer 
kring boken:

Grattis! hur känns det? 
”Jag är stolt och glad och tänker 
Whao! Vi gjorde det!” Så säger 
Christina Renlund som är redak-
tör för boken. Hon fortsätter: ”Ge-
nom Selma-priset uppmärksam-
mas berättelser som inte så ofta 
når ut och priset gör att fler för-
hoppningsvis upptäcker boken. Vi 
vet att anhöriga är viktiga, ändå är 
de på många sätt försummade. Vi 
behöver lyfta fram och lyssna till 
berättelser från föräldrar, syskon, 
mor-farföräldrar och andra närstå-
ende och vi behöver bygga bättre 
anhöriginsatser. I boken finns ock-
så berättelser från dem lite längre 
bort i släktträdet, de vars berättel-
ser vi aldrig tidigare hört som fast-
rar, mostrar, morbröder, en gudmor 
och en systerdotter. Vi hoppas så 
klart att många vill läsa boken, en 
bok som bärs av kärleksfyllda be-
rättelser och tanken `kanske kan 
det vi berättar hjälpa någon an-
nan`. På en anhörigkonferens, ny-
ligen ordnad av Nationellt kom-
petenscentrum för anhöriga, 
samlades 350 personer. Där samta-
lade jag på scenen med en syster, 
en morfar och en faster. Trots att vi 
var så många kändes det som att 
alla var med oss. Vi är både över-
väldigade och lite rörda över det 
mottagande berättelserna och bo-
ken får och den värme som ström-
mar mot oss. Att öka kunskap om 
och förståelse för anhörigas situa-
tion känns oerhört angeläget, inte 
minst i dag då diskussioner om LSS 
är så aktuella. Detta är berättel-
ser som behövs.” Selma-priset är 
landets första stora pris för egen-    
utgivna böcker. Syftet är att belö-
na bästa egenutgivna bok och öka 
intresset för sådana böcker bland 
allmänheten och media.

https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/overgangsprojektet/
mailto:stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se
mailto:stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se
https://www.bokus.com/bok/9789163928178/du-far-val-saga-som-det-ar/

