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Ordförandespalten

Hej alla vänner,

Efter sju månaders global pandemi med karantän, isolering, ensamhet och inställda 
evenemang är det mer uppenbart än någonsin hur mycket vänner och socialt umgänge 
betyder. I höst talas det om ”coronatrötthet” (det drabbade mig efter tre veckor) men 
nu borde man kanske i stället tala om coronadepression; den här förstämningen som 
lagt sig som en blöt filt över hela tillvaron. 

När det nu sägs att vi ska leva med de här restriktionerna i minst ett år till har styrelsen 
insett att föreningen måste ha en strategi för att överleva pandemin. Vår huvudsakliga 
verksamhet består ju i att se till att våra familjer och diagnosbärare kan träffas och 
umgås. På vårt fysiska styrelsemöte i Lund sista helgen i september (när smittoläget 
var som bäst) hade vi en del idéer om alternativa aktiviteter, och framförallt tyckte vi 
att vi behöver be medlemmarna om hjälp att komma på fler idéer.  

Som vi tidigare berättat på vår webbplats och i FB-gruppen, avled barnkardiologen 
Jaqueline Noonan, i somras. Hon beskrev de typiska hjärtfelen och andra karakteristis-
ka drag hos både pojkar och flickor som hon träffade på sin avdelning, och fick ge sitt 
namn till Noonans syndrom. Flera av oss träffade henne när hon var och föreläste på 
Ågrenska i januari 2013, och i detta nummer minns vi henne.  

Till sist vill jag påminna om föreningens extra årsmöte på Zoom den 10 december kl. 
20.00. KOM! Anmäl dig nån dag i förväg direkt till mig på pisan@me.com eller 0735-
068090. Kallelse i detta nummer.

Tills vi hörs igen: tag hand om er, så gott det går, allihopa! 
Pi Tufvesson Cohen, Ordförande
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Noonans syndrom är en ärftligt genetiskt avvikelse 
som domineras av avvikande ansiktsdrag, 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 om-
kring 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 gäl-
ler 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.

• Hjärtfel
• Kortväxthet
• Svårt att äta de första levnadsåren, kräkningar.
• Öron (roterade med tjocka örsnibbar, hörselned-

sättning)
• Ögon (ex. stort avstånd mellan ögonen, bryt-

ningsfel)
• Utvecklingsförsening, motoriskt, socialt, emotio-

nellt

En del av symtomen avtar eller försvinner ju 
äldre barnet blir.

   Fakta om Noonans syndrom

  Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte i Svenska Noonanföreningen. Röstberättigade medlemmar kallas till extra årsmö-
te per telefon via Zoom, torsdag 10 december kl. 20.00. 

Anmälan till Fredrik (fredrik.warnquist@gmail.com) eller mig Pi Tuvfesson Cohen på telefon: 0735-068090 
någon dag i förväg. 

I enlighet med våra stadgar har vi ett extra årsmöte i slutet av året, för att fastställa verksamhetsplan och 
budget för 2021.

Det finns fortfarande platser kvar!
Missa inte chansen att tillbringa en vecka på Ågrenska, det är en fantastisk möjlighet att träffa experter och andra 
familjer med Noonans syndrom. Personalen är jätteduktig, och tar verkligen hand om ALLA barn på bästa sätt, så 
att föräldrarna kan insupa kunskap och förkovra sig i godan ro. 

 

FAMILJEVISTELSE 
Noonans syndrom 1-5 februari 2021 

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, 
deras familjer och professionella. 
 
Ågrenska på Lilla Amundön i Göteborgs södra skärgård, planerar en vistelse för familjer som har barn och ungdomar 
med Noonans syndrom. Vistelsen erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation 
och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska få ökad kunskap kompetens att hantera sin vardag. Hela familjen 
deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vistelserna är ett viktigt komplement till 
habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.  
 
