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Verksamhetsberättelse för
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2019
med utdrag ur verksamhetsplanen 2019-2020

Maria Montefusco valdes till ny ordförande på årsmötet i april
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Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för dem som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, leder till flera
olika funktionsnedsättningar och inte tillhör någon större sjukdomsgrupp.
Sällsynta diagnoser är inte ovanliga, uppskattningar visar att ca två procent av Sveriges
befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos.
Riksförbundet Sällsynta diagnosers uppgifter är:

att arbeta för alla människors lika värde, för full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden, i första hand effektiv och likvärdig vård
att sprida kunskap i samhället om sällsynta diagnoser
att främja gemensamma intressepolitiska mål
att stödja utveckling och forskning kring sällsynta diagnoser
Den 31 december 2018 hade förbundet 15 536 medlemmar, vilket var en ökning med
ca 500 jämfört med samma datum föregående år. Under 2019 tillkom 4 nya medlemsföreningar, vilka tillsammans har drygt 600 medlemmar, varför det totala antalet
medlemmar mot slutet av 2019 steg till ca 16 000.

1. Sammanfattning och höjdpunkter från verksamhetsåret 2019
Det intressepolitiska arbetet har bedrivits i förhållande till förbundets intressepolitiska
strategi, bland annat i form av möten och andra kontakter med politiker och tjänstemän
som har ansvar för vården, samt genom vår medverkan inom nationellt och nordiskt/
internationellt samarbete inom det sällsynta området.
Vår mest betydelsefulla fråga är och förblir förverkligandet av en nationell handlingsplan
för sällsynta diagnoser. Planen ska vara grundpelaren för alla åtgärder inom vård och
övrigt samhällsstöd som rör personer som har sällsynta diagnoser. Behovet av en sådan
plan påtalar vii alla relevanta sammanhang, vilket bland annat uppmärksammades i några
riksdagsmotioner.
Efter ett idogt förarbete från vår sida, så beslutades att Sverige skall få stå värd för ECRDkonferensen 2020. När denna stora internationella konferens om sällsynta diagnoser kommer till Stockholm, får vi möjlighet att använda detta sammanhang i vårt intressepolitiska
påverkansarbete. Då får våra svenska beslutsfattare och ledare av viktiga organisationer
möjlighet att på hemmaplan möta de främsta experterna inom området sällsynt diagnoser.
Under 2019 har vi bland annat haft kontakt med Anna Nergårdh, som leder utredningen
God och Nära vård, under hela utredningsarbetet. I Almedalen arrangerade vi ett seminarium — "Måste jag tvingas flytta för att få min vård tillgodosedd" — tillsammans med
läkemedelsföretaget Roche, där Anna Nergårdh medverkade i panelen tillsammans med
bland andra vår ordförande Maria Montefusco. I ett delbetänkande lyfte Anna Nergårdh
frågor som är helt i linje med våra önskemål, till exempel sammanhållen vårdplan
(Patientkontrakt).
Redan från början följde och påverkade vi arbetet vid det Nationella programområdet
(NPO) för sällsynta sjukdomar vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Detta är
sprunget ur SKR:s överenskommelse med regeringen. Under året jobbade vi fortsättningsvis nära med SKR inom detta NPO.
Vår sällsynta tavelutställning med porträttbilder och berättelser om hur det är att leva med
en sällsynt diagnos, visades vid flera tillfällen, bland annat på Nya Karolinska Sjukhuset.
Vi arbetade även vidare på regional nivå, främst genom vårt projekt Gemensamt lärande,
och kommenterade utvecklingen av landets Centrum för Sällsynta diagnoser (CSD).
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Riksförbundets önskan är att CSD skall arbeta utifrån patienters perspektiv och utveckla
en hel vårdkedja, med en mottagning för de mest utsatta som inte har en självklar tillhörighet i vårdsystemet.
Vi genomförde ett nytt projekt: en turné kring materialet Vårdtips, för att presentera resultaten från ett föregående projekt: Sällsynt stark, som tagit fram en hemsida med relevanta
vårdtips för personer som har en sällsynt diagnos.
Vi publicerade ca 35 nyheter på vår hemsida och skrev drygt 2.70 inlägg på Facebook.
Dessutom finns vi på Twitter och Instagram.
Höjdpunkter från verksamhetsperioden
- Twitterstormen på Sällsynta dagen fick stor uppmärksamhet.
- Aktiviteter i varje region under denna dag, delvis ordnade med stöd av bidrag från Sunnerdahls Handikappfond, för att stärka aktiviteter för barn.
- Vår medverkan i Almedalen, det första officiella framträdandet för vår nya ordförande.
- Arbetet inom NPO utvecklades under 2019, så att den första arbetsgruppen med företrädare från Riksförbundet bildades.
- Tavelutställningen, alltid lika värderad.
- Nya medlemsföreningar tillkommer efter hand, troligen som följd av att vårt arbete uppmärksammas och uppskattas.

