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Ordförandespalten
Hej igen alla vänner,
Vintern är här igen, och det betyder förkylnings- och influensatider. Åtminstone för min del! Efter några elän-
diga dagar tänkande ”ni tjejer snackar om att föda barn...” börjar nu livet återvända och jag har svept in mig i 
en filt och njuter av ljusen i fönstren, varm choklad och en och annan lussekatt. I morgon orkar jag nog vara 
tacksam för att det bara var en släng av influensa, och inget allvarligt. Snart känns det som att det kan få lov att 
bli både Lucia och jul. Jag ska vara redo, i morgon.
    Men när förkylningens dimmor lättar, tränger världen sig genast på. Världen stannade inte för att jag låg 
nerbäddad och inte orkade delta: dammråttorna går inte sin väg, den där missade CSN-räkningen tickar på 
och kostar plötsligt 400 kronor mer, grönsakerna ruttnar i kylen och det där viktiga telefonsamtalet som jag 
inte orkade med blir tio gånger jobbigare därför att jag inte tog itu med det meddetsamma, den här krönikan 
skulle ha varit klar förra veckan... Listan kan göras lång. Allt det där måste jag ta itu med nu. I stället för att 
njuta av att må bra (nåja, den här krönikan skriver i alla fall sig själv) trycks jag obönhörligt ned av ångesten 
över dammråttorna, den onödiga utgiften, den förstörda maten och framförallt den där jobbiga telefonpudeln, 
som det ju måste bli. 
    Bagateller och I-landsproblem? Självömkan? Javisst. Och en rejäl influensa är inte någon av de stora sorgerna 
i mitt liv heller. Men, jag vet också att alla dessa små, bagatellartade förtretligheter kan växa sig oöverstigliga 
när de lägger sig som ett tjockt dammlager ovanpå alla andra sorger och bekymmer som en människa bär på. 
De kan vara av alla de slag, och inte bara bero på en själv: små stick och elaka kommentarer i förbigående, 
okänsliga motmänniskor, groende småkonflikter, orättvisa omdömen och missförstånd. Oavsett vad de beror 
på förbrukar de all den extra energi och glädje som de flesta ändå har, och eftersom den kraften skulle gått till 
att bygga upp reserverna så kan de till slut förpesta hela livet.      
    Det går inte att komma ifrån att katastrofer inträffar, att sjukdomar kan vara obotliga eller att det finns all-
deles för mycket dumhet, elakhet och ondska i världen. Men, det går att skapa skyddade andningshål där det 
finns plats för glädje och gemenskap, som är det vi absolut måste ha för att överhuvudtaget orka leva med allt 
det där andra. 
    Det för mig äntligen in på lite föreningssnack, som jag tänkte avsluta med idag: Vår förening ska vara ett 
sådant andningshål, och det har den alltid varit för mig (utom en liten stund, där i den värsta febriga hostat-
tacken). Jag upphör aldrig att förundra mig över att vi har lyckats samla så många härliga människor! 
    I det här numret ber vi alla medlemmar att skicka in sina egna berättelser av alla slag, korta eller långa, glada 
eller sorgliga, gärna med bilder till. Vi vill publicera dem i NoonanNytt och på hemsidan. Vi har haft en serie 
med Min Stora Dag och flera medlemmar har berättat om sitt liv, resor eller andra begivenheter (t.ex. Magnus 
Molander, Lina Wadenheim och Malin Johansson). Så, gör som Anna uppmanar och skriv från hjärtat! 
    Till sist: än en gång, välkommen till styrelsen, Magnus! Och, pass på att det börjar bli tid att anmäla sig till 
nästa års sommarkonferens i Valjeviken! (OBS! måndag-fredag den här gången).  
      
     Vi hörs snart igen, till dess vill jag önska er alla
     God Jul och Gott Nytt År!
     Pi
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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.

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 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-ana-
lys av blodprov. 

Syndrom betyder en samling av symtom. När det gäller barn med Noonans syndrom varierar symtomen av-
sevärt från individ till individ. 

Fakta om Noonans syndrom

Lägg datumet på minnet. Vi kommer att skicka 

ut en inbjudan till kommande Diagnoshäng 

under våren nästa år. Inbjudan kommer att gå 

ut till alla diagnosbärare över 18 år. Vi kom-

mer att vara i Alingsås även denna gång men 

vi kommer att bo på Hjälmareds folkhögskola. 

Vi träffas i augusti denna gång och vi kommer 

självklart laga mat tillsammans. Mer exakt 

program skickas med inbjudan.