Hur ser programmen för familjevistelser ut? 
Vi samarbetar med landets främsta experter och programmen skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagarnas 
olika behov. Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska 
frågor, psykosociala aspekter, munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd samhället kan erbjuda.  
Barnen och ungdomarna har ett program med förskola, skola och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje 
barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteterna är pedagogiskt 
upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär 
att ha diagnosen eller att ha ett syskon med funktionsnedsättning.  
 
Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna bland annat ta del av: 
 Aktuell medicinsk information  Psykosociala aspekter  Pedagogik  Syskonrollen  Munhälsa och munmotorik.  
 Samhällets stöd. 
 
Föreläsare: 
Jovanna Dahlgren, överläkare, tillväxtenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 
Ingegerd Östman-Smith, överläkare, barnkardiologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg 
Radi Jönsson, överläkare, ÖNH Audiologiska mottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg  
Eva Billstedt, psykolog, Barnneuropsykiatri, BNK och Gillbergcentrum, Göteborg  
Specialisttandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Göteborg 
Pedagoger, Ågrenska 
 
Hur ansöker man? 
Vårdnadshavare ansöker först till vistelsen, blankett finns under respektive diagnos på agrenska.se. Efter erbjudande  
om plats till vistelsen är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering  
av vistelsen, eventuellt resebidrag och tolkkostnad. Sista ansökningsdag 29 oktober 2020. 
 
UTBILDNINGSDAGAR- för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med  
sällsynta diagnoser på plats eller genom streaming via länk: 
Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med den aktuella 
diagnosen delta i två utbildningsdagar. Genom fortbildningen får personen ökad kunskap om diagnosen och dess 
konsekvenser i skola och vardagsliv.  
Vi erbjuder nu arbetsgrupper även möjlighet att följa föreläsningarna under dagarna genom streaming via länk.  
Anslutning sker lätt ansluter via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Information om utbildningsdagarna finns under 
respektive familjevistelse på agrenska.se 
 
 
För mer information:  
www.agrenska.se/familjevistelser 
www.agrenska.se/kurser 
 
Kontaktpersoner: 
Annica Harrysson, verksamhetschef  031 750 91 68 annica.harrysson@agrenska.se 
AnnCatrin Röjvik, verksamhetschef  031-750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se 
Elisabeth Arvidsson, administratör 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se 
Annica Jansson, administratör 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se 
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En fråga till medlemmarna i coronatider:
Hur kan vi utveckla föreningen med alternativa aktiviteter?

Som alla vet ställde vi in årets sommarkonferens på Vann på grund av pandemin. Det 
var ett tungt, men oundvikligt beslut. Sedan dess har vi alla tvingats inse att restriktio-
nerna kommer att vara kvar länge än. I värsta fall riskerar vi att det inte kan bli någon 
sommarkonferens nästa år heller. Därför ägnade styrelsen mycket tid under höstmötet 
åt att diskutera föreningens strategi för 2021. Mitt i allt elände har vi nu ett gyllene 
tillfälle att utveckla föreningens verksamhet med nya sorters aktiviteter!

Först och främst tänker vi att vi vill genomföra sommarkonferensen nästa år, om det är 
möjligt enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, ÄVEN om det gäller samma 
restriktioner som i somras. Men, då blir det ändå inte som vanligt. Det blir färre tider 
i spa-avdelningen och tallriksservering i matsalen. Vad social distansering betyder vet 
alla vid det här laget, så det klarar vi väl av. Men för att ingen ska behöva få tråkigt 
behöver vi erbjuda fler aktiviteter som fungerar i mindre grupper. Det vill vi be om hjälp 
med! 

Men, om det inte går att ha någon sommarkonferens nästa år heller? Då måste vi hitta 
på alternativa aktiviteter. Vad tycker ni medlemmar att vi ska hitta på inför sommar-
konferensen 2021 och lokalt?

