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v i c e  O r d f ö r a n d e n
h a r  O r d e t

Vice ordförande Emma Lindsten 
presenterar sig
Varje dag innan min farmor skulle gå 
till skolan tvingade hennes mamma 
henne att dricka råa ägg och visp-
grädde för att hon skulle växa. 

Idag vet vi att kortheten (och en rad 
andra symptom) beror på en sällsynt 
diagnos vid namn x bunden hypofos-
vatemisk rakit (XLH). Eftersom den är 
ärftlig i x-kromosomen har diagnosen 
förts vidare i fyra generationer inom 
familjen. Jag själv är en av diagnos-
bärarna.

 Idag finns förstås bättre mediciner 
än råa ägg och vispgrädde. Men de 
allra bästa läkemedlen kostar myck-
et pengar. Ett särläkemedel finns se-
dan början av sommaren tillgängligt 
i Sverige och nu börjar en kamp för 
att min son ska få möjligheten till en 
välfungerande behandling. För var-
för ska inte han och andra sällsynta 
barn och vuxna ha rätt till god vård 
bara för att vi är få i antal? Tillgång 
till läkemedel är bara ett exempel på 
när sällsynta patienter inte har sam-
ma förutsättningar som andra inom 
sjukvården.

Jag drömmer om en trygg vård och 
omsorg under hela livet som är till 
för alla, oavsett om du skulle råka 
vara ensam i Sverige med din diag-
nos! Det här är anledningen till att 
jag engagerat mig i förbundet i sju 
år. Jag har fått privilegiet att delta i 
Arvfondsprojekt, styrelsearbete och 
har även representerat förbundet i 
Almedalen. Med gemensamma kraf-
ter och enorm uthållighet går det att 
förändra och förbättra även de trö-
gaste, mest byråkratiska sjukvårds-
system. Brukarmedverkan är något 
som efterfrågas alltmer, vilket ger 
oss möjligheten att 
göra vår sällsynta 
röst hörd!

Emma Lindsten

Bland annat gästades vi av Anna Zucco, 
från Region Stockholm Gotland (Sll), 
som pratade om nationella program-
området (NPO) som rör just ”sällsyn-
ta sjukdomar”. Niklas Eklöf, utrednings-
sekreterare i den statliga utredningen 
God och nära vård, gav en historisk bild 
av varför svensk hälso- och sjukvård 
ser ut som den gör, och kopplade ihop 
sin presentation med vårt eget arbete 
om en sammanhållen vårdplan. Mika-
el Wahldén, från Allmänna Arvsfonden, 
delade med sig av sina bästa tips för ett 
framgångsrikt Arvsfondsprojekt – och 
utnämnde Gemensamt lärande till ett 
sådant. Därtill hade filmen om Gemen-
samt lärande premiärvisning! 

I snart tre år har Gemensamt lärande 
skapat förändring inom det sällsynta om-
rådet, genom att utveckla vården tillsam-

mans med patienter och närstående. Vi 
har kopplat samman vårdpersonal och 
patientföreträdare, ökat medvetenheten 
om sällsynta diagnoser och arbetat för att 
vården ska utvecklas tillsammans MED, 
inte FÖR patienter – i linje med person-
centrerad vård. Vi har lärt oss och vi har 
lärt ut. Tillsammans. 

Trots att projekttiden för Gemensamt 
lärande tar slut i november i år, så är inte 
detta arbete slut för det. I norr startar 
Centrum för Sällsynta Diagnoser upp och 
vi gläds åt att kunna bidra med kunskap 
och erfarenhet! 

Om du jobbar inom professionen och 
söker patientföreträdare, så är du fortsatt 
varmt välkommen att kontakta våra pa-
tientföreträdare runt om i landet. Se vår 
hemsida! Därtill är Gemensamt lärande 
temat för vårt Höstmöte.

Projekttiden för Gemensamt lärande går mot sitt slut – men arbetet fortsätter! 
Den 30 september inleddes en storträff med deltagare från hela landet i vårt 
Arvsfondsprojekt Gemensamt lärande. Företrädare för Riksförbundet Sällsyn-
ta diagnoser, representanter från Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) och 
patientföreträdare samlades för en tvådagars-träff i Stockholm. Träffen bjöd 
på en stolt titt i backspegeln, intressanta genomgångar i grupp, reflektion om 
höjdpunkter, lärdomar och insikter samt viktiga föreläsningar. 

Deltagare vid Gemensamt lärandes Storträff 30 september - 1 oktober

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-p2T93cJWdg
https://www.sallsyntadiagnoser.se/brukarnatverken/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/gemensamt-larande/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/


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 1 9

Planeringsgrytorna puttrar för Sällsynta dagen 2020
Planeringsgrytorna för vad som ska serveras på Sällsynta dagen nästa år har 
redan börjat puttra, från norr till söder. Här kommer smakprov på vad som 
väntar oss den 29 februari 2020, skottdagen, samt vid andra tillfällen i anknyt-
ning till detta sällsynta datum. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier 
för fortlöpande uppdateringar! Riksförbundet Sällsynta diagnoser planerar en 
heldag lördagen den 29 februari med filmer och samtal på Scandic Continental, 
mitt emot centralstationen i Stockholm. Vi kallar arrangemanget Sällsynta sto-
ries och hoppas att skratt och allvar ska gå hand i hand. Men vi har fått frågan: 
”Varför har ni lagt Sällsynta dagen på sportlovet?”.

Ja, just det, från stockholmare. Det kan 
ju ställa till det, när termosen äntligen är 
fylld med varm choklad och skridskorna 
ska snöras på. 

