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8. Medlemsstöd 
I april genomfördes ett historiskt årsmöte med drygt 50 deltagare. För första gången val- 
des en ny ordförande i förbundet: Maria Montefusco, som efterträdde Elisabeth Wallenius 
som varit ordförande sedan bildandet 1998. 

Därtill valdes Thomas Wahlström in som ordinarie ledamot. Han är den första någonsin 
i styrelsen som inte själv har en sällsynt diagnos eller är närstående till någon som har en 
sällsynt diagnos. 

Thomas Wahlström 

Uppföljning av motion till årsmöte 2019 

I oktober började IngMarie Bohmelin arbeta på förbundskansliet. 

IngMaries uppgift är att ringa runt till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. Syftet är 
dels att intervjua dem om föreningarnas kunskap angående Riksförbundets arbete, men 
också få närmare kännedom om föreningarnas verksamhet och kompetens. 

Rundringningen görs som uppföljning av en motion från medlemsföreningen Willefon-
den på årsmötet 2019, med rubriken: "Tillsammans är vi starka med en otrolig kunskap". 

Motionärerna efterfrågade ett utökat samarbete — samverkan Med kunskapsutbyte till öm-
sesidig nytta — mellan Riksförbundet och föreningarna. Slutklämmen i motionen lydde "ju 
fler som hjälps åt, ju mer kan vi åstadkomma för föreningarnas 15 300 medlemmar!" 

Resultatet av intervjuerna, blir underlag för att få svar på frågan: Hur kan vi, Riksförbun- 
det och medlemsföreningarna, utveckla och stötta varandra inte bara i teorin, utan även 
praktiskt? 

Arbetet fortsätter in på kalenderåret 2020, och redovisas i sin helhet efter arbetets slut. 
Delrapporter om arbetet redovisas i nyhetsbrev och på hemsida. 

Höstmötet 

I oktober var det dags för Höstmötet med drygt 60 deltagare. Mötets tema var vårt Arvs-
fondsprojekt Gemensamt lärande (se sidan 15). I syftet ingick också att lära känna varan-
dra tvärs över förenings- och diagnosgränserna, samt rätt och Slätt ha kul tillsammans! 
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Mingel på Höstmötet 2019 

9. Finansiering (ur verksamhetsplanen 2019-2020) 
Vi verkar för bättre ekonomiskt stöd till: 

-förbundet, så vi kan vara representerade i de olika sammanhang där vi bör vara före-
trädda och driva ett aktivt påverkansarbete för jämlikhet och delaktighet 

-förbundets medlemsföreningar, så de har en grundfinansiering för sina verksamheter, 
på motsvarande sätt som i Danmark och Norge 

- det regionala arbetet som tidigare byggts upp med hjälp av vårt avslutade Regiona-
la Arvsfondsprojekt. Detta gör vi för att säkerställa fortsatt och väl fungerande brukar-
medverkan vid utvecklingen av CSD och i de kommande regionala programområdena 
som förväntas bli ett resultat av arbetet. 

Förändringar av bidragssystemen kan endast uppnås genom politiska beslut. Vi avser 
därför att påverka/uppvakta politiker med ansvar för dessa bidrag. Vi följer utveck-
lingen av Socialstyrelsens nyligen genomförda översyn av statsbidragsförordningen till 
handikapporganisationer. 

Kommentarer 

I ett motionsunderlag, som vii september skickade till riksdagsledamöter, under den 
allmänna motionsperioden, bad vi ledamöterna uppmärksamma basfinansierings-
frågan. Utdrag ur underlaget: 
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"Föreningsbidragssystemet utgår fortfarande från den traditionella föreningsverksamheten, 
med anor från 1800-talet. Det innebär att stora organisationen med traditionell uppbygg-
nad, erhåller bidrag medan föreningar som inte passar in i bidragssystemet missgynnas. 

Ett tydligt exempel är Riksförbundet Sällsynta diagnosers rikstäckande medlemsföreningar. 
De är helt utestängda från föreningsbidragssystemet, både på nationell, regional och lokal 
nivå. Orsaken är att det inte finns någon bidragsmodell för nationella föreningar för säll-
synta diagnoser, på någon av dessa nivåer. 

Diagnosföreningarna hamnar automatiskt utanför bidragsstrukturen, vilket medför att 
föreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet begränsas påtagligt. 

Denna brist i bidragssystemet bör åtgärdas genom att en modell tas fram för att ge organi- 
sationsbidrag till nationella diagnosföreningar. Motsvarande bidragsmodeller i Danmark 
och Norge kan vara förebilder. 

Frågan om brukarmedverkan hänger nära samman med brukarorganisationernas 
förutsättningar att finansiera sin löpande verksamhet. Trots att Riksförbundet Säll-
synta diagnoser har en stor medlemskader, 15 000 medlemmar, så har förbundet 
inte likvärdiga ekonomiska förutsättningar med andra funktionshindersförbund med 
motsvarande medlemsantal. 

