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Ordförandespalten 

Nu när höstmörkret lägger sig känns det som om det 

var evigheter sedan vi var i Valjeviken, men i skrivande 

stund är det bara tre månader sedan! Det var ett riktigt 

lyckat läger trots att vädret inte riktigt ville sig förrän 

sista dagen, men å andra sidan hade vi ett helt badhus 

till vårt förfogande att simma runt i och betrakta regnet 

utanför. Det viktigaste är ändå att få träffas igen och 

umgås med alla våra trevliga och goa medlemmar. Det 

var ett ovanligt spännande årsmöte, i alla fall för mig. 

Det var mitt första ordinarie årsmöte som ordförande, 

och vi stod inför stora förändringar i styrelsen och var förberedda på att behöva läg-

ga ned NoonanNytt. Allt löste sig dock på upploppet och jag var glad över att få väl-

komna två nya styrelsemedlemmar: Anna Johansson och Tina Rubbestad. Jag vill 

också, än en gång tacka Ingrid Wadenheim och Lennart Thörn för deras mångåriga, 

hängivna arbete i styrelsen, Mikael Näsholm för hans slit som revisor och Erica Freij 

Ledel för hennes många år som redaktör för Noonan Nytt. Från och med detta num-

mer tar Anna Johansson över redaktörskapet, och vi kommer att fortsätta att ge ut 

Noonan Nytt! Välkommen, Anna!  

Vi längtar redan till nästa läger, och för alla som inte var 

med på årsmötet i Valjeviken kan jag avslöja att nästa 

års sommarkonferens blir på Bollnäs Folkhögskola. På 

styrelsens höstupptakt, som i år var på min hemmaplan i 

Lund, har vi redan kommit en bra bit på väg med budget 

och planering inför nästa års aktiviteter. Till sist vill jag, 

än en gång, återkomma till årsmötena. Vi har ju våra 

ordinarie årsmöten på lägrena, så till skillnad från i de 

flesta andra föreningar är det många medlemmar som 

kommer. Men, vi har också ett extra årsmöte i form av 

telefonkonferens i november/december, för att besluta 

om verksamhetsplan och budget för nästa år. Där är det sämre med uppslutningen. 

Det brukar bara bli styrelsen, och det är en demokratisk brist! Passa på att vara med 

och påverka, kallelsen går ut i detta nummer! 

Ha en skön höst önskar 

Pi Tufvesson Cohen 
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Tyvärr har inte rullgardinsmenyerna på hemsidan fungerat i alla webbläsare, och 

framförallt inte i Explorer. Vi försöker hålla koll på att allt fungerar, men det går inte 

att testa allt i alla webbläsare. (I t.ex. Firefox, Safari och Google Chrome fungerar 

menyerna utmärkt.) Därför vill jag be er att berätta för mig om det är något som 

inte fungerar som det ska på webbplatsen! Skicka ett e-mail till 

info@noonanforeningen.se och rapportera om något är fel, så ska vi göra vårt bästa 

för att rätta till det. 

 
 
Pi Tufvesson Cohen 
 
 

Fakta om Noonan syndrom 
 
 
Noonans syndrom är en ärftligt genetiskt avvikelse som domineras av avvikande an-
siktsdrag, medfött hjärtfel och kortväxthet. I vissa fall är det föräldrar med Noonans 
syndrom som för över anlaget till sina barn.  
 
Vanligast är att det sker en spontan förändring av arvsmassan, en sk. nymutation. I 
Sverige föds omkring 40-100 barn varje år med Noonans syndrom, både flickor och 
pojkar.  
 
Diagnosen ställs genom synliga yttre tecken men kan numera också i många fall 
fastställas genom DNA-analys av blodprov.  
 
Syndrom betyder en samling av symtom. När det gäller barn med Noonans syndrom 
varierar symtomen avsevärt från individ till individ.  
 
Varje barn har sin kombination. En del har fler och andra färre speciella särdrag.  
 
Några av de vanligaste symtomen är: 
 
• Hjärtfel 

• Kortväxthet 

• Svårt att äta de första levnadsåren, kräkningar. 

• Öron (roterade med tjocka örsnibbar, hörselnedsättning) 

• Ögon (ex. stort avstånd mellan ögonen, brytningsfel) 

• Utvecklingsförsening, motoriskt, socialt, emotionellt 

 
En del av symtomen avtar eller försvinner ju äldre barnet blir. 
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Halvårsrapport+från+Nationella+Funktionen+Sällsynta+Diagnoser!
 
