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Noonan Nytt nr 4, 20152

Ordförandespalten
Hej alla vänner, 

Det kom inte som någon större överraskning för oss 
föräldrar när Alexander en solig eftermiddag i som-
ras träffade Christina från Min Stora Dag och ome-
delbart önskade sig en dag med Jan Björklund. Det 
var nämligen precis vad vi hade förväntat oss. Men, 
aldrig hade jag kunnat ana att så många skulle ställa 
upp och att det skulle bli så mycket publicitet!  Mest 
imponerad är jag av Stefan Löfven, som mitt i allt 
rabalder kring flyktingkris och den nyligen spruckna 
decemberöverenskommelsen tog sig tid att sitta ned 
på sitt kontor och dricka kaffe med Alexander och oss 
i lugn och ro. 
Det är flera av våra barn och ungdomar som har fått 
önskningar av Min Stora Dag. Tidigare i år har Julia 
Ewerklou  (se NN nr. 2) och Isa Larnert (NN nr. 3) 
berättat om sina önskedagar. Det är sjukvården som 
nominerar patienter som haft det extra tufft och ge-
nomgått smärtsamma behandlingar till Min Stora 
Dag, som sedan gör allt som står i deras makt för att 
förverkliga önskningarna. Och det gör de med besked, 
måste jag säga! Vi är många som är smärtsamt med-
vetna om hur liten världen blir när man är sjuk och 
kanske måste vara inlagd, och då behövs det verk-
ligen något att se fram emot som vidgar horisonten! 

Själv ser jag fram emot nästa sommar och förening-
ens 20-årsjubileum i Danmark och Fredericia. Denna 
gång tänker vi söka samarbete med vårt danska sys-
ternätverk, så vi får se vad det kan bli av det. Förra 
gången vi var i Fredericia var 2006, när vi firade vårt 
10-årsjubileum, och det var ett ovanligt roligt läger!  
(Fast då var det så varmt, så ingen utnyttjade det fan-
tastiska idrottscentret, som ligger vägg i vägg och 
som vi hade fri tillgång till.) Vi satsar på att det ska 
bli minst lika kul den här gången! Inbjudan är med i 
detta nummer. Anmäl dig redan nu!

Jag vill också passa på att påminna om vårt extra års-
möte per telefon (kallelsen var med i förra numret) 
10 december kl. 20.00. Anmäl dig till mig: pisan@
me.com eller på tel: 0735-068090 senast 5 december, 
så skickar jag dig handlingarna.  

God Jul och Gott Nytt År!

Pi Tufvesson Cohen
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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.

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 avse-
värt från individ till individ. 

Fakta om Noonans syndrom

God Jul
och 

Gott Nytt År
önskar

Styrelsen
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Jag blev nominerad till Min Stora Dag av Yvonne på 
avdelning 64 på BUS i Lund. Det var tre intensiva da-
gar. Vi flög till Stockholm på kvällen tisdag 13 oktober 
och åkte direkt till vårt hotell. Tidigt nästa morgon blev 
vi hämtade av SÄPO och jag fick åka i statsministerns 
bil. Gud alltså det var häftigt!
På onsdagen var det partiledardebatt. Det handlade 
mest om decemberöverenskommelsen (som precis 
hade spruckit) och flyktingkrisen. Vi satt på åhörarläk-
taren och lyssnade ända fram till lunch. Jag fick den 
stora äran att äta i Riksdagens restaurang, tack Jessica 
Polskär!

Mitt i lunchen smet vi iväg och träffade Anna Kinberg 
Batra en stund. 

Jag sa till henne att hon är roligare än sin man.
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Först på eftermiddagen var det dags för det jag 
mest önskat mig: att få träffa Jan Björklund och 
diskutera skolfrågor.
Det var verkligen jättekul att träffa Jan Björklund. 
Han fick värva mig till LUF (Liberala Ungdoms-
Förbundet). Jan Björklund och jag diskuterade 
mest skolfrågor över kaffet, men jag hann också 
fråga honom om hur han såg på den spruckna de-
cemberöverenskommelsen och på flyktingström-
men.
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Efter fika med Jan Björklund promenerade vi över till Rosenbad för att träffa statsministern. Han var lite 
försenad, så vi passade på att beundra tavlorna med alla Sveriges regeringar, omhänger i korridoren utanför 
statsministerns kontor. Sen kom han, Stefan Löfven, och vi fikade ensamman med honom på hans kontor. Vi 
fick gärna fota där inne, men inte ut genom fönstrens, så ingen skulle kunna räkna ut vilka fönster som är stats-
ministerns. Vi diskuterade skolan, decemberöverenskommelsen och flyktingkrisen. När jag frågade varför 
de hade erkänt Palestina och inte Kurdistan sa han att det var för att Kurdistan inte har några gränser som de 
håller. Jag fick en jättefin penna av Stefan Löfven, en sån som man skriver under viktiga statsdokument med.

