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Ordförandespalten 
 
Hej alla! 
Nu i adventstider känns sommaren 
mer avlägsen än någonsin. Just 
därför är det dags att börja planera 
för nästa... I årets sista nummer 
bjuder vi in alla våra medlemmar 
till nästa sommars familjekonferens 
på Valjevikens folkhögskola i Ble-
kinge. Styrelsen ska tjuvtitta på 
stället när vi träffas i januari, och 
det ska bli riktigt spännande!  
 
Valjeviken ska vara ett fantastiskt 
ställe och vi ska få prova på en lång 
rad olika aktiviteter, från skytte till 
segling. Kan det vara någonting att 
se fram emot, så här i vintermörk-
ret? 

 
I skrivande stund är jag precis 
hemkommen från Stockholm och 
Sällsynta Diagnosers konferens om 
hur EU-direktivet om vården för 
sällsynta sjukdomar ska kunna för-
verkligas.  

 
Det känns bra att se att det finns så 
mycket energi och så många som 
engagerar sig och är villiga att ar-
beta för att vården för alla som 
drabbats av Noonans syndrom och 
andra sällsynta sjukdomar ska bli 
bättre. Samtidigt var vi besvikna 
över att ingen från socialdeparte-
mentet ville komma.  
 
Det framkom tydligt att patientor-
ganisationerna har en viktig roll att 
spela i utvecklingen av regionala 
och nationella centra för sällsynta 
diagnoser. Det är bara vi som kan 
berätta vilka behov vi har, och bara 
vi som ser hela vidden av våra dia-
gnosbärares problem.  
 
Låt oss ta vara på det här uppdra-
get, vara delaktiga i alla samman-
hang vi kan och sprida vår kunskap 
vidare.  

 
Till sist vill jag passa på att tacka alla medlemmar, resurspersoner, 
stödmedlemmar och alla som har styrelseuppdrag för det här året 
och önska er allesammans en riktigt  
         
        God jul 
             & 
Gott Nytt år 2013 
 
Tills vi hörs igen 
Pi Tufvesson Cohen 
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En juldagsbild från Skåne: 
strålande sol och 10 plusgra-
der. Det kan vara rätt fint med 
en grön jul också. 
!

 
Jaqueline  
Noonan  

kommer till 
Ågrenska i  

januari, se mer 
info på  

noonan.nu 
!



Noonan Nytt nr 4, 2012 
 

Vi har fått i gång medlemssidorna och chatten på hemsidan, nu gäller det 
att fylla dem med innehåll. Varför inte använda chattfunktionen till tipsa var-
andra om stort och smått som man kommit på att det funkar? Medlemssidor-
na är till för att vi ska kunna dela våra berättelser och foton. Maila in det ni 
vill lägga ut på medlemssidorna till mig på info@noonanforeningen.se , så ska 
jag publicera det. 

 
Om du inte redan har användarnamn och lösenord till medlemssidorna, så 

skicka ett mail till info@noonanforeningen.se från den e-mailadress du vill 
knyta till ditt konto, så kommer du att få användarnamn och lösenord i ett 
separat mail från WordPress efter någon dag. OBS! Inloggningsuppgifterna 
kommer från adressen wordpress@noonan.nu, se till att ditt spamfilter tillåter 
mail från den adressen. 

 
Håll också ögonen på Kalendariet och nyheterna på hemsidan! 
 

Pi Tufvesson Cohen, hemsidesredaktör 
 

 
 

Fakta om Noonan syndrom 
 
 
Ett ärftligt sjukdoms-
tillstånd som domine-
ras av avvikande an-
siktsdrag, medfött 
hjärtfel och kortväx-
thet. I vissa fall är det 
föräldrar med Noo-
nans syndrom som för 
över anlaget till sina 
barn.  
 
Vanligast är att det 
sker en spontan för-
ändring av arvsmas-
san, sk. nymutation. 
 
I Sverige föds ca: 40-
100 barn varje  
år med Noonans syn-
drom, både flickor och 
pojkar.  
 
 

 
Diagnosen ställs ge-
nom synliga yttre 
tecken men kan se-
dan något år tillbaka 
till viss del, även stäl-
las via blodprov. 
 
