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Äntligen är det vår på riktigt! Här i Skåne är det inte 
precis toppenväder, men det blommar för fullt överallt, 
och om det regnar lite varar blomningen så mycket 
längre. Fast det kunde varit varmare... Nåja, somma-
ren närmar sig med stormsteg, och innan vi vet ordet 
av har det varit både skolavslutning och midsommar 
och det bär iväg till Åsa och Löftadalens Folkhögskola 
för årets sommarträff. Det är lika spännande varje år 
att träffa gamla vänner och möta nya familjer och lära 
känna dem. 

Årets läger är faktiskt det nittonde sedan Svenska 
Noonanföreningen bildades 1996! Härav inses lätt att 
det blir 20-årsjubileum nästa år. Inför 20-årsjubileet 
har vi införskaffat en hårddisk till föreningens arkiv. Vi 
vill samla bilder och berättelser från alla som varit med 
på våra träffar genom åren. Därför ber jag er alla att ta 
med alla gamla och nya föreningsbilder (t.ex. på USB) 
till Åsa i sommar, så kan vi börja bygga upp vårt arkiv. 
Vi vill naturligtvis också gärna veta vem som är vem 
och var/när bilderna är tagna. 

Sedan föreningen bildades 1996 har barnen som var 
med från början blivit vuxna, och allt fler vuxna med 

noonans syndrom har hittat till oss. De ville gärna 
kunna träffa varandra under en helg i en mindre grupp, 
och det ville föreningen gärna hjälpa till med. Nu i 
helgen (8-10 maj) var det alltså dags för ”diagnoshäng” 
i Alingsås igen. Första gången vi anordnade en sådan 
vuxenträff  var för snart två år sedan, i november 2013. 
I år gjorde vi det på våren, och hela gänget åkte till 
Liseberg för femkamp. Jag har naturligtvis följt upp-
dateringarna på vår Facebookgrupp Svenska Noonan-
föreningen! Gå med i den, om du inte redan gjort det! 
Det blev en lyckad helg, men i skrivande stund har jag 
fortfarande inte hört mycket mer än så, och det ska bli 
så spännande att läsa om hänget här i NoonanNytt.

Tusen tack till Elisabeth Ivarsson och 
Anna Johansson för att ni ställt upp och arrangerat det 
hela! Ni är guld värda! 

Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön sommar!

Vi ses i Åsa!

Ordförandespalten

Hej alla medlemmar och välkomna till ett nytt nummer av NoonanNytt!
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Sällsynta Diagnoser hade sitt förbundsårsmöte lörda-
gen den 25 april. Dagens förhandlingar föredrogs av 
landstingsrådet Dag Larsson. Ordförande Elisabeth 
Wallenius hälsade oss alla välkomna till dagens för-
handlingar. Alla vet ju vad ett årsmöte innehåller (tror 
jag). Handlingarna finns på Sällsyntas hemsida. Från 
Svenska Nonnanföreningen valdes David Ivarsson in 
som ersättare i Sällsyntas styrelse för 1 år.

Film and Tell – Film som förändrar som represente-
rades av Oscar Hedin. Informerade om att i samband 
med sällsynta dagen 2016 anordna en filmfestival 
tillsammans med Sällsynta. Han visade prov på filmer 
som innehåller ämnen som  Vad är sällsynt?, 
ovanligt, unikt, undantagsmässig och enastående.   
Går allt enligt planerna så blir det en filmfestival den 
29 februari i Stockholm.

Malin Grände informerade om ett projekt angående 
övergången från barnsjukvård till vuxenvård inom 
Sjukvården. Hon vill gärna ha kontakt med ungdomar 
som vill deltaga i projektet. Malin Grände söker dig 
som är mellan 15 och 25 år och som kan tänka dig att 
dela med dig av dina tankar som rör just den här delen 
av vården och livet.  Hör av dig till, 
malin.grande@sallsyntadiagnoser.se 

Vi som var där från Noonan föreningen var 
Elisabeth och David Ivarsson  

Fakta om Noonans syndrom
Noonansyndrom är en ärftligt genetiskt avvikelse som domineras av avvikande ansiktsdrag, medfött hjärtfel och 
kortväxthet. I vissa fall är det föräldrar med Noonansyndrom 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 Noonansyndrom, 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 Noonansyndrom varierar symtomen avsevärt 
från individ till individ. 