Diagnoshäng 2017 10-13 Augusti
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Höstens första styrelsemöte hade vi på Scandic Möln-
dal. Vi, en fullständig styrelse dvs: Pi, Elisabeth, Tina, 
Håkan, Camilla, Jan, Magnus och Anna träffades vid 
femtiden på Scandic Hotell, Mölndal.
Efter en kort promenad hem till Anna, som ansvarade 
för arrangemanget denna gång, avnjöt vi en god mid-
dag hos familjen Johansson under glatt samspråk. Jag 
som ny i styrelsen kände mig direkt mycket väl om-
händertagen. 
Lördagen började med tidig frukost varefter vi började 
en hel dags konfererande avbrutet bara för kaffe och 
lunch på hotellet.
Programmet under dagen upptog ekonomisk uppfölj-
ning av sommarens läger i Danmark. Vi var 80 deltaga-
re.Trenden med att vi lyckas få bidrag från olika fonder 
fortsätter. Styrelsens ambition är att föreningen skall 
ha ekonomisk möjlighet att anordna två läger utan på-
fyllning av fondmedel är nu uppfylld, dvs föreningens 
ekonomiska situation är mycket bra. Läger sommaren 
2017 och 2018 diskuterades. Det bästa är om vi kan ha 
läger på folkhögskolor, då kostnaden där blir mycket 
lägre. Läger 2017 blir med största sannolikhet på Val-
jeviken, Blekinge, dagarna 26-30 Juni. Valjeviken var 
vi på 2013. För läger 2018 undersöker vi olika alterna-
tiv i Stockholmsområdet. 
Vi planerar även för Diagnoshäng för vuxna i Alingsås, 
10-13 Augusti 2017 samt ungdomsträff för Diagnosbä-
rare under 2018.
Några stycken hann med bastu på hotellet innan vi 
alla åkte in till Göteborg för middag på Pinchos, en ny 
trend på restaurangområdet. Efter middagen fortsatte 
vi några timmar med umgänge och samtal på hotellet.
Efter tidig söndagsmorgon fortsatte vi konfererandet 
på hotellet fram till lunch, främst inriktat på frågor be-
träffande hemsidan och facebooksidan. 
Konferensen avslutades med lunch på hotellet varefter 
det var dags för sedvanligt gruppfoto och avsked efter 
en intensiv och givande helg. Speciellt tack till Anna 
för fint arrangemang och som tillsammans med Julio 
stod för den goda maten på fredag kväll. Roligt att få se 
ett hem med svensktillverkade möbler, och att svensk 
möbelindustri fortfarande lever.

Magnus Molander

Styrelsemöte Mölndal, 23-25 September

Det traditionella styrelsefotot

Fredagensmiddag

Styrelsen i arbete
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Noonanvänner, Magnus Molander här. Vid årsmötet 
i Fredericia valdes jag in som ny ledamot i styrelsen. 
Har varit medlem i föreningen i snart fyra år. Har 
hunnit med tre läger, så jag har kunnat bekanta mig 
med många av er hängivna anhöriga till oss diagnos-
bärare, som verkligen behöver allt stöd här i livet. 
Känner även igen mig i så många av er Diagnosbära-
re, både utseende- och känslomässigt men även i sjuk-
historien, som ju dock kan variera en hel del. Tycker 
verkligen att det är roligt att träffa er med Noonan, på 
läger eller diagnoshäng i Alingsås. Själv fick jag Noo-
nandiagnosen bekräftad med genetiskt test hösten 
2013, före januari 2013 hade jag aldrig hört talas om 
Noonan. Jag är nu 68 år, så jag har fått kontakt med de 
flesta avdelningarna på ett sjukhus, då man som Noo-
nanpatient behöver åtgärda mycket under ett helt liv.
Jag har fått utbilda mig och arbeta med det som jag 
brinner för, jag tog apotekarexamen 1972, och drev 
mellan 1981 och 2004 ett eget konsultlaboratorium 
i Vadstena inom farmaci och kemi. Nu är jag sedan 
2010 pensionär, men efter Noonandiagnosen har jag 
börjat arbeta igen, några dagar i veckan. Efter diagno-
sen känns allt mycket lättare.

Min fru Barbro och jag flyttade till Vadstena från 
Stockholm 1976. Vi har sedan dess blivit kvar i Vad-
stena. Vi har två adoptivbarn, Nayana, 37 år från Sri 
Lanka, och Erik, 33 år från Indien. Nayana har tvil-
lingar, fem år i april 2017, som nästan tar all ledig tid 
i anspråk. Jag är alltså ensam med Noonandiagnosen 
inom min familj och övrig släkt.