Syndrom betyder en 
samling av symtom. 
När det gäller barn 
med Noonans syn-
drom varierar symto-
men avsevärt från in-
divid till individ.  
 
Varje barn har sin 
kombination. En del 
har fler och andra fär-
re speciella särdrag.  

 
Några av de vanligaste symtomen 
är: 
 

• Hjärtfel 

• Kortväxthet 

• Svårt att äta de första levnads-
åren, kräkningar. 

• Öron (roterade med tjocka ör-
snibbar, hörselnedsättning) 

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

• Utvecklingsförsening, moto-
riskt, socialt, emotionellt 

 

 
En del av symtomen avtar eller  
försvinner ju äldre barnet blir. 
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Full fart framåt med ordförandemöte och Europlan konferens  
 
Ordförandekonferensen 
Helgen den 24-25 november samlades drygt femtio representanter från Säll-
synta Diagnosers medlemsföreningar till möte i Haninge. Programmet för da-
garna var digert. 
 
Den viktigaste punkten var utan tvekan det fortsatta arbetet med Socialstyrel-
sens förslag till nationell strategi för de sällsynta diagnoserna. I mitten av no-
vember lämnade socialstyrelsen över förslaget till strategi till Socialdeparte-
mentet. Efter ett digert arbete under mer än ett år, där riksförbundet deltagit 
och lämnat många synpunkter och förslag till förtydliganden, blev strategiför-
slaget en antiklimax med många vackra ord, men få förslag till åtgärder.  
 
Deltagarna i ordförandemötet fick därför i uppgift att arbeta fram förslag till 
konkreta åtgärder för strategins sju huvudområden: 
 

• En enhetlig definition av begreppet sällsynt 
• Vårdrekommendationer och vårdprogram  
• Forskning 
• Läkemedel 
• E-Hälsa 
• Nationella nätverk och regionala centra 
• Patientdelaktighet 

 
Det blev många och livliga diskussioner i den sju arbetsgrupperna som resulte-
rade i många åtgärdsförslag att ta med till Europlankonferensen, som skulle 
genomföras följande 
måndag den 26 oktober.  
 

På programmet för 
ordförandemötet fanns också 

förbundets nya arvs-
fondsprojekt ”Regionala 

brukarnätverk och 
brukarmedverkan i vården”. 
 
En träff har genomförts i Västra Götaland och ytterligare träffar är inplanerade 
i Uppsala och Malmö. Syftet med detta dessa träffar är att informera om vad 
som sker på de olika universitetssjukhusen när det gäller uppbyggnad av Regi-
onala Center samt diskutera hur förbundets medlemmar ska bli kunna vara 
delaktiga i utvecklingen av centren.  Vår förening har varit representerad av 
Elisabeth och David Ivarsson i Göteborg. Vid träffen i Uppsala kommer Maria 
Ekstedt och Lena Näsholm att vara med. Det finns fortfarande tillfälle att an-
mäla sig till träffen i Malmö den 26 januari 2013. 
 
Som vanligt var det under de två dagarna livliga diskussioner, men också trev-
lig samvaro och god stämning. 

!
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Europlankonferensen 
Konferensen som hölls på hotell Anglais i centrum av Stockholm var totalt full-
bokad. Representanter för både socialstyrelsen, sjukvården, landstingen, och 
regionerna, SKL (Sveriges Kommer och Landsting) samt riksdagsledamöter 
hade tackat ja till vår inbjudan. Dessutom var många representanter för med-
lemsföreningarna på plats. Till min och andras förvåning och förundran upp-
trädde jag själv under synonymen Rolf Zetterström, endokrinolog vid Karolins-
ka Universitetssjukhuset. Så kan det bli när namnskyltar ska fördelas. Det kan-
ske blir mitt uppdrag om det finns chans till ett andra liv! 
 
Efter inledningen av mötet presenterades strategiförslaget. Därefter följde en 
presentation av den Nationella Funktionens arbete.  I följande paneldebatter 
diskuterades vad strategin kan få för effekter. Sedan följde en paneldebatt 
med diskussioner kring opinion, politik, profession eller brukarnas behov - vem 
styr prioriteringar i vården för de sällsynta? Även frågan om rätten till särlä-
kemedel och frågan om patientcentrerad vård och hur det går till för sällsynta 
patienter med komplexa vårdbehov diskuterades i paneldebatter. 
 