 
Hösten 2011 fick Ågrenska i uppdrag att inrätta en nationell funktion för sällsynta dia-
gnoser. Den nationella funktionen lämnade i slutet av september sin halvårsrapport till 
den referensgrupp som Socialstyrelsen ordnat. NFSD har gjort ett omfattande arbete 
under första halvåret 2013.  
 
Här följer axplock ur den omfattande rapporten: 
 
NFSD har påbörjat ett omfattande arbete med mål att förbättra livssituationen för 
personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. 
 
NFSD har under första halvåret 2013 haft många kontakter med personer med säll-
synta diagnoser, deras anhöriga och representanter för dessa. 

 
NFSD har under perioden också haft många möten och deltagit på flera samman-
komster med representanter för olika samhällsaktörer inom området.  
 
En mängd aktiviteter för bättre samverkan mellan samhällsfunktioner har vidtagits. 
 
NFSD har medverkat vid och själv hållit i möten för att sprida information om sällsyn-
ta diagnoser och driva arbetet med att finna former för samverkan mellan olika sam-
hällsaktörer. 
 
Arbetet med att nå samsyn vad gäller Centrum för sällsynta diagnoser vid universi-
tetssjukhusen går framåt. En hel del arbete kvarstår dock innan verksamheterna är 
förankrade inom respektive sjukvårdsregion och till fungerade verksamheter. 
 
Arbete med kartläggning av de behov som finns gällande information som behöver ut-
vecklas har också fortsatt. Diskussioner om nationella vårdriktlinjer och kvalitetsregis-
ter har förts. Ansökan om nationellt kvalitetsregister för sällsynta diagnoser håller på 
att arbetas fram. Man utvecklar även funktionens hemsida. 
 
Utöver förbättrad information har NFSD i sitt arbete vidare kunnat konstatera att be-
hov finns att stärka personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga med kom-
petens.  
 

Ingrid Wadenheim 
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NYTT FRÅN RIKSFÖRBUNDET 

Almedalsveckan 

Sommaren toppade med medverkan i 

Almedalsveckan. Både medlemmar i 

förbundsstyrelsen och personer med en 

sällsynt diagnos var med under veckan.  

I år hade förbundet utställningsplats i 

Visby konferens tillsammans med 

Ågrenska och NFSD alldeles intill Alme-

dalsparken. Två gånger under veckan 

gick en Sällsynt Parad genom Visbys 

gator. Paraden med bilder på några av 

våra diagnosbärare väckte stort intres-

se och vi fick tillfälle att dela ut många 

broschyrer och bokmärken. Utställning-

en som vi hade tillsammans med 

Ågrenska och NFSD var välbesökt. Un-

der Almedalsveckan ges tillfälle att träf-

fa politiker och tjänstemän på hög nivå.  

Riksförbundet hade ett eget seminari-

um med Lasse Bengtsson, bl.a känd 

som nyhetsankare inom TV4. I semina-

riet vände sig Lasse Bengtsson till flera 

av våra närvarande diagnosbärare för 

att höra deras syn på vård, behandling 

och bemötande. Seminariet var välbe-

sökt. Tanken är att engagera Lasse 

Bengtsson för 2014 års seminarium. 

Det är ett roligt uppdrag att vara med 

under Almedalsveckan. Jag gör det 

gärna igen! 

____________________________________________________________________ 

 

    Kallelse Till Extra Årsmöte 

 i Svenska Noonanföreningen 

                                 Extra årsmöte per telefon 12 december 2013 kl. 20.30 

I enlighet med våra stadgar har vi ett extra årsmöte i slutet av året, för att fastställa 

verksamhetsplan och budget för 2014. 

Du som är huvudmedlem är välkommen att delta torsdagen den 12 december kl. 

20.30. Anmälan till pisan@me.com eller på tel: 0735-068090 senast den 3/12. Mö-

tet sker som telefonkonferens och när du anmält dig får du instruktioner om hur du 

ska gå tillväga. 

Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen! 
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Bilder från sommarkonferensen på Valjeviken! 

Dagarna var fyllda av lek och härlig samvaro. Vi provade på olika aktiviteter 
och njöt av vad stället hade att erbjuda. Simhallen var välbesökt av både stora 
och små! Vi blev väl omhändertagna av personalen och det verkade som om 
alla var nöjda med vistelsen. Bilderna får tala för sig själva! 

Hej 
& 

hå! !

!

!

!

!

!

!
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! Fotografer:!Erica!&!Jörgen!

Tack för 
den här 
gången 

och  
vi ses 

nästa år! 
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Under årsmötet avtackades 2 ledamöter…. 

En av dem var Lennart Thörn som har 
suttit i styrelsen sedan 2005 och som 
kassör de sista 4 åren. Han har bidragit 
med många kloka ord och ett lugn som 
kan behövas när tankar och idéer 
poppar upp här och där. En ordförande 
och kassör jobbar tätt ihop och jag fick 
många fina samtal med Lennart som 
gav det stöd man kan behöva.  