Ett statligt bidrag till diagnosföreningarna bör vara ett självklart alternativ, eftersom de 
sällsynta diagnosgrupperna är utestängda från lokalt/regionalt föreningsstöd. Riksförbun-
det bör kunna tillgodoräkna sig sina drygt 60 diagnosföreningar, på motsvarande sätt som 
andra förbund kan tillgodoräkna sig sina lokala och regionalci föreningar." 

Utskicket resulterade i ett par riksdagsmotioner om denna finansiella fråga, med uttrycklig 
hänvisning till våra argument, varav en motion hade rubriken: 

Jämlikt ekonomiskt stöd till funktionshindersorganisationer, av Hekne Björklund (S). 

Rapport om statsbidraget kommenterad 

Vidare framförde vii en skrivelse synpunkter på rapporten "Organisationsbidrag 
till funktionshindersrörelsen". Översyn av förordningen (2000:7) om statsbidrag till 
handikapporganisationer. 

• Vi framhöll att rapporten inte stimulerar till samverkan mellan organisationer, trots att 
sådan framhålls som något synnerligen eftersträvansvärt och.att vårt Riksförbund är ett 
utmärkt exempel just på sådan samverkan. 

• Vi motverkar stuprörstänkande och skapar kontakter på tvärs i och mellan system, där 
varje aktör i regel bara ser till sitt eget område och ingen ansvarar för helheten, exempel-
vis vad gäller vården. 

• Vi poängterade: "Vi vill fortsätta vara kraften som utgår från de sällsynta patienternas 
behov och som möjliggör samverkan över yrkesgränser, intressegränser, landstingsgränser, 
regiongränser och landsgränser. Men då behöver förbundet en grundläggande finansiering 
som gör det möjligt för oss att klara av att vara just detta". 

Gemensamt lärande 
Genom projektet Gemensamt Lärande lyfte vi därtill ständigt frågan om arvodering och 
finansiering av patientföreträdare inom vården. 

Sällsynt erkinnanlig 
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10. Representation i arbetsgrupper etc. 
Under 2019 var vi representerade i följande sammanhang: 

• Arvsfondsprojektet "Osynligt sjuk", Riksförbundet Cystisk Fibros, referensgrupp 

• Biobank Sverige, referensgrupp 

• Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC), personråd 

• Genomic Medicine  Sweden  (GMS), styrgrupp 

. LSS-utredningen, Funktionsrätt Sverige, referensgrupp 

• Nämnden för läkemedelsförmåner, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 

• Nätverk för barns delaktighet, Socialstyrelsen 

• Nätverket Jämlik hälsa, Funktionsrätt Sverige 

• Rådet för funktionshinderfrågor, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 

• Sällsynta fonden, forskningsfond, företrädda i styrelsen 

• Terminologi och Definition Sällsynta, Socialstyrelsen, arbetsgrupp 

• Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02), referensgrupp 

Därtill kommer vår medverkan i internationella sammanhang, se sidan 13. 

Sammankomst i ett sällsynt glatt sammanhang 
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11. Information, Hemsidan, Media 
Nyhetsbrev 

Under året utkom 6 stycken nyhetsbrev, "Sällsynta nyheter". Nyhetsbrevet skickas via e-
post till medlemmar, föreningarnas kontaktpersoner, andra aktörer inom området säll-
synta diagnoser, beslutsfattare, myndigheter etc. Nyhetsbreven läggs även in på förbundets 
hemsida, med en sammanfattning av innehållet. 

Länkar till nyhetsbreven 
Sällsynta nyheter 1 2019 

Sällsynta nyheter 2 2019 

Sällsynta nyheter 3 2019 

Sällsynta nyheter 4 2019 

Sällsynta nyheter 5 2019 

Sällsynta nyheter 6 2019 

Exempel på innehåll i nyhetsbreven 

• Styrelseledamöterna presenterade sig, så också vår nya ordförande 

• Om Sällsynta dagen och Twitterstormen vi ordnade 

• Debatten kring LSS 

• Tandhälsa 

• Gott exempel på patientmedverkan presenterade vi i Almedalen 

• Sällsynta diagnoser på vårdtips-turn  - får vi hälsa på? 

• Projektet Gemensamt lärande 

• Planeringsgrytorna puttrar för Sällsynta dagen 2020 

• Sällsynta riksdagsmotioner, om samordnad vård och nationell handlingsplan 

• Nordiskt nätverksarbete kring sällsynta diagnoser 

• Nya medlemsföreningar 

• ECRD, den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser 2020 

• Möte med en engagerad riksdagsledamot 

Nyheter publicerade på vår hemsida 

Debatt om primärvården: Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos, 8 januari 

Varför behöver Sverige en nationell plan för sällsynta diagnoser? 22 januari 

Sällsynta dagen, 28 februari, är det dags att ta makt - Var med på vår TWITTERSTORM!, 
23 januari 

Äldre personer med sällsynta diagnoser - ett okänt område och en utmaning, 28 januari 