Eftermiddagen ägnades åt workshops med diskussioner kring strategin s sju 
huvudområden och vilka konkreta åtgärder som måste prioriteras om strategin 
ska kunna utvecklas mot en handlingsplan. I sin sammanfattning av dagen 
konstaterade riksförbundets ordförande Lisa Wallenius att det finns många 
starka krafter som vill driva utvecklingen av en bättre vård för personer med 
sällsynta diagnoser vidare. De många förslagen och idéerna som framkommit 
under konferensen utgör ett starkt stöd i det fortsatta arbetet.  

         Ingrid Wadenheim  
________________________________________________________________________________________________!

Ut i arbetslivet! 
 
En helg i september samlades 3 killar och 4 tjejer i Växjö för att ha 
kul och lära sig mer om vad man kan tänka på inför arbetslivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi träffade försäkringskassan, arbetsförmedlingen och besökte en 
folkhögskola. Det ställdes många kloka frågor och vi fick mycket 
bra information.  
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Under kvällarna spelades olika spel. 
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Vi var och bowlade med 
många strikar som resultat.  
!

En av kvällarna var vi på matlagningskväll och alla 
gick loss i köket. Vi åt en fantastisk middag!  
!

Vi njöt 
också av 
att bada 
tunna, 
vilket 
fram-

kommer 
på för-

stasidan. 

Vi gjorde olika 
övningar, skrev cv 
och personliga brev 
som resulterade i ett 

eget kompendium 
att ta med hem att 
använda när man 
skall söka arbete.!

Lennart och jag 
tackar för att vi 
fick förmånen och 
vara med och se 
dessa arbeten 
växa fram och för 
alla härliga skratt!  
 
!

 

Det hela avslutades med att var och en 
presenterade sitt arbete. 

Fantastiska presentationer! 
!

!



Noonan Nytt nr 4, 2012 
 

 
Valjeviken i Blekinge är en folkhögskola men också rehabiliterins-, kurs-
center samt sport- och friskvårdsanläggning. Läs mer på www.valjeviken.se 
 
Skolan har ett stort och modernt internat och ligger vackert precis intill havet. 
Hela anläggningen är tillgänglig för den med rörelsehinder.  

Här får du chans att prova olika fritidsaktiviteter/sporter och upptäcka att du 
kan mera än du tror. Aktiviteterna är inriktade på att visa på möjligheter i stäl-
let för hinder. Med den fina natur som Valjeviken kan bjuda på får du många 
fina upplevelser och avkoppling i en avstressande miljö. 
 

När? 
 

26-30 juni 2013 
 
 
Vi kommer med mer information 
och anmälningsblankett i Noonan 
Nytt 1, nästa år.  
 

 
Varmt välkommen 

till 
Valjeviken! 

 

!

!

 
Deltagaravgift 
4-17 år betalar 600 kr 
18 år och uppåt betalar 1600 kr 
Diagnosbärare gratis 

!
Inbjudan till familjekonferens 2013 
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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 2012-2013 
 
 Ordförande  0735-06 80 90 
 Pi Tuvesson Cohen  pi.tuvesson@lsn.se 
 
 Vice ordförande  040-23 57 77  
 Richard Dahlroth  richard.dahlrot@axis.com 
 
 Kassör  0495-250 90 
 Lennart Thörn  lennart.thorn@hotmail.com 
 
 Sekreterare  033-13 05 34 
 Camilla Johansson  musse43@hotmail.com 
 
 Vice sekreterare  0322-63 33 41 
 Elisabeth Ivarsson  elisabeth.ivarsson@hjalmared.se 
 
 Ersättare  0733-68 70 32 
 Red. Noonan Nytt  erica.ledel@netatonce.net 
 Erica Freij Ledel 
 
 Ersättare   0705-87 51 42 
 Ingrid Wadenheim   ingrid.wadenheim@telia.com 
  
 

 
 

Svenska Noonanföreningen 

Box 54, 431 21 Mölndal 

Bankgiro 433-0353 

http://noonan.nu 

e-post:info@noonanforeningen.se 
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