Lennart är en kille med humor och har 
roat styrelsen många gånger. Som den 
gången när vi skulle prova på meditat-
ion. Vi låg ner och efter ca 3 minuter var vi alla på den blommande ängen och hörde syrsorna 
spela ….nä det var inga syrsor, det var ett helt sågverk….Lennart sov gott! 

Tack Lennart för ett fantastiskt fint arbete. Jag vet att du har gjort en bra överlämning till 
en annan fin kille, nämligen Rickard Dahlroth som nu är föreningens kassör. 

En annan som lämnade styrelsen var vår fina Ingrid Wadenheim som är en av dem som grun-
dat vår förening. Hon har suttit i styrelsen i 17 år! Hon har varit ordförande men framförallt är 

det hon som genom idogt arbete och med en envishet och 
glöd har sett till att pengarna har rullat in i jämn takt så före-
ningen har kunnat utveckla sin verksamhet. Ingrid är en 
mycket klok kvinna, ibland kommer hon med idéer, ibland 
bromsar hon men framförallt lyssnar hon och uppmuntrar 
andra.  

Nu är det ju inte så att Ingrid har försvunnit även om hon 
saknas i styrelsen. Hon jobbar vidare något år till men har för 
avsikt att lära upp andra som kan ta över.  

 

Tack Ingrid för allt du gjort och allt du står för. 

Lina, Ingrids dotter höll ett fantastiskt fint tal till henne i 
somras. Hon nämnde alla Ingrids styrkor men också hur 
stolt hon är över sin mamma och tacksam över att före-
ningen startades. Det var väldigt vackert och fint att få ta 
del av. Tack Lina, förstår att det var jobbigt, du var mycket 
modig. Du är en stark kvinna precis som din mor.  

Jag har inte glömt dig Sune, för självklart finns du med där 
också. Bakom varje framgångsrik kvinna står det en karl 
eller hur det nu var…. 

Lina nämnde även dig och jag vet att du betyder oerhört 
mycket för både henne och Ingrid. Även du har betytt 
mycket för föreningen och jag är så glad att du är tillbaka 
på våra sommarkonferenser.  

!

!

!
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Och två nya stjärnskott kom till…. 

På sommarens familjekonferens har vi traditionsenligt föreningens årsmöte och så även detta 
år. Vi i styrelsen hade lite huvudbry, då vi visste att vi skulle komma att sakna en styrelse-
medlem, när mötet var över. Valberedningen hade fått tag i en tjej, som nu sitter som ersätta-
re, vilket vi är mycket glada för. Välkommen Tina!  

Som ordförande hade Pi förberett sig på att 
ge årsmötet beskedet att vi inte får ihop en 
styrelse och att vi inte kommer att ha nå-
gon redaktör för NN och att tidningen då 
inte skulle kunna fortsätta. Jag hade näm-
ligen gett valberedningen beskedet att jag 
avgår som redaktör efter ca: 10 år men 
kunde tänka mig att sitta kvar om det 
fanns någon ny som var villig att ta över 
med lite stöttning. Men som sagt var, vi 
hade inte hittat någon.  

Så kom det sig då att jag denna årsmötesdag valde att sätta mig vid just Anna och hennes 
familj vid lunchen. Vi småpratade och hur det nu var så kom vi in på olika styrelseuppdrag och 
vad min uppgift har varit. Anna berättade vad hon pysslade med och det kändes så rätt…så 
hoppsansa så hade jag ställt frågan – Kan du tänka dig att vara med i styrelsen och bli redak-
tör? Anna skiner upp och säger – Ja, det hade varit roligt! Ett snabbt möte med styrelsen som 
alla jublade och det var klart. Så här i efterhand tror jag inte ens att Anna hann fråga sin fa-
milj. 

Så kan det gå! Ni som var där kanske inte märkte så mycket av det mer än att Pi var lite för-
virrad, då hennes tal inte stämde ett dugg! Vi i styrelsen var fyllda av glädje över resultatet.  

Under sista semesterveckan tog jag Sofie 
med mig och vi åkte tåg till Göteborg för 
att bo hos Anna, Julio, Nellie och 
Benjamin. Vi hade fina dagar med besök 
på Liseberg och Universeum. Tjejerna 
hade roligt och Anna och jag jobbade. 

Tack hela fina familjen för att vi fick bo hos er. Jag 
tackar för mig och lämnar med varm hand över 
redaktörskapet till dig Anna.                                             

Välkommen!   

Hälsningar Erica  !

!