Alla våra medlemmar vill samma sak som vi: träffas, träffas och träffas. Det är just 
det som inte är så lätt i dessa tider. Därför efterlyser vi i styrelsen förslag på mindre, 
regionala eller lokala aktiviteter som vi skulle kunna ordna eller finansiera. Vi vill ju inte 
lägga föreningen helt i malpåse om det vill sig så illa att vi inte kan ha någon sommar-
konferens nästa år heller. Men, det handlar inte bara om substitut för läger eller häng. 
Det är, som alltid när människor tvingas tänka till, ett gyllene tillfälle att utveckla för-
eningens verksamhet!

Vi har funderat på t.ex. föräldrarträffar. Idén kommer från barn- och ungdomshabili-
teringen i Lund, där vi hade en kurator som bjöd in noonanföräldrarna i Skåne till träff 
en eftermiddag två gånger per termin. Ibland hade vi en inbjuden gäst, t.ex. en läkare 
som föreläste och svarade på frågor, ibland bara fikade vi och pratade med varandra. 
Det var ett bra format, och träffarna var uppskattade. En inbjuden gäst och medlem-
mar som inte kan komma skulle kunna vara med på zoom, och på så sätt kunde vi vara 
på fler ställen i landet.

Detta var bara en idé, som faktiskt redan legat och grott hos några av oss. Vi behöver 
fler uppslag! Det gör inget om det är en halvbakad idé du har, dela med dig av den och 
knåda den vidare tillsammans med oss andra. 

Har ni någon ide ni funderat på angående hur vi kan ses ändå (coronasäkrat) utifall 
lägret inte blir av, så tveka inte att höra av dig till oss! Skriv idag på föreningens Fa-
cebook eller ring/maila in dina tankar eller idéer direkt till någon i styrelsen (se sista 
sidan i tidningen).

Styrelsen
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Jacqueline Noonan avled 27 juli 2020. 

Jaqueline Noonan
Jaqueline Nonnan avled 27 juli 2020
Jaqueline Noonan var läkaren som på 1960-talet påvisade sambandet mellan sjuk-
domsbild och utseende hos främst barn med hjärtproblem. Syndromet fick sedan 
bära hennes namn som ett kännetecken för hennes forskargärning och det är 
fantastiskt att man trots ett aldrig sinande antal artiklar och forskarinsatser 
använder hennes namn för vårt syndrom.

På nästa sidan skriver Magnus Molander om mötet med Jaquline Noonan under 
familjevistelsen på Ågrenska. På bilden ovan ser ni när Lina Wadenheim mötte 
Jaqueline under Noonan Syndrome Conference i Minneapolis. Ni kan se Linas 
berättelse i Noonannytt 3 2016 på vår hemsida https://www.noonan.nu/
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Tankar efter Jaqueline Noonans bortgång i juli 2020

Jag hade förmånen att få träffa Dr Noonan vid en Noonanvistelse på Ågrenska i janu
ari 2013. Hon tog sig tid att trots tidspress diskutera med mig under en halvtimme. 
Efter denna halvtimme kunde hon med hjälp av min berättelse och fotografier slå fast 
att jag var en Noonanpatient. Jag fick sedan ett statement från henne att jag passade 
in mycket bra på kriterierna för noonandiagnos. I september 2013 fick jag sedan det 
genetiska svaret att min genetiska skada fanns i PTPN 11 genen. Då var cirkeln sluten 
efter 65 års liv med ett för mig okänt syndrom, men detta statement och de senare 
kontakterna med en alltid välvillig Dr Noonan spelade betydligt större roll än det ge-
netiska svaret någonsin gjort för att klara av mitt fortsatta liv med Noonans syndrom.

Jaqueline Noonan var läkaren som på 1960-talet påvisade sambandet mellan sjuk-
domsbild och utseende hos främst barn med hjärtproblem. Syndromet fick sedan bära 
hennes namn som ett erkännande för hennes forskargärning och det är fantastiskt att 
man trots ett aldrig sinande antal artiklar och forskarinsatser fortfarande använder 
hennes namn för vårt syndrom.