Det var en riktigt häftig
dag! På kvällen åt vi middag
på hotellet och tog det lugnt
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Nästa dag fick vi privat guidning av riksdagshuset 
och Rosenbad. Två folkpartistiska riksdagsmän följde 
med på turen, så vi fick också komma in i Folkpartiets 
lokaler. Jag fick en mugg med valaffischen ovan på, 
som jag dricker kaffe ur. Dom är väldigt stolta över att 
de har haft den affischen! Sedan gick vi till Rosenbad 
igen och åt lunch där. Jag var med på en presskonfe-
rens där regeringen presenterade Finansinspektionens 
nye chef och fick en guidad tur i huset. Jag fick faktiskt 
tillochmed titta in i regeringens sammanträdesrum! 
Det hade inte kommunikationschefen gjort innan, så 
han     tyckte det var jättespännande! På kvällen blev 
vi hämtade i taxi till middag på Hardrock Cafe, som 
samarbetar med Min Stora Dag och bjuder på middag. 
Fredagen var ledig dag. Då passade vi på att se slot-
tet. På eftermiddagen åkte pappa och jag hem, men 
mamma stannade i Stockholm över helgen för att vara 
med på Sällsynta Diagnosers höstmöte. Den här resan 
har betytt jättemycket för mig, eftersom det finns två 
saker man kan bli om man sitter i rullstol: teoretisk 
fysiker* och politiker**, och jag är inte bra på matte!
Tack till Christina, Per, Eva och Jim på Min Stora Dag, 
som fixade allting! Och tack alla politiker och tjänste-
män som ställde upp!

                                 Alexander Tufvesson Cohen*Som Stephen Hawking * * Som Teddy Roosevelt
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Då var det dags för höstens styrelasemöte som var 2-4 oktober i Alingsås. Vi träffades på fredagen på Villa 
Plantaget som vi bodde på och hade vårat möte också. Vi fick en mycket god middag på kvällen och vi hade 
en trevlig stund till sammans innan vi åkte in till Alingsås för att titta på den upplysta staden. Det var väldigt 
fint sen blev det hem till sängen.
Lördagen började med styrelsemöte hela dagen med avbrott för lunch som vi gick ut för att äta på en av sta-
dens många caféer. Några av oss hann också med ett besök på den populära inredningsbutiken Balders Hage. 
På kvällen var vi först och bowlade innan vi begav oss hem till Elisabeth och David på en trevlig och god 
middag. Söndagen fortsatte vi med styrelsemöte och då kom även David på besök och berättade om Sällsyntas 
ordförande möte med lite nyheter. Helgen avslutades med lunch och ett kramkalas innan hemfärd.
Tack så mycket hela styrelsen för en bra arbetshelg speciellt tack till Elisabeth och David som tog väl hand 
om oss.
                      Camilla Johansson

Styrelsemöte i Alingsås

Här beställer Pi dagens lunch         Inredningsbutiken Balders Hage   
                          

Här jobbar vi på med budget och nästa års läger                                Lunch på ett av Alingsås många Caféer  
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Ljus i Alingsås        

Det traditionella kortet på styrelsen                                                      Elisabeth och David framför den fina parken vid vandrarhemmet  

Ljus i Alingsås        

Hemma hos Elisabeth och David      Bowlingskorna på nu kör vi!   
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Bindande anmälan senast den 10 februari 2016 till
elisabeth.ivarsson@hjalmared.se

Har du frågor ring Elisabeth på 0731-40 91 80

Välkommen till Fredericia i sommar

Nu är det dags att anmäla sig till nästa års läger. 
Vi ska vara på Danhostel Fredericia, Danmark
Där har vi gratis tillgång till vattenparken, bowling och 
gym på Danmarks största sportcenter, Fredericia Sports 
Centre, som ligger alledeles intill. På fredagen gör vi en 
heldagsutflykt till Legoland. Det kommer att finnas mas-
sor med aktivitetet för alla åldrar. Progammet kommer i 
nästa NoonanNytt. Det är först till kvarn som gäller, efter-
som det finns ett begränsat antal platser. 
Så tänk på att anmäla er i tid!

