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Ordförandespalten
Hej alla gamla och nya vänner!
Välkomna till ett nytt år med Svenska Noonanföreningen! Vi är redan inne i februari och ljuset är äntligen på väg tillbaka. Vi har haft några soliga dagar
här i Skåne, men just nu snöar det. Snödroppar och
vintergäck har redan tittat fram och fåglarna kvittrar.
Familjen har klarat av influensan, så livsandarna håller äntligen på att återvända.
Styrelsen har haft sitt första fysiska möte, i Norrköping på Marieborgs folkhögskola, och planerat föreningens sommarkonferens, som äger rum där tisdag
26 till lördag 30 juni. Jag berättar mer längre fram i
tidningen.
Inbjudan till och (preliminärt) program för sommarkonferensen publiceras här och på föreningens
hemsida: https://www.noonan.nu. Vi har ju vårt ordinarie årsmöte på sommarträffen, och kallelsen till det
finns också med i detta nummer. Välkommen att anmäla dig och din familj, gärna nu redan! Jag ser fram
emot att träffa många gamla och nya medlemmar där!
Som jag tidigare berättat pågår just nu inom vår
”mammaförening” Riksförbundet Sällsynta Diagnoser ett projekt som kallas ” Gemensamt lärande” och
som går ut på att patientrepresentanter och professionen inom landets sex CSD (Centrum för Sällsynta
Diagnoser) ska lära känna varandra och lära tillsammans om t.ex. personcentrerad vård, för att utveckla CSD. I januari hade vi en träff i Stockholm (det är
alltid där). Det är ett spännande projekt, i synnerhet
eftersom projektet försöker bryta ny mark och ingen
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riktigt fattade vad det gick ut på från början. Patientgruppen representeras av tre medlemmar från vart
och ett av Sällsyntas sex regionala nätverk (ett för
varje CSD). Jag representeras region Syd och vår tidigare ordförande Mona Sjöström representerar Norr.
Det är svårt att få folk att engagera sig i Sällsynta, alla
har hjärtat i sin egen diagnosförening och det kräver
att man kan lyfta sig över sin egen diagnosgrupp och
upptäcka ”det sällsynta dilemmat”, som förenar alla
som har en sällsynt och därmed oftast okänd diagnos. Vi behöver fler som engagerar sig i de regionala
nätverken, som för en tynande tillvaro på många håll
(inte minst hos oss). Det kommer att behövas massor
av patientutbildning på många håll i landet om vi ska
ha en chans att bevaka det sällsynta perspektivet, och
inom vår förening har vi massor av erfarenhet som vi
behöver delge vården. Så, sök upp ditt regionala nätverk och hör av dig till dem och säg att du vill vara
med och hjälpa till! Kontaktuppgifter hittar du här:
http://www.sallsyntadiagnoser.se/brukarnatverken/
Februari månad betyder också att det börjar bli
dags att betala medlemsavgift till föreningen, inbetalningskorten går ut under de närmaste veckorna, och
avgiften ska, som vanligt, vara betald senast 31 mars.
Ha det så gott!
Pi Tufvesson Cohen, ordförande
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Kallelse till Årsmöte
Onsdagen den 27 juni 2018 kl. 19.00 kallas du/ni
till årsmöte. Årsmötesförhandlingarna kommer att
genomföras under föreningens familjekonferens på
Marieborg den 26/6- 30/6 2018. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar
före årsmötet, dvs. senast 2018-05-27. Vid årsmötet
kommer val av ledamöter till styrelsen att hållas.
Som anmälan till årsmötet fungerar anmälan till
konferensen. Eventuella tillkommande anmälningar
och motioner till årsmötet, skickas till föreningens
ordförande Pi Tufvesson Cohen, Murarevägen 5, 227
30 Lund eller till pisan@me.com
Utdrag ur stadgarna: Huvudmedlem: innehar rösträtt, rätt att inkomma med motioner till årsmötet,
rätt till att få information från föreningen samt rätt
att delta i föreningens aktiviteter. Har även rätt att till
annan familjemedlem överlåta (skriftlig fullmakt)
rätten att rösta vid årsmöte. Familjemedlem: har rätt
till information (huvudmedlem ansvarar för att den
når familjemedlem) samt rätt att delta i aktiviteter
(under förutsättning att huvudmedlem betalt avgift
till föreningen). Har även rätt att rösta vid årsmöte
om huvudmedlem skriftligt överlåtit sin rösträtt.
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen i Svenska Noonanföreningen

