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Region Norr
Mona Sjöström
Jonas Forsberg
Ewa Wiklund Jonsson
Region Uppsala-Örebro
Eva Bandmann
Ingela Sjöberg
Region Stockholm-Gotland
Karin Högvall
Lise Murphy
Annalena Josefsson
Region Sydöst
Inger Broman
Charlotte Johansson
Karin Olsson
Region Syd
Pi Tufvesson Cohen
Nicoleta Barna

Patientrepresentanter Gemensamt lärande
Riksförbundet Sällsynta diagnoser har inom ramen för projektet
Gemensamt lärande patientrepresentanter i 6 sjukvårdsregioner.
Tillsammans verkar de för att förbättra vården för individer med
Sällsynta diagnoser genom att:
- Företräda Sällsyntheten som helhet utifrån det som är
gemensamma för alla individer med sällsynta diagnoser
-Vara en kontaktperson för respektive regionala nätverk och arbeta
för att samla och engagera individer som vill delta i arbetet och
sprida information till nätverken
-Delta i samverkansarbetet i utvecklingen av Centrum för Sällsynta
diagnoser. Aktivt deltagande vid storträffar och regionala träffar för
att samverka kring utvecklingsarbetet.
- Stödja utvecklingen av ett personcentrerat förhållningsätt där
individen är en jämlik partner som är delaktig i planeringen av sin
vård, omsorg och behandling

Region Väst
Monica Hedman
Emma Lindsten
Nette Enström

Regionala
nätverk

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

info@sallsyntadiagnoser.se
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Nationell samsyn och handlingsplan

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Uppskattningsvis har 5% av Sveriges befolkning
en sällsynt diagnos. Trots att det kan ingå ett fåtal
personer i varje enskild diagnosgrupp är det
sammantaget många människor som berörs. Om
personer som har sällsynta diagnoser ska få
tillgång till den vård och omsorg de behöver är det
en grundläggande förutsättning att det finns en
nationell plan/kunskap styrning för området. Det är
nu hög tid att en svensk handlingsplan för
sällsynta diagnoser färdigställs och antas.

Arbetar för att stötta patientmedverkan genom
ersättning, dokumentation, koordination,
kommunikation och utbildning

Samordning av hälso- och sjukvårdens resurser är
grundläggande för att rätt diagnos ställs, samt för
att kompetent och likvärdig vård ges till dem som
har sällsynta diagnoser. Därför är centraliserad
vård vid medicinska centrum det enda sättet att
göra vården mer jämlik för de som har sällsynta
diagnoser. Önskvärt är att varje centrum ansvarar
för ett flertal sällsynta diagnoser med likartade
vårdbehov, sköta koordinering av vårdinsatser
under hela livet, ha en helhetsbild av diagnoserna
som man ansvarar för vilket innefattar både
sporadiska och regelbundna habiliterings insatser,
stödja lokala vårdgivare på hemort, primärvården
och stimulera kunskapsutbyte såväl nationellt som
internationellt.
En gemensam nationell styrning är nödvändig
för att så många diagnosgrupper som möjligt ska
få tillhörighet till ett centrum.

Patientrepresentanter
Företräder sällsynta diagnoser som helhet utifrån det
som är gemensamt och inte diagnosspecifikt
Deltar i möten vid behov (ersättning från Gemensamt
lärande)
Delar nyheter, anteckningar och andra viktiga
dokument i samband med deltagande vid möten
Informerar Riksförbundet vid representation vid
konferenser, workshops eller andra möten

Förutsättningar för brukarmedverkan
Maktobalans - Främja mötestillfällen där samverkan
sker på lika villkor
Utbildning – Främja kunskap om vårdens organisation
och struktur
Ersättning – Patientmedverkan förutsätter att vi har
möjlighet att delta på lika villkor
Verksamhetsplan – utveckling av verksamhetsplan för
kontinuerlig patientmedverkan
Från start - Patientrepresentanter bör medverka i
uppdragen från start
Dokumentation - Agendor/mötesanteckningar ska
göras tillgängliga för att möjliggöra samverkan