Seminarium i Almedalen; Maria Montefusco,
vår förbundsordförande, längst till höger

Sällsynta RARE-armband, gjorda av medletntnen
Cecilia Wallenius
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2. Gemensamt för förbundet
Medlemsantal
Den 31 december 2018 hade förbundet 15 536 medlemmar, en ökning med ca 500 jämfört
med december 2017. Antalet medlemsföreningar i december 2018 var 62. Under 2019 tillkom 4 nya medlemsföreningar.
Medlemsavgift
Varje förening betalar en grundavgift på 200 kr/år och 1 krona per medlem/år för föreningens medlemskap i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Medlemmar i förbundets fria
grupp, för medlemmar utan diagnosförening, betalar 100 kr/år i medlemsavgift, så också
stödmedlemmar.
Statsbidrag och projektmedel 2019
För år 2019 fick Riksförbundet Sällsynta diagnoser totalt 3 075 115 kronor i statsbidrag, enligt
denna fördelning:
Grundbidrag

550 000

Medlemsbidrag

1 852 720

Merkostnadsbidrag

455 543

Föreningsbidrag

0

Samarbetsmedel

216 853

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är inte berättigat till föreningsbidrag. Orsaken är att våra rikstäckande medlemsföreningar inte är bidragsberättigade. Samarbetsmedlen överförs oavkortat till Funktionsrätt Sverige. Förbundets "netto" av statsbidraget var följaktligen ca 2,8 miljoner
kronor.
Därtill kommer finansiering från vårt under året avslutade Arvsfondsprojekt "Gemensamt
lärande -samverkan mellan patienter och vårdgivare", som startade i december 2016 och pågick
till sista november 2019.
Dessutom beviljades vår ansökan om ett nytt projekt: "Vårdtipsturne som pågick från 1 maj till
31 december 2019.
90-konto
Förbundet har ett 90-konto, kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll. Förbundets 90kontonummer är 90 01 56-1.
Under året samlades 57 320 kr in på 90-kontot (2018: 44 613 kr). En ny funktion som vi
lagt till i vår Facebook-grupp gör det möjligt att donera till 90-kontot via FB.
Ett stort tack till medlemmen Cecilia Wallenius, Apertföreningen, som bidragit till insamlingsresultatet genom att göra "sällsynta armband" som säljs till förmån för 90-kontot. Cecilia har
hittills gjort sammanlagt ca 2 000 armband.
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Förbundskansli
Förbundskansliet i Sundbyberg är i regel öppet måndag-fredag kl. 10-17.
Kanslichef Malin Grände arbetade heltid. Informationssekreterare Raoul Dammert är deltidsanställd på kansliet.
Beata Ferencz arbetade första halvåret som projektledare för Gemensamt lärande. Hon
slutade sista juni. Karin Högvall, som från början varit projektkoordinator för Gemensamt
lärande, efterträdde Beata som projektledare fram till projektets avslutning.
Agnes Pörge arbetade därtill som projektkoordinator/kommunikatör, till sista november.
Stephanie Juran var anställd under hela året och arbetade främst med Vårdtipsturn&i.
Jana Bergholtz arbetade därtill på kansliet, också i första hand med Vårdtipsturnffi, under
perioden 1 oktober — 31 december.
Den 21 oktober började IngMarie Bohmelin arbeta på kansliet.
Kansliarbetet
Det dagliga arbetet på kansliet innebär många kontakter, främst via mejl/telefon, med
medlemmar, övriga som har frågor kring sällsynta diagnoser, myndigheter, Socialdepartementet och andra intressenter, som Nationella programområdet (NPO) sällsynta sjukdomar, Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD), samt våra nordiska och europeiska
samarbetspartner.
Ju fler medlemmar som engagerar sig i verksamheten, vilket i sig är glädjande, desto mer
administrativt arbete uppstår, i form av reseräkningar, fakturor etc.
Vidare ingår exempelvis förberedelser inför styrelse- och medlemsmöten, samt uppföljning (protokoll, dokumentation etc.).

3. Förbundsledning
Förbundets verksamhet leds av en styrelse. Förbundsstyrelsen, som utsågs vid det ordinarie
förbundsårsmötet 27 april 2019, bestod av:
Ordinarie ledamöter
Maria Montefusco, förbundsordförande
Emma Lindsten, vice ordförande
Caroline Åkerhielm, kassör
Daniel Degerman
Ulf Larsson
Thomas Wahlström
Alexandra Völker
Suppleanter
Annalena Josefsson
Elisabeth Wallenius
Nette Wermeld Enström
Årsmötet blev historiskt, eftersom det var första gången under förbundets 20-åriga
existens som en ny förbundsordförande valdes. Elisabeth Wallenius, som varit ordförande
sedan förbundet bildades 1998, avgick 2018 som följd av att hon utsetts till ordförande i
samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige och inte kunde ha dubbla ordförandeskap.
Under en övergångsperiod var Ulf Larsson därefter tillfällig ordförande, fram till årsmötet
2019. Den nyvalda ordföranden, Maria Montefusco, har tidigare arbetat sex år vid förbundets kansli och dessutom suttit i styrelsen tidigare, då som ledamot.
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Förbundsstyrelsens möten
Förbundsstyrelsen har under året genomfört sex protokollförda möten.