Dags för medlemsavgift
Snart får Ni som medlemmar ett brev med inbetalningskort för 2018 års medlemsavgift. Betald
medlemsavgift är en förutsättning för deltagande på
familjekonferenserna och andra träffar.
Avgiften är oförändrad; 200kr för huvudmedlem
med rösträtt, 75kr för familjemedlem utan rösträtt
och 150kr för stödmedlem utan rösträtt. Avgiften
ska vara betald senast den 31 mars till vårt bankgiro
433-0353.
Kom ihåg att skriva ME2018 och samtliga namn i
meddelandefältet.
Har vi rätt uppgifter om dig och din familj i medlemsregistret? Pi vill gärna ha Era (aktuella) telefonnummer och mailadresser. Skicka eventuella ändringar till info@noonanforeningen.se

Fakta om Noonans syndrom
Noonans syndrom är en ärftligt genetiskt avvikelse Varje barn har sin kombination. En del har
som domineras av avvikande ansiktsdrag, medfött fler och andra färre speciella särdrag.
hjärtfel och kortväxthet. I vissa fall är det föräldrar
med Noonans syndrom som för över anlaget till sina
• Hjärtfel
barn.
• Kortväxthet
• Svårt att äta de första levnadsåren, kräkningar.
Vanligast är att det sker en spontan förändring av
• Öron (roterade med tjocka örsnibbar, hörselnedarvsmassan, en sk. nymutation. I Sverige föds omsättning)
kring 40-100 barn varje år med Noonans syndrom,
• Ögon (ex. stort avstånd mellan ögonen, brytbåde flickor och pojkar.
ningsfel)
Diagnosen ställs genom synliga yttre tecken men
• Utvecklingsförsening, motoriskt, socialt, emotiokan numera också i många fall fastställas genom
nellt
DNA-analys av blodprov.
Syndrom betyder en samling av symtom. När det gäller barn med Noonans syndrom varierar symtomen
avsevärt från individ till individ.
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En del av symtomen avtar eller försvinner ju
äldre barnet blir.
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Preliminärt Program sommarkonferens
Marieborg
Norrköping, 26-30 juni 2018
Varmt Välkommen att anmäla dig till sommarens
läger. Här kan ni se veckans program med start på tisdag i ställer för på onsdag som vi brukar. Vi ska vara
på Marieborgs folkhögskola i Norrköping.
Ni gör er bindande anmälan till
elisabeth.ivarsson@hjalmared.se senast den 4 april.
Vid frågor maila eller ring till
Elisabeth Ivarsson 0722-16 64 68 eller
Camilla Johansson, musse43@hotmail.com,
0733-50 05 34.
Deltagaravgifter:
Diagnosbärare Gratis
0-3 år Gratis
4-17 år 600 kr
Vuxen 1.600kr

Tisdag 26 juni
15-17 Ankomst och incheckning
18.00 Middag, presentation av programmet,
Musikquiz
20.30 Kvällsfika
Onsdag 27 juni
8.00-9.00 Frukost
10.00-12.00 Aktivitet, samtalsgrupp
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 Aktivitet, t.ex. trolleri
17.30 Middag
19.00 Årsmöte, Biovisning för barnen
20.30 Kvällsfika
Torsdag 28 juni
8.00-9.00 Frukost
9.30 Avfärd till Kolmården
10.00-17.00 Kolmården
18.30 Middag
21.00 Kvällsfika
Fredag 29 juni
8.00-9.00 Frukost
10.00-12.00 Föreläsning, Aktivitet för barn och
ungdom
12.00 Lunch
13.00-17.00 Aktivitet
19.00 Middag
Lördag 30 juni
8.00-9.00 Frukost
11.00 Kramkalas och avresa
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Hur gör vi med
gymnasievalet?

