Sällsynt mitt i livet
SMIL

Denna timmes agenda
•

Temperaturmätning

•

Om projekt Sällsynt mitt i livet – SMIL

•

En liten förvarning...

•

Testserie för hösten

•

Utcheckning
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Temperaturmätning

Räck upp en hand när du
hör ett påstående som
stämmer in på dig.

Bilden visar en brunfärgad hund som sträcker upp tassen. Hunden
befinner sig i en industriell miljö.
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Temperaturmätning

OBS Dold bild! Påståenden läses upp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag har ätit en god lunch
Jag vill ha en nationell plan för området sällsynta hälsotillstånd
Det här är det första Höstmötet jag är med på
Jag längtar till julafton
Jag tycker Höstmötet har varit givande så här långt
Solen lyser där ute!
Jag brukar läsa nyhetsbrevet som Riksförbundet Sällsynta diagnoser skickar ut, sex gånger per år
Hösten är min favoritårstid
Jag sitter i min förenings styrelse
Jag är trött
Jag är närstående till en person som lever med ett sällsynt hälsotillstånd
Jag har minst ett husdjur
Jag tycker det ska bli jättespännande att strax få höra om projekt Sällsynt mitt i livet!
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Detta är Riksförbundet Sällsynta diagnosers vision:

”Alla som lever med en sällsynt diagnos*
och deras närstående ska kunna uppnå
bästa möjliga livskvalitet under hela livet”
*ett sällsynt hälsotillstånd
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Om projekt Sällsynt mitt i livet

Varför startade vi det här projektet?
• Kunskap om ökad risk för ensamhet och psykisk ohälsa hos den
som lever med sällsynt hälsotillstånd

• Önskemål från gruppen vuxna sällsynta, från projekt och
undersökningar, om att samtala om att annat än vårdfrågor
• Ansökan iväg till Arvsfonden – och beviljad!
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Om projekt Sällsynt mitt i livet

Vad har vi gjort så här långt?
• 2021 drog vi igång på allvar...
• Bloggen startade

• Två testträffar under våren
• Grafisk form för materialet

• Nya teman - utvalda
• Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
• Ny testomgång av träffar påbörjad
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Om projekt Sällsynt mitt i livet

Vi vill uppnå att:
• Deltagare känner sig stärkta, hittar gemenskap och känner mindre
ensamhet = mår bättre

• De diagnosöverskridande samtalsträffarna bidrar till att lyfta fram det
som förenar i det sällsynta (– minskat fokus på vård och symptom)
• CSD regionalt vill/kan sprida information om och hålla i kommande
samtalsträffar + Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
• Riksförbundet, och våra samarbetspartners, får ökad kunskap om hur

det är leva som sällsynt mitt i livet
• Deltagare på samtalsträffarna själva vill ordna/leda samtalsträffar
för nya deltagare (på sikt)
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Om projekt Sällsynt mitt i livet

Vi som arbetar med projektet
Karin Högvall – projektledare
Erica Lundström – projektkoordinator
Emma Bohlin – projektkommunikatör

Malin Grände – förstärker gruppen vid behov

Konceptgrupp – medlemmar/volontärer ca 30 personer

Referensgrupp (styrgrupp/bollplank) – 6 personer
Expertnätverk (bollplank) – 5 personer

Bilden visar utomhusmiljö med träd, grenar och två gula fåglar som är vända
mot varandra. Den ena fågeln ger en fluga till den andra fågeln med näbben.
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Om projekt Sällsynt mitt i livet – Förvarningen! ☺

Berätta om projektet – nå ut!
• Vi vill nå alla sällsynta mitt i livet!
• Vi kommer behöva er hjälp!

• Under nästa år ska vi arbeta mer med det...

” Vi vill att samtalsträffarna ska efterfrågas
och användas i hela landet”
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Följ projektet här!

Bloggen – Sällsynt Mitt I Livet
https://sallsyntmittilivet.blogspot.com
- Kommunikationskanal och hemvist för projektet
- Uppdateras med ca ett inlägg/vecka
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Testserie för hösten

Aktuellt i projektet
• Totalt 8 träffar med start 14 oktober – en dag/vecka (2 t + 15 min)
• 6-7 deltagare + 2 fr SV + 1 från projektgruppen = 9-10 personer

• Studieförbundet Vuxenskolan handleder
• Utvärderingar och ytterligare förbättringar görs löpande

Samtalsträffarna innehåller:
Olika teman att prata om, med övningar/uppgifter i helgrupp

– gemenskap, igenkänning, allvar, skratt och ibland en klump i halsen...
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Testserie för hösten

De sex teman det ska samtalas kring är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Livet som ständig expert
Att vara annorlunda
Relationer till föräldrar
Självkänsla och självförtroende
Det är okej att vara ledsen
Min framtid
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Utcheckning

OBS Dold bild! Påståenden läses upp:
Nu är det mycket information som snurrar i huvudet
Det här projektet känns viktigt
Jag har saker planerade för morgondagen
Jag har en trädgård, eller en odling
Jag kom på en massa andra teman som skulle passa bra att prata om på SMILs samtalsträffar
Jag ser fram emot nästa blogginlägg från Sällsynt mitt i livet
Jag borde frosta av frysen

Jag skulle gärna vara med i samtalsträffar
Jag hoppas att nästa Höstmöte blir fysiskt
Jag är allergisk mot något
Jag skulle vilja att min förening ordnade samtalsträffar

Jag tycker verkligen inte om att plocka svamp
Jag har ett RARE-armband
Jag lovar hjälpa till att berätta om projekt Sällsynt mitt i livet till andra jag möter
Jag skulle vilja veta mer om projektet SMIL
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