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Helhetsperspektivet är vägen till möjligheter!
De vanliga folksjukdomarna känner de flesta till, men de sällsynta
diagnoserna innebär ofta fler frågor än svar. Att leva med en sällsynt
diagnos påverkar hela livet och vardagen, både för personen som har
diagnosen och dennes närstående.
För att uppnå trygghet och optimal livskvalitet, är det därför extra viktigt
att de insatser som erbjuds är anpassade för dessa personer och att de
håller en hög kvalitet. Det gäller såväl det medicinska som det sociala,
praktiska och ekonomiska stödet.
Vi anser att en väl fungerande primärvård och specialistvård
är grundläggande. Följaktligen är detta avgörande för att övrigt
samhällsstöd ska kunna ges på ett korrekt sätt.
Vi arbetar därför för inrättandet av regionala medicinska centrum,
med nationell samordning, för alla som har en sällsynt diagnos.
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Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation
för en rad sällsynta diagnosgrupper. De närmare 15 000
medlemmarna är fördelade på ca 60 diagnosföreningar samt
en grupp för personer som saknar förening för sin diagnos.
Förbundet har tagit initiativ till
regionala nätverk runt Centrum
för Sällsynta Diagnoser (CSD) vid
universitetssjukhusen. Tillsammans
verkar vi för att personer som har
en sällsynt diagnos ska få bättre
levnadsvillkor, genom förbättrad
vård och omsorg.
Du är välkommen att läsa mer
om oss på vår hemsida
www.sallsyntadiagnoser.se
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Vad är Riksförbundet Sällsynta diagnoser?

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem
i Funktionsrätt Sverige,
Sällsynta Brukarorganisationers Nordiska Nätverk, SBONN
och European Rare Diseases Organisation, EURORDIS
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Vi arbetar för att alla som har en sällsynt diagnos ska få tillgång till god vård.
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Vi arbetar för att alla som har en sällsynt diagnos ska få tillgång till god vård.
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Din gåva till vårt 90-konto är sällsynt välkommen!

Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
072-722 18 34
www.sallsyntadiagnoser.se
info@sallsyntadiagnoser.se
facebook.com/sallsyntadiagnoser
twitter.com/sallsynt
Riksförbundet Sällsynta diganoser är medlemmar i

Riksförbundet Sällsynta diganoser är medlemmar i
Handikappförbunden och Eurordis.
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