Deltagaravgiften 

Diagnosbärare Gratis
0-3år Gratis
4-17år 600kr

Vuxen 1.600kr
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Ny ledamot
Jag heter Jan Olausson är 48 år, jobbar som elektriker 
och bor med min familj i Bollebygd, som ligger mellan 
Göteborg och Borås. Familjen består av min fru Linda 
mina barn Elin 15 år och Ida 11 år. Det är Elin som har 
Noonan syndrom. Vi har varit med i föreningen i tre år 
och varit med på tre läger. När jag fick förfrågan om att 
vara med i styrelsen var jag väl lite tveksam först. Men 
nu har jag hunnit vara med om ett fysiskt möte och 
två telefonmöten, och det känns väldigt bra med dessa 
trevliga och lättsamma styrelsemedlemmar. Så nu är 
det bara att att dra mitt strå till stacken och fortsätta 
arbetet för föreningens bästa.
       Jan Olausson

I oktober hade Riksförbundet Sällsynta diagnoser sitt 
årliga Höstmöte. Information gavs om förbundets 
nyligen avslutade Regionala projekt, det pågående 
Övergångsprojektet och Sällsynta dagen 2016. Därtill 
ingick ett tankeväckande boksamtal, samt workshops 
om föreningsarbete och Sällsynta diagnosers med-
lemssystem. Dessutom gästades mötet av två förelä-
sare, från Socialstyrelsen och Myndigheten för Vår-
danalys. Det var en innehållsrik möteshelg.
I sitt ordförandebrev tackar förbundsordförande Eli-
sabeth Wallenius mötesdeltagarna för senast: ”Jag har 
den stora förmånen att vara ordförande i ett förbund, 
där stämningen är så positiv. Där det finns medlem-
mar som, på ett fenomenalt sätt, bidrar med sin tid 
och sitt engagemang. Personer som delar med sig av 
sina erfarenheter och livligt deltar i diskussionerna.”
En av gästföreläsarna, Jonas Bergström, Socialsty-
relsen, utreder framtiden för Nationella Funktionen 
Sällsynta Diagnoser (NFSD), efter 2017. Jonas ställ-
de några grundläggande frågor:
– Vad vill vi med NFSD? Vilka områden bör priorite-
ras? Hur ska funktionen vara organiserad? Här är era 
röster, kunskaper och erfarenheter oerhört viktiga.
Resultatet av utredningen om NFSD:s framtid pre-
senteras våren 2016.

Den andra föreläsaren var Dag Ström som redogjorde 
för rapporten ”Sjukt engagerad”, från Myndigheten 
för Vårdanalys. Det är en kartläggning av patient- och 
funktionshinderrörelsen i Sverige. Bakgrunden till 
rapporten är de omfattande förändringar, exempelvis 
betydelsen av patientdelaktighet, som i stor utsträck-
ning påverkar förutsättningarna för denna rörelse.
Ett engagerande boksamtal ingick också. Samtalsle-
daren, Maria Montefusco, beskrev sina intryck av de 
tre böcker som diskuterades:
– De är fulla av allvar, värme, livsglädje, livssorg, 
normkritik och annorlundaskap. Där ingår mycket av 
en vardag som nog ser annorlunda ut för många. Det 
finns ett oerhört djup i texterna.
Vidare fick höstmötesdeltagarna lägesrapporter om 
Sällsynta diagnosers medlemssystem och projekt, 
samt förberedelserna inför Sällsynta dagen den 29 
februari 2016, då det ordnas en filmfestival och en 
konferens. Nomineringskriterierna för Sällsynta 
priset presenterades. Prisets tema är denna gång ar-
betsmarknad, till minne av styrelseledamoten Ingrid 
Wadenheim, som var mycket engagerad i arbetsmark-
nadsfrågor. Läs mer på sällsyntadiagnoser.se
                                    



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 er-
farenheter 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!

Svenska Noonanföreningen
Box 54, 431 21 Mölndal

Bankgiro 433-0353
http//:noonan.nu

info@noonanforeningen.se

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

                       

Ordförande
Pi Tuvesson Cohen

pisan@me.com
0735-06 80 90

                           

Vice Ordförande
Elisabeth Ivarsson

elisabeth.ivarsson@hjalmared.se
0731-40 91 80

Sekreterare
Tina Rubbestad

tina.rubbestad@prv.se
0706-18 25 72

Kassör
              Håkan Ewerklou   

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

Ledamot/Redaktör
              Anna Johansson     

anna.johansson@swedese.se
0705-30 27 95

 Ledamot
Camilla Johansson

musse43@hotmail.com
0733-50 05 34

Ledamot
Jan Olausson

jan.olausson@rebab.se
0709-42 12 77

Svenska Noonanföreningens styrelse 2015-2016