Jacqueline A Noonan har själv beskrivit hur hennes namn kom att knytas till vårt syn-
drom (1994). Det finns en intressant historia bakom hur Noonans syndrome fick sitt 
namn. Först och främst har jag I många år intresserat mig för orsaker och uppkomst 
bakom medfödda hjärtsjukdomar … Tillsammans med Dr. Dorothy Ehmke, som då var 
överläkare och docent I kardiologi, genomförde jag en studie av 835 barn med med-
född hjär4tsju8kdom. Vi presenterade våra resultat för the Mid West Society for Pedi-
atric Research i oktober 1962. Vi tyckte att dessa barn representerade ett eget syn-
drom … 1965 presenterade Dr. Opitz och hans kolleger ett arbete vid The Society for 
Pediatric Research där de talade om Noonans syndrom hos flickor. Detta, tror jag, var 
första gången termen Noonans syndrom användes. Jag ville egentligen inte att syndro-
met skulle få mitt namn, men 1968 förekom eponymen Noonans syndrom för första 
gången i tryck. Det var samtidigt som min artikel publicerades i American Journal of 
Diseases of Children. Jag gav min artikel titeln Hypertelorism with Turner Phenotype, 
men i samma nummer användes termen Noonans syndrom. Slutligen, vid den fjärde 
konferensen om klinisk avgränsning av medfödda missbildningar 1972, använde Dr. 
McKusick eponymen Noonans syndrom, och ungefär samtidigt förekom termen i hans 
bok om ärftliga avvikelser. Hitintills har vi inte hittat fram till någon precis definition av 
den underliggande avvikelsen, så eponymen Noonans syndrom lever fortfarande kvar.

Forskningen inom Noonan syndrom fortsätter med ständigt nya insatser. Nu kan över 
90 % av de misstänkta Noonanpatienterna få det genetiska felet klarlagt. Sammanlagt 
har man snart klarlagt 10 möjliga genmutationer som förklarar allt från under 1 % till 
50% av de drabbade individerna. Med denna kunskap ökar förhoppningen att man skall 
kunna få fram mer lämpliga läkemedel och sjukvårdsinsatser inom en snar framtid.

Till slut, tack för att jag fick känna Jaqueline Noonan under mina sju år som Noonan 
diagnosbärare. Jag kommer aldrig att glömma vad hon gjort under nästan sextio år för 
oss Noonans med familjer.

Magnus Molander
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Svenska Noonanföreningen
Brahegatan 1, Box 1193, 415 14 Göteborg

Bankgiro 433-0353
Swish 123 160 14 34

noonan.nu
info@noonanforeningen.se

Sekreterare
Fredrik Warnquist

fredrik.warnquist@gmail.com

 0705-68 80 48

Vice Ordförande
Elisabeth Ivarsson

elisabeth.ivarsson@hjalmared.se

0722-16 64 68

 Ordförande
Pi Tuvesson Cohen

pisan@me.com
0735-06 80 90

 Ersättare
Cynthia Anticona

cynthiaanticona@hotmail.com

0704-00 65 06

Kassör
 Håkan Ewerklou

håkan.ewerklou@hotmail.se
0708-84 13 14

Ersättare
           Alice Borglin   

aliceborglin@gmail.com
0768-999480

Ledamot
Magnus Molander

molvad@antikvariet.se
0728-79 88 27

Ledamot
Jan Olausson

jan.olausson@eltjanstbollebygd.se

0709-42 12 77

Ledamot
Nils Svensson

Nils.Svensson@asljungapallen.se

070-5559483

Kontaktpersoner

Föreningen har byggt upp ett nätverk av kontaktpersoner som vill dela med sig av sina er-
farenheter. Dessa personer har träffats för att ge varandra tips och råd samt tagit del av före-
läsningar 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. lä-
kare och pedagoger. Deras kontaktuppgifter hittar du också på noonan.nu