Spetspatienter - öppet möte och dialog, 14 februari 

Debatt: Hur ska LSS återställas? 25 februari 

Nyhetsbrev 1 2019: Ett dussin Sällsynta dagar - nu med Twitterstorm! 28 februari 

Vilken storm det blev på Sällsynta dagen den 28 februari! 19 mars 

UR Samtiden - Sällsynta diagnoser, 2019, 20 mars 

En berättelse om livet som person med funktionsvariation, 1 april 

Ny rapport: Vården dåligt rustad för patienter med sällsynta diagnoser, 2 april 
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Sällsynt svårt att få klarhet i särläkemedelsfrågan, 12 april 

Maria Montefusco, vår nya förbundsordförande! 8 maj 

Nygammal ordförande och en ny ledamot invalda på årsmötet, 10 maj 

Sällsynta diagnoser ur ett internationellt perspektiv - på årsmötet, 17 maj 

Nyhetsbrev 2 2019: Ny ordförande vald i Riksförbundet Sällsynta diagnoser! 22 maj 

Vår åsikt om läkemedelsutredningen: Ett beklämmande betänkande, 28 maj 

Brukarmedverkan som resurs i forskning, 31 maj 

Sällsynta diagnoser på vårdtips-turn  - får vi hälsa på? 25 juni 

Gott exempel på patientmedverkan presenteras i Almedalen, 26 juni 

Nyhetsbrev 3 2019: Sällsynta diagnoser i Almedalen och på vårdtips-turn&  1 juli 

Almedalen 2019, En kanslichef talar ut, 2 september 

Sällsynta diagnosers vårdtips-turn  har börjat! 5 september 

Digitala skolan går av stapeln, 11 september 

Riksdagsmotioner: Samordnad vård, handlingsplan, läkemedel och föreningsfinansiering 
för sällsynta diagnoser, 15 oktober 

Nyhetsbrev 4 2019, Gemensamt lärande går mot sitt slut - men arbetet fortsätter! 17 
oktober 

IngMarie Bohmelin ringer runt bland medlemsföreningarna, 24 oktober 

Sällsynt seglivat Övergångsprojekt lever vidare - Vårdanalys har ett resultat, 25 oktober 

Nytt om ECRD 2020 - konferensen om sällsynta diagnoser 15-16 maj 2020, Stockholm, 15 

november 

Nyhetsbrev 5 2019: Sällsynt, men inte ovanlig - vi har sällsynta historier att berätta, 19 

november 

Nu kan du nominera kandidater till de Sällsynta priserna 20201 22 november 

Nyhetsbrev 6 2019: Anmälan till den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser, 

ECRD 2020, 18 december 
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Vår medverkan i traditionella media 

Debattartiklar 

Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos, 7 januari 

Debattartikel i samarbete med några andra förbund 

Sjukvården måste kunna hantera sällsynta diagnoser, 3 april 

Debattartikel i Dagens Samhälle, baserad på Sällsynta diagnosers medlemsundersökning 

Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel, 13 december 

Debattartikel i Dagens Medicin, tillsammans med flera andra aktörer 

Upphandlingsmiss hotar unik kunskap om ovanliga diagnoser, 15 december 

Debattartikel kring framtiden för Informationscentrum för ovanliga diagnoser (TOD) 

Information om ovanliga diagnoser kommer inte försvinna 

Replik från Socialstyrelsen 

Pressmeddelande 

Ny rapport: Vården dåligt rustad för patienter med sällsynta diagnoser, 2 april 

Om vår medlemsundersökning som publicerades under våren 

Radio 

Vår sällsynta TWITTERSTORM uppmärksammades i P4 Stockholm på Sällsynta dagen, 
28 februari! Riksförbundet Sällsynta diagnosers dåvarande ordförande Ulf Larsson inter-
vjuades, samt Ann Nordgren, professor, klinisk genetik. 

Fackpress 

Barnbladet, nr 1 2019, februari 

Tema sällsynta diagnoser 

Medicinsk vetenskap, nr 1 2019, februari 

(sidorna 32-40) 

Tidningen Doktorn, 27 februari 

Sällsynta diagnoser — allt annat än sällsynta 

Sociala medier 

Sällsynta diagnoser arbetar sedan länge med sociala medier. Genom  Twitter,  Facebook 
(FB) och Instagram kan medlemmar och övriga intresserade följa vårt intressepolitiska arbete 
och andra aktiviteter. Vi länkar till nyheterna på hemsidan från Facebook och  Twitter.  

Under året publicerade vi drygt 270 FB-inlägg. 

Facebooksidan hade i januari 2020 ca 4 700 gillamarkeringar (januari 2019: 4200) och 
Twitterkontot hade ca 1 050 följare (januari 2019: 900). 
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Verksamhetsberättelse för 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2019 
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Förbundsstyrelsen för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

Stockholm den 14 mars 2020  

Vår revisionsberättelse har lämnats den ff tiL79 9-02-0 
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