_
Styrelsen på årsmötet 2019. Från vänster, bakre raden: Nette Wermeld Enström, Ulf Larsson,
Thomas Wahlström, Alexandra Völker, Daniel Degerman.
Från vänster, främre raden: Emma Lindsten, Maria Montefiisco (förbundsordförande), Ann alena
Josefsson, Elisabeth Wallenius, Caroline Åkerhielm

4. Administration
Förbundets ekonomihantering och övrig ekonomisk administration sköts av kansliet, samt
en ekonomikonsult. Förbundet anlitar en yrkesrevisor från revisionsbyrån BDO.

5. Intressepolitik
Vision (ur verksamhetsplanen 2019-2020)
Vi arbetar för att personer som har sällsynta diagnoser ska uppnå sin bästa möjliga
livskvalitet under hela livet. Därför verkar vi för att personer som har sällsynta diagnoser ska få bättre levnadsvillkor genom jämlik, kvalificerad vård och omsorg samt
stöd av samhällsfunktioner, utifrån de behov som finns. Därtill arbetar vi för att alla
som i sin profession möter personer med sällsynta diagnoser ska känna till det sällsynta
dilemmat.
Visionen vill vi uppnå på följande sätt:
1.Nationell samordning för en bättre och mer jämlik vård:
2.Vi arbetar för att våra medlemmar skall få det stöd som erfordras, för att kunna leva
ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhället på lika villkor. För många av
våra medlemmar krävs ett livslångt stöd som kan variera under olika levnadsfaser.
I vårt arbete ingår även att verka för tidig och korrekt diagnostik, för att undvika det
lidande och de skador som avsaknaden av en diagnos kar vinnebära för den enskilde.
3.Vi samarbetar med andra funktionsrättsorganisationer, då många problem är
gemensamma.
4.Vi verkar för basfinansiering av förbundet, medlemsföreningarna och de regionala
nätverken. För att realisera detta väcker vi opinion och debatt genom informationsinsatser till beslutsfattare och professionella.
I begreppet vård inkluderar vi även rehabilitering och habilitering, samt läkemedel och
tandvård. Under begreppet sällsynta diagnoser inkluderar vi även personer som troligen
har en sällsynt diagnos, men där denna inte är fastställd.
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Metoder, kommentarer
Vårt påve rkansarbete genomförs i förhållande till vår intressepolitiska strategi. Ett urval
av möten etc. som vi medverkade vid under 2019 finns i bilaga 1. Se sidan 25.
Den 28 april hade vi det första styrelsemötet under ledning av Riksförbundet Sällsynta diagnosers nya förbundsordförande Maria Montefusco — med stämning högt i tak.
Under året fortsatte arbetet med att förbereda såväl Sällsynta dagen 2020, tillsammans med
vår samarbetspartner Film and Tell, som den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser, ECRD 2020, vilken anordnas av vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS.
Vårt uppskattade och framgångsrika Arvsfondsprojekt Gemensämt lärande fortsatte och
avslutades i november. Projektet Vårdtipsturné genomfördes från våren fram till årsskiftet.
Vi medverkade under politikerveckan i Almedalen.
En röd tråd genom vårt intressepolitiska arbete är och förblir vår strävan att äntligen få fram
en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser. Detta betonade vi ännu en gång i vårt
årliga utskick av underlag till riksdagens allmänna motionsperiod. Vi framhöll:
"Om personer som har sällsynta diagnoser ska få tillgång till den vård och omsorg de behöver är en grundläggande förutsättning att det finns en nationell plan for detta område. Det
är nu hög tid att en svensk handlingsplan för sällsynta diagnoser färdigställs och antas.
De fiesta europeiska länder har en nationell plan för sällsynta diagnoser. Till saken hör att
det gått sju år sedan Socialstyrelsen till Socialdepartementet i oktober 2012 överlämnade ett
förslag som utgångspunkt för att ta fram en sådan plan. Men fortfarande saknas den!
Utifrån handlingsplanen ska behoven analyseras och verksamheterna för sällsynta diagnoser anpassas därefter. Då är det brukarnas/patienternas behov som är det centrala. En utredning bör därför fastställa hur alla de olika diagnoserna får adekvat vård.
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
personer som har sällsynta diagnoser, jämfört med dem som har mer vanligt förekommande tillstånd. Varje centrum bör ansvara för ett flertal sällsynta diagnoser, som har likartade
vårdbehov.
Syftet med centrumbildningar är bland annat att uppnå ett stärre patientunderlag, vilket
ger möjligheter för vårdutveckling, forskning och kliniska prövningar inom området."
Utskicket resulterade i några motioner kring våra sällsynta frågor, med fokus på en nationell plan.
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