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o r d f ö r a n d e
h a r  o r d e t

September, uppstart och  
motionsfiske
Så var sommaren förbi. Och under 
hösten full rulle med det sällsynta. 
Genom våra projekt samlas allt fler 
företrädare för personer som lever 
med mer eller mindre vanliga säll-
synta hälsotillstånd, vilket är fantas-
tiskt. Alla krafter behövs för att upp-
märksamma behov av bättre vård 
och stöd samt att påverka! Med ett 
40-tal representanter från myndig-
heter, vård- och stödaktörer, har vi 
diskuterat behovet av tydligare an-
svarstagande från regeringen, nyttan 
med samordning genom en nationell 
plan. Tillsammans med Centrum för 
Sällsynta Diagnoser i samverkan och 
Ågrenska, kommer vi att överlämna 
våra förslag till socialminister Lena 
Hallengren. Stödet för våra åsikter 
är kompakt från vårdorganisationer 
och andra tunga aktörer. Framför allt 
borde ministern lyssna på oss frågan 
berör, och visa att hon står på vår 
sida. Vi har under den allmänna mo-
tionstiden påmint riksdagspartierna 
om att lyfta de många kvarstående 
behoven inom vård och stöd för alla 
sällsynta, även finansiellt stöd till di-
agnosföreningarna. Vi får se om det 
blir någon fiskelycka bland de hund-
ratals motionerna. När Sverige snart 
släpper på pandemirestriktionerna 
är det många sällsynta som återi-
gen blir särskilt sårbara. Vi vet fortfa-
rande alltför lite om hur coronaviru-
set drabbar personer med komplexa 
syndrom och sjukdomar, särskilt då 
de är sällsynta. Vi hoppas kunna träf-
fas fysiskt snart, men det blir ännu 
ett digitalt Höstmöte. Fördelen är att 
fler kan titta in den 16 oktober, då vi 
bland annat tar upp det viktiga regio-
nala arbetet, hur föreningarna påver-
kats under pandemin och projektet 
Sällsynt mitt i livet.

Trevlig höst!

Maria Montefusco,  
förbundsordförande    

Vi ska tillsammans utveckla och detaljera 
materialet till de tematiska träffarna som vi 
började testa under våren. Nya ”testpiloter” 
är beredda att testa sammanlagt sex tema-
träffar, med samma deltagare vid varje till-
fälle. Vi har kvar två tidigare teman från i 
våras, men nu tillkommer fyra nya teman. 

Innan testandet kommer i gång ska vi spe-
cificera innehållet och kanske skruva lite på 
vissa delar. Det känns både spännande och 
roligt att få utbyta erfarenheter med och ta 
del av Vuxenskolans gedigna kunskap och 
rutin av att arrangera möten för personer 
inom funktionsrättsområdet. 

nu inleder projekt sMIl ett närmare samarbete med  
studieförbundet Vuxenskolan 
Projektet Sällsynt mitt i livet, SMIL, har haft ett uppstartsmöte med Studie-
förbundet Vuxenskolan (SV). Erik Edlund från SV ingår redan i projektets 
referensgrupp, men nu börjar vi tillsammans med honom och hans kollegor 
samarbeta ännu lite närmare. 

ny medlemsundersökning i höst 
Håll utkik efter Riksförbundets stora      
undersökning som vi kommer be medlem-
mar besvara under hösten 2021. 

Era svar är de fakta vi bygger vår verksam-
het på och driver våra intressepolitiska  
frågor utifrån. Dina svar är avgörande för 
att vi ska kunna skapa förändring. 

Våra senaste 
medlemsundersökningar
Tidigare medlemsundersökningar finns 
här:  
Den senaste medlemsundersökningen 
2019  
Covid-19 undersökningen 2020

sMIl breddar samarbetet med studieförbundet Vuxenskolan 
Läs blogginlägg om projektets utökade samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan! 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/vagen-till-en-nationell-plan-for-omradet-sallsynta-halsotillstand/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/vagen-till-en-nationell-plan-for-omradet-sallsynta-halsotillstand/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/kalendarium/sallsynta-diagnosers-hostmote-2021/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/sallsynt-mitt-i-livet/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/ny-rapport-varden-daligt-rustad-for-patienter-med-sallsynta-diagnoser/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/ny-rapport-varden-daligt-rustad-for-patienter-med-sallsynta-diagnoser/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2020/09/2020_Covid_Medlemsundersokning.pdf
https://sallsyntmittilivet.blogspot.com/2021/09/smil-breddar-samarbetet-med-studieforbundet-vuxenskolan.html


Riksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se

s ä l l s y n t a  n y h e t e r  # 4 / 2 0 2 1

sällsynt startklar – målet är en sällsynt stark regional röst 
”Vi är sällsynt få som lever med ett visst sällsynt hälsotillstånd i hela landet, 
men ändå behöver vi sällsynta bilda en stark röst i våra sex sjukvårdsregio-
ner.” Det är det sällsynta dilemma som projektet Sällsynt Startklar försöker 
lösa. Tack vare våra underbara patientföreträdare, som arbetar ideellt i våra 
regionala nätverk, har vi en chans att ta oss an denna utmaning

 
Under våren förstärkte Sällsynt Startklar 
de regionala nätverken, genom att hitta 
fler engagerade medlemmar som vill vara    
patientföreträdare. Är du själv intresserad? 

Under hösten fokuserar projektet på inne-
håll: Vad vill och kan jag – i min region – 
göra som patientföreträdare för Riksför-
bundet Sällsynta diagnoser?
Läs mer på vår hemsida!

Vägen till en nationell plan för 
sällsynta hälsotillstånd
Det är inte bara vi från Riksförbundet Säll-
synta diagnoser som anser att Sverige be-
höver en mycket tydligare nationell sam-
ordning och en plan för området sällsynta 
hälsotillstånd. 

Tillsammans med Ågrenska och Centrum 
för Sällsynta Diagnoser i samverkan, har 
vi satt igång en dialog med ett stort antal     
aktörer för att få regeringen att ta nästa 
steg.

Aktörerna på den sällsynta spelplanen 
i Sverige har ställt upp mangrant i detta 
arbete. 

Både behoven och förutsättningarna att 
åstadkomma förbättringar finns. Nu behövs 
politisk vilja och ett agerande från besluts-
fattare på nationell nivå.

Läs mer på vår hemsida.

digitalt höstmöte uppdaterar 
om verksamheten
Även i år blir Höstmötet digitalt. Mötet 
äger rum lördag 16 oktober. Deltagarna 
får då en lägesrapport om verksamheten i 
förbundet, exempelvis vår planerade nya 
medlemsundersökning. 

Vidare presenteras en sammanställning 
av en rad sällsynta initiativ som genomförts 
under de gångna åren. Även vår projekt-
verksamhet uppmärksammas.

Inbjudan till Höstmötet skickas snart ut.

https://www.sallsyntadiagnoser.se/sallsynt-startklar-malet-ar-en-sallsynt-stark-regional-rost/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/vagen-till-en-nationell-plan-for-omradet-sallsynta-halsotillstand/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/kalendarium/sallsynta-diagnosers-hostmote-2021/