Vann silver i Göteborg open
Under helgen 24-26 november åkte jag och mamma
till Göteborg. Vi bodde på Radisson blue riverside
hotell för att jag skulle tävla i Göteborg Open. En
stor tävling för alla med funktionsnedsättning. Jag
tävlade i en gren som heter Boccia. Jag tävlar i en
klass som heter klass 2 från 21 år och uppåt.
Där började jag spela gruppspel som var totalt 5
spel och därifrån gick de 2 bästa vidare till kvartsfinal. Jag vann mitt spel och jag gick vidare till semifinal där jag vann och gick för första gången vidare
till final. Där förlorade jag mitt spel men jag tog en
fin andra plats och fick kliva upp på prispallen och
ta emot min första silvermedalj. Min största medaljmerit.
Detta är en dag jag sent kommer glömma!

Till slut kom den, dagen då det var dags för
gymnasievalet. Tänk att högstadiet har ett
slut! Vi hade ingen aning om vad sonen skulle göra till hösten. Men, så fick jag höra talas
om riksgymnasiet för rörelsehindrade i Kristianstad och åkte dit för att undersöka det.
Det var fantastiskt! Basår för att läsa upp
betygen, habilitering på skoltid, elevhem
mitt i stan, omgivet av snöfria gågator utan
höga trottoarkanter, med tillgängliga cafeer
och butiker. Stora rum med plats för extrasäng och rullstolsanpassat kök och tvättstuga. Allt bara en timmes bilresa hemifrån.
Hoppas bara att han kommer in!
Det finns ett antal riksgymnasier i landet,
fyra för rörelsehindrade och ett för bl.a. hörselskadade. Vi har ett par ungdomar som gått
på riksgymnasiet för hörselskadade i Örebro.
Andra har gått på folkhögskola och bott på
elevhem där. De flesta av våra ungdomar har
ändå stannat hemma under gymnasietiden.
Vi vill gärna veta hur det går för våra ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Var gick du
på gymnasiet? Hur var det? Vad kan du
tipsa andra om? Skriv och berätta här i
NoonanNytt!
Pi Tufvesson Cohen