Därför har Centrum för Sällsynta Di-
agnoser (CSD) i Stockholm valt att upp-
märksamma Sällsynta dagen 4 mars, då 
sportlovet är slut. Det blir ett evenemang 
på Vårdforum, Nya Karolinska. Mer infor-
mation kommer senare. 

Happening i köpcentrum
I Göteborg har sportlovet redan passe-
rat när den 29 februari infaller, och det går 
därför bra att spendera hela lördagen inne 
på köpcentrumet Nordstan. Där är det en 
sällsynt happening under ledning av CSD, 
Riksförbundets regionala nätverk och 
Ågrenska.  

Uppsala-Örebro kör sitt evenemang dagen 
innan, redan på fredag den 28/2 (så ni hinner 
med båda!). I Uppsala blir det heldagskonfe-
rens med expert-team samt patientberättel-
ser. Arrangör är CSD tillsammans med Riks-
förbundets regionala representanter. 

Sällsynt Månad
CSD Sydöst är mest uthålliga av alla, och 
lovar en hel Sällsynt Månad i februari, med 
sjukhusturné för att informera om sällsyn-
ta diagnoser och deras verksamhet. 

I norr tjuvstartar man Sällsynta dagen och 
kör föreläsningar och seminarier kring lunch 
och eftermiddag den 21 februari och kan-
ske blir det ett nätverksmöte den 22 februari 
också om intresse finns. 

I Syd, med CSD i Lund i spetsen, har man 
planer på att samordnarna i de olika delarna 
av regionen (södra Halland, Skåne, Blekinge 

och Kronoberg) uppmärksammar det säll-
synta och gör våra frågor mer kända. 

Vill du veta mer, kontakta respektive CSD 
eller kika in på vår hemsida ibland för upp-
dateringar. Är du intresserad av att jobba som 
volontär, som hjälper med det praktiska, eller 
ambassadör, som ökar kännedomen om Säll-
synta stories, maila till  
malin.grande@sallsyntadiagnoser.se

Anmäl dig till Vårdtips-turné!
Sällsynta diagnosers Vårdtips-Turné är nu 
i full gång och ordnar möten på flera orter! 
Vår första workshop, där vi informerade 
om vår nya webbsida Vårdtips, togs emot 
med stor entusiasm och engagemang. 

Men det finns flera andra mötesdatum, 
där vi vill träffa dig som lever med en säll-
synt diagnos och som vill få enkla tips som 
kan förbättra dina vårdmöten. 

Under workshopen, som ordnas av turnén, 
får du fylla i din egen patient-CV eller lära 
dig att sätta ihop din egen sällsynta vårdplan. 

Du kan också titta på Vårdtips-webbsidan 
och tipsa vår projektledare Stephanie Juran 
om vilka dokument du tycker är mest intres-
santa. ”Jag ser fram emot att få mer feedback 
på vårdtips-webbsidan. Dessutom hoppas jag 
på ännu flera kloka tips från våra medlem-
mar, så att Vårdtips-webbsidan kan fortsät-
ta växa”, kommenterar Stephanie som leder 
Vårdtips-Turnén.

Turnéplan: 27/10 Göteborg, 16/11 Växjö, 
17/11 Kalmar, 23/11 Lund, 24/11 Malmö. 

Anmäl dig till önskad turné-workshop, 
genom att mejla till  
stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se

Ytterligare turné-möten i Uppsala-Örebro 
och Norrland. Läs mer på vår hemsida!

Blivande läkare möter  
rutinerade patienter
Via Riksförbundet Sällsynta diag-
noser fick jag delta i Karolinska In-
stitutets läkarutbildning: ”Det pro-
fessionella förhållningssättet i 
patient – läkarmötet”. Eleverna har 
precis börjat sin utbildning. Jag 
fick svara på hur jag vill bli bemött 
och har blivit i mötet med en läka-
re. Om hur jag känner inför att lä-
karstudenter deltar vid undersök-
ning och om känslor, lite otippat. 
Kan en läkare gråta? Nej svarade 
vi patienter unisont, vi som är pa-
tienter måste däremot få göra det. 
Ett bra möte mellan patient och läka-
re är när patienten känner sig sedd 
och får en plan för vård. Blir bemött 
med värdighet och respekt. Vad är 
ett sämre möte? Jag berättade om en 
medlem som i sin förtvivlan hört av 
sig till mig som ordförande; där en lä-
kare inte ville ta i henne på grund av 
det som han påstod var övervikt, men 
som istället är en lymfsjukdom. Så 
många förutfattade tankar som vi vill 
slippa. Eller alla de möten som inte 
leder någon vart, då sjukvården inte 
kan erbjuda vård, släpp oss inte bara. 
Ett annat perspektiv är att vi önskar 
pålästa läkare, vi vill inte själva vara 
den som ska berätta för läkaren om 
diagnosen. 
Vilken bra idé att bjuda in oss! Vil-
ka pedagogiska samtal, från oss med 
erfarenhet och nya blivande läkare, 
öppna för intryck. Givande och trev-
ligt med fina samtal som gärna görs 
om igen för nya elever. 
 
IngMarie Bohmelin 
Lymf Sverige och  
Hemokromatosförbundet

Debut för digitala skolan 
Vår europeiska samarbetsorgani-
sations EURORDIS Digital School 
(”digitala skola”) har nyligen ge-
nomförts på Ågrenska i Göteborg. 
Syftet är att stärka sällsynta pa-
tientföreträdare i arbetet med digi-
tala sociala medier. Läs mer på vår 
hemsida.  

Sällsynta motioner 
Några motioner från den allmän-
na motionsperioden i riksdagen tar 
upp frågor kring sällsynta diagno-
ser. De fokuserar främst på bety-
delsen av en samordnad vård och 
en nationell handlingsplan för detta 
område. Läs mer på vår hemsida.
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