Varje barn har sin kombination. En del har fler och andra färre speciella särdrag.

• 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.

Sällsynta Diagnosers årsmöte 2015
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Noonanhäng i Alingsås

8-10 maj träffades ett helt gäng i Alingsås för Diagnos-
häng. Vi kom resande från hela landet några reste från 
Piteå i norr och någon annan från Oskarshamn i söder. 
Vi hade alla höga förväntningar på helgen och det blev 
en toppen helg. Den började på fredag kvällen med 
en middag på vandrar hemmet där vi bodde. Vi firade 
också Zindras födelsedag med sång och prinsesstårta. 
Det blev en tidig kväll då alla var trötta efter sina resor. 

Uppe med tuppen åt vi en rejäl frukost innan vi tog bi-
larna och åkte till Liseberg för femkamp. Några grenar 
vi körde var tankracet, galoppbanan och woody(slå på 
uppstudsiga stubbar). Det var många med tur denna 
dag, Anton vann två storvinster, Malin vann en och 
Zindra vann en kanin. Bilder kan ni se på nästa sida. 
Trötta och nöjda åkte vi tillbaka till Alingsås efter en 
härlig dag på Liseberg. 

Tillbaka i Alingsås blev det lite fika och Helena Ny-
bring delade med sig av hur man gör ansiktsmasker på 
naturlig väg med bland annat avokado och kokossmör. 
Vi gjorde även lite avslappningsövningar som kallades 

tapping. Därefter började vi med kvällens matlagning. 
Vi delade upp oss i två grupper och började laga kväl-
lens tre rätters middag. Vi dukade extra fint med vita 
dukar, ljus och blommor på bordet. Maten blev jätte 
god. Vi satt uppe länge och pratade. Lina Wadenheim 
höll ett litet tal där hon också pratade om Ingrid, då 
var svårt att hålla tårarna borta. 

Vi vaknade på söndagen och åt en lång frukost. När vi 
precis var färdiga och stod och pratade i köket knack-
ade det på dörren. ?? Det var från polisen. Två civil-
klädda poliser stod i dörröppningen. De hade fått en 
anmälan om skadegörelse och att det hade varit stökigt 
under natten. Vi stod alla som frågetecken. Ingen hade 
hört eller sett något. Efter lite om och men kom vi 
fram till att de åkt till fel vandrar hem. Sen skrattade 
vi gott när polisen åkt. Det blev verkligen en speciell 
avslutning på träffen. Ingen blev arresterad.
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Här firar vi Zindras födelsedag

Anton, Zindra och Malin blev lyckliga vinnare på Liseberg Här kör vi Galoppbanan

Lina och Anna Lagar den goda kyckliggrytan
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Meny/Recept från Noonanhänget 
  

Fördrink
Cider med flädersmak färska jordgubbar och is
    

Förrätt
Crostini med mjukost och bresola
Bred på mjukosten på crostinin lägg ett blad bladspenat och toppa med 
bresolan.

Huvudrätt
Kycklinggryta med ris och sallad

Sätt på vatten till riset. Mät upp ris och lägg i det kokande vattnet.

Skär kycklingen i bitar salta och peppra, stek dom lätt i en stekpanna. 
Lägg över dem i en gryta.
Skölj och skala champinjonerna, stek med smör i en stekpanna salta och 
peppra. Lägg över dem i grytan.
Skär baconet i bitar, stek dom knapriga. Lägg dem i grytan.
Skär löken i bitar stek dem i stekpannan med smör salta. Lägg dem i 
grytan.
Häll på grädde i grytan låt koka en liten stund.

Efterrätt
Äpplepaj med vaniljsås
Smuldeg: 1dl socker, 2,5 dl vetemjöl, 150g smör, 1dl havregryn
Skala och skär 6st äpplen i skivor. Lägg ett lager med äpplen, strö över 
socker och kanel, lägg ett nytt lager äpplen socker och kanel upprepa 
tills formen är nästan full. Lägg på smuldegen. Gräddas i ugnen på 200 
grader i 20-30 min. Den skall vara gyllenbrun.  