!



Noonan Nytt nr 3, 2013 
 
 
Ny Ersättare i styrelsen 
 
Jag heter Tina Rubbestad och är ny med-

lem i styrelsen. Jag är väldigt glad att 

jag tackade ja till frågan att vara med i 

styrelsen. Det är ett härligt gäng 

mycket trevliga och roliga människor. 

Jag är änka och bor i Gustavsberg, 3 mil 

utanför Stockholm, med mina två döttrar 

Alva och Nora (Noonan syndrom).  

Jag jobbar som IT-tekniker på Patentver-

ket. På fritiden gillar jag att träna, läsa och 

umgås med vänner. Försöker också hinna 

med så mycket skidåkning (utför) som möjligt varje vinter. Jag ser fram emot att bli 

delaktig i arbetet med Noonanföreningen. 

     Hälsningar Tina 

 
Ny styrelseledamot och redaktör 
 

Jag heter Anna Johansson och jag lever ihop 

med Julio och våra två barn. Benjamin 14 år 

(med Noonan syndrom) och Nellie 12 år. Vi 

bor i Mölndal utanför Göteborg. Jag och Julio 

drev egen möbelaffär under 7 år. Men den tog 

för mycket tid från barnen, vi stängde butiken 

förra året och jag är nu hemma på heltid. För 

undantag av min styrelse plats i Swedese 

Möbler.  

Ska bli fantastiskt kul att få vara en del 

av styrelsen och redaktör för tidningen. 

 

Jag är tacksam att jag fått lära känna några av Er i föreningen under familjens första 

läger i somras på Valjevikens folkhögskola. Vi fick ett varm välkomnande. Likaså blev 

det under första styrelsemötet, många skratt men också allvar.  

     Hälsningar Anna 
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Styrelsemöte i Lund 

Som ny styrelsemedlem har jag (Tina) fått äran att skriva om vårt styrelsemöte i det 
pittoreska Lund. Pi stod som värd och hon höll på fredagskvällen en intressant och 
upplysande sightseeing-
tur genom staden. Kväl-
len avslutades med en 
mycket god och skratt-
fylld middag på restau-
rang. 

Lördag morgon började 
arbetet. Jag tror att både 
jag och Anna Johansson, 
som också är ny i styrel-
sen, tyckte att det var 
väldigt spännande att få 
vara med och lyssna på, 
och delta i alla diskussio-
ner rörande allt som 
händer i föreningen. Från budget till läger och innehåll i tidningen mm.  
 
Vädret visade sig, trots mitten på september, från sin allra bästa sida, och därför kun-
de vi flytta upp styrelsemötet på hotellets takterrass efter lunch, mycket uppskattat! 
Innan middagen utnyttjade vi även hotellets bastu, med utsikt över Lunds vackra hus 
och trädgårdar. 

 
Lördagskvällen blev vi hem-
bjudna till Pi, där Arieh vän-
tade med en utsökt middag, 
helgrillat lamm. Det blev en 
trevlig kväll i Pi och Ariehs 
mysiga inglasade uterum. 
 
Söndag förmiddag ägnades åt 
mer styrelsearbete. Därefter 
hann vi med ett besök i 
Lunds Domkyrka innan lunch. 
Den var mycket storslagen 
och vacker. 
 
Det var en händelserik, full-
späckad och mycket intres-
sant helg! 
 

 
 
Stort tack till Pi och Arieh för en mycket god och trevlig helg i Lund. 
 

!

!
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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 
 

Svenska Noonanföreningens Styrelse 2013-2014 
 
 Ordförande  0735-06 80 90 
 Pi Tuvesson Cohen  pi.tuvesson@lsn.se 
 
 Vice ordförande  0322-63 33 41  
 Elisabeth Ivarsson  elisabeth.ivarsson@hjalmared.se 
 
 Kassör  040-23 57 77 
 Rickard Dahlroth  rickard.dahlroth@axis.com  
 
 Sekreterare  033-13 05 34 
 Camilla Johansson  musse43@hotmail.com 
 
 Vice sekreterare  0322-63 33 41 
 Elisabeth Ivarsson  elisabeth.ivarsson@hjalmared.se 
 
 Ledamot  0705-30 27 95 
 Anna Johansson  anna@patino.se 
 
 Ersättare  0733-68 70 32 
 Erica Freij Ledel  erica.ledel@netatonce.net 
  
 Ersättare   0706-18 25 72 
 Tina Rubbestad   tina.rubbestad@prv.se 
  
 

 
 

Svenska Noonanföreningen 

Box 54, 431 21 Mölndal 

Bankgiro 433-0353 

www.noonan.nu 

info@noonanforeningen.se 
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