Kramar Malin Johansson
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Styrelsemöte
26-28 januari var det dags för årets första fysiska styrelsemöte, på Marieborgs folkhögskola i Norrköping,
där vi ska ha vår sommarkonferens i år. Det var inte
helt lätt att ta sig till Norrköping den här fredagseftermiddagen; bilåkarna fick sitta en timme i kö in till
stan och jag blev inlåst på tåget tillsammans med ett
par andra och fick åka till Södertälje och vända, eftersom dörren inte gick att öppna när tåget stannade en
och en halv minut i Norrköping. Manfall hade vi också, Anna hade sjuka anhöriga och Tina låg i influensa.
Själv hade jag precis med nöd och näppe kommit på
benen igen efter två veckor. Men, när vi väl kommit
fram, efter alla i-landsvedermödor, var det lika upplyftande som vanligt att träffa alla och äta middag.
Vi har alltid trevliga möten i vår förening, och det
vill till när man lägger hela helgen på att sitta och
bestämma saker. Januarimötet ägnas huvudsakligen
åt lägerplanering, och det är alltid bra om man kan
vara på plats då och lära känna stället och personalen,
smaka på maten och undersöka omgivningarna. Jo-
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hanna var där hela helgen och visade oss runt, svarade på våra frågor och kom med förslag på aktiviteter.
Vi har ju varit på Marieborg innan (2008) då familjen Näsholm arrangerade lägret. Den gången åkte vi
på utflykt till Kolmården, och det tänker vi göra i år
också. Resten av programmet (preliminärt), samt inbjudan, finns i detta nummer. De senaste åren har vi
i styrelsen arrangerat sommarkonferenserna tillsammans. Men, det är inte på något sätt skrivet i sten att
det är så det ska vara, och andra medlemmar som har
goda ideer om bra ställen på intressanta orter och bra
aktiviteter är mycket välkomna att komma med förslag! Det behövs ny input!
Den största delen av helgen gick naturligtvis åt till
lägerplaneringen. Men, vi hade en annan viktig fråga
på dagordningen, nämligen stadgerevisionen. I Valjeviken förra sommaren erbjöd sig Sune Wadenheim
och Per Larnert att gå igenom föreningens stadgar och
komma fram med ett revisionsförslag. Det var en välbehövlig insats, och de har gjort ett utmärkt arbete.
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i Norrköping
Föreslagna stadgeändringar ska antas på två på varandra följande årsmöten (det är standardförfarandet i
svenskt föreningsliv). Vi hade planerat att lägga fram
revisionsförslaget på det extra årsmötet i december
2017, så att det skulle kunna antas och börja gälla från
och med i sommar. Vi hade diskuterat förslaget i styrelsen på vårt höstmöte i Göteborg. Men, vid det extra
årsmötet uppkom så många frågor och ändringsförslag att vi bestämde oss för att förslaget behövde gås
igenom en gång till, och det gjorde vi nu i Norrköping. Vi kom fram till vad vi tycker är ett ännu bättre
förslag, som vi återremitterar till Sune och Per, och
som vi hoppas ska kunna antas först på årsmötet i
Norrköping och slutligen på det extra årsmötet i december i år. Stadgerevision kan te sig torrt, trist och
byråkratiskt, men det är egentligen alldeles underbart
att alla får en chans att grotta ner sig i vad vår förening
egentligen är till för och hur vi kan leva upp till det.
Javisst, men bara så länge man inte hänger upp sig på
om det ska(ll) stå ”ska” eller ”skall” eller om ett ”att”
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ska distribueras över ett gäng att-satser eller om varje
sats ska ha sitt eget ”att”. Det gjorde vi faktiskt inte. Vi
hade en bra och konstruktiv diskussion och på köpet
fick hela styrelsen läsa stadgarna ordentligt, kanske
för första gången.
En oväntad bonus var att solen sken hela lördagen!
Jag har nog aldrig varit med om en mer solfattig höst
och vinter. Vilken lycka att få känna solen värma ansiktet och behöva dra ner i mötesrummet för att slippa
få solen i ögonen! Det var ett lyckat möte tycker jag,
trots att jag inte var riktigt frisk och stöp i säng direkt
efter middagen både fredag och lördag. Tack Elisabeth,för att du ordnade det för oss!

Pi Tufvesson Cohen
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Kontaktpersoner
Föreningen har byggt upp ett nätverk av kontaktpersoner som vill dela med sig av sina erfarenheter. Dessa personer har träffats för att ge varandra tips och råd samt tagit del av föreläsningar för att kunna vara behjälpliga inom vår egen verksamhet. Alla våra kontaktpersoner
har någon form av relation till Noonans syndrom. Du kan läsa mer om vilka erfarenheter varje
kontaktperson har på vår hemsida: noonan.nu. Vi lyssnar på vad du har att säga och delar
gärna med oss av våra erfarenheter om du vill. Välkommen att höra av dig!

Resurspersoner
Föreningen har ett antal resurspersoner som gärna står till förfogande för oss. Det är
bl.a. läkare och pedagoger. Deras kontaktuppgifter hittar du också på noonan.nu
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