Blanda marsanpulvret med mjölk, vispa grädde fluffigt och blanda i 
vaniljkrämen.

SMAKLIG MÅLTID!!
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               Sällsynta Diagnoser Norr

Vi i norra regionen är äntligen på väg att försöka påverka starten av Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD vid 
NUS, Norrlands universitetssjukhus. Vi har också varit på utbildning i det så viktiga påverkansarbetet på Tollare 
under året. Från vår förening är det Dan Jonsson, Mona Sjöström och undertecknad som är engagerade och nu 
kan vi rapportera från ett studiebesök i Linköping alldeles nyligen.... 

Vi träffade tre personer som delade på en heltid under projekttiden. De har fått grönt ljus i form av nya pengar 
och påbörjar arbetet med centret ”på riktigt” så snart deras slutgiltiga analys är klar. 

På eftermiddagen sammanstrålade vi med patientnätverket i Linköpingsregionen. Magnus Molander berättade 
lyckligt att;

 - Äntligen, nu är all vård runt mig omhändertagen! JAG slipper pussla, samordna och stångas för att få den vård 
jag har rätt till! Det tar CSD-Linköping hand om! Han fick plötligt röda mattan utrullad i form av gott om tid; 
hela 1.1/2 timme på syncentralen!

Så till lite mer punktfakta från mötet med de som startar upp CSD i Linköping.

• Vem som helst i Sverige - boende var som helst är välkommen att kontakta CSD - Linköping med frågor! 
•  Vi som patientförening skulle kunna bidra med fotografier till en kunskapsbank. Det skulle underlätta 

oerhört mycket för alla CSD! På önskelistan stod att i vårdprogrammet ska det finnas en form av checklistor 
som patienterna fyller i hemifrån. Från Topp till Tå. Familjerna skulle kunna samla all info på ett USB-minne.

•  Östra CSD är beredda att hjälpa oss inför samordningen av vår regiondag i september, med tips på talare, 
att de själva kommer och berättar för att ge våra politiker svar på deras frågor.

• NÖTTER ATT KNÄCKA FÖR OSS I NORRA REGIONEN:
• Hur få politikerna att samverka med varann i de fyra nordliga landstingen?
• Hur få personerna på kommunledningskontoren engagerade så att förståelsen hos de som handhar pengarna 

ökar?
• Hur förändra vårdkulturer - hitta nya strukturer?

                          &&&&&&&

Så till en liten uppmaning till alla våra Noonanvänner:

Vi som medlemmar i patientföreningen kan fråga efter och sätta press på kommunerna angående de numera 
obligatoriska kommunala anhörigkonsulenterna. Har du och din familj hört talas om och fått stöd av dem? Vore 
spännande att veta om de finns överallt i vårt avlånga land? Vad säger ni kära medlemmar? 
Finns de i din kommun....? 
 
Svara gärna på Föreningens Facebooksida ”Svenska Noonanföreningen” så att alla kan se era svar... Skriv också 
vilken kommun du bor i.

Vid tangentbordet, Helena Nybring



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 Noonansyndrom. 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 Noonanföreningen
Box 54, 431 21 Mölndal

Bankgiro 433-0353
http//:noonan.nu

info@noonanforeningen.se

Svenska Noonanföreningens Styrelse 2014-2015

  Ordförande                        0735-06 80 90
  Pi Tufvesson Cohen   pisan@me.com

  Vice ordförande                0731-40 91 80
  Elisabeth Ivarsson   elisabeth.ivarsson@hjalmared.se

  Kassör     040-23 57 77
  Rickard Dahlroth      rickard.dahlroth@axis.com  

  Sekreterare    0733-50 053 4
  Camilla Johansson   musse43@hotmail.com

  Ledamot    0705-30 27 95
  Anna Johansson      anna.johansson@swedese.se
 
  Ersättare    0708-84 13 14
  Håkan Ewerklou     håkan.ewerklou@hotmail.se

  Ersättare            0706-18 25 72
  Tina Rubbestad               tina.rubbestad@prv.se