Har också engagerat mig i uppbyggnaden av bru-
karnätverket för Centrum för Sällsynta Diagnoser i 
Linköping sedan 2013. Roligt att se att så mycket har 
gjorts i Linköping under dessa år, för att förbättra för 
oss alla med någon form av Sällsynt Diagnos. Hoppas 
nu att det går framåt lika mycket på de övriga regions-
jukhusen.
Fritiden som pensionär tillbringar jag i mitt fritidshus 
i Stockholms Skärgård, lagar mat, pysslar med min 
boksamling, samt går några dagar i veckan på folk-
högskolan i Vadstena. Dessutom försöker jag lära mig 
så mycket som möjligt om Noonandiagnosen.
Hoppas nu att jag som en av de äldsta i föreningen 
skall kunna ge mycket av min erfarenhet till styrel-
se, diagnosbärare och anhöriga hur det har varit, och 
är att ha Noonan. Första styrelsemötet har klarats av 
i Mölndal, och även ett telefonmöte. Mina första in-
tryck hittills är att föreningen sköts mycket bra och 
engagerat, vilket ju ni också kan se, bla på de årliga 
lägerträffarna.

Kontakta mig gärna med mail: 
molvad@antikvariet.se eller på telefon 0728798827, 
om ni har frågor eller funderingar.
Vadstena i oktober 2016, Magnus Molander

Ny Styrelseledamot

Vi söker Era berättelser
Vi söker repotage till Noonan Nytt. Vi vill gärna att ni skriver till oss och berättar vad 
ni gör på er fritid eller om ni gjort någon resa eller träffat någon intressant person. 
Berättelser som ni vill dela med oss. Man behöver inte vara expert på att skriva 
skriv från hjärtat. Vi ser fram emot att höra från er. Maila till anna@patino.se
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Välkommen till Valjeviken i sommar
26-30 juni 2017

Nu är det snart dags att anmäla sig till nästa års sommarkonferens. 

  Vi ska vara på Valjevikens folkhögskola i Blekinge. Valjevilken är både folhögskola, rehabiliterings-, 

kurscenter samt sport- och fritidsanläggning. Vi var på Valjeviken även sommaren 2013. Nedan kan ni se 

lite bilder från det lägret. 

  OBS! Det är vecka 26 som vanligt men denna gången är det från måndag-fredag. Program kommer i 

nästa Noonan Nytt. 

Bindande anmälan senast den 10 februari 2017 till 
pisan@me.com. Vid frågor ring Pi Tuvesson Cohen 

på telefonnummer 0735-06 80 90

Deltagaravgiften
Diagnosbärare Gratis

0-3 år Gratis
4-17 år 600 kr
Vuxen 1.600kr
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18 år – från misstrogen ”klapp på huvudet” till etablerat förbund ”När man är sällsynt, passar 
man inte in. Det vet nog de flesta av er.” Så inledde ordförande, Elisabeth ”Lisa” Wallenius vårt 
höstmöte, när hon gjorde
en 18 minuter lång tillbakablick på de 18 år som gått sedan Sällsynta diagnoser bildades. Un-
der årens lopp har vi gjort allt vi kunnat, för att förbättra den sällsynta situationen. På mötet 
debatterade en politikerpanel våra frågor. I panelen rådde rörande enighet om betydelsen av en 
nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser.

Bland Lisas historiska axplock fanns våra projekt, att 
vi påverkat beslutsfattare och vårdgivare, exempelvis i 
Almedalen, samarbetet med andra aktörer och att vi 
myntat nya begrepp som ”diagnosbärare” och ”Säll-
synthetens dilemma”. Skeptiska kommentarer Lisa er-
inrade sig ”klapp på huvudet-attityden” vi möttes av i 
början, med skeptiska kommentarer som ”hur ska det 
där gå, ni är alldeles för olika, hur ska ni kunna hålla
sams?”. ”Det var nästan som om vi var barn”, reflekte-
rade Lisa. ”Men visst har vi hållit sams, även om resan 
inte alltid varit så enkel”, var hennes slutsats. Upp-
muntrande är också att medlemsantalet ökat mar-
kant, från ca 4 000 medlemmar vid starten, till drygt 
14 500 i dagsläget, gott och väl en tredubbling. I vår 
första medlemsundersökning, ”Fokus på vardagen”, 
som blev grundpelaren för verksamheten, framkom 
att vårdfrågan var grundläggande, då som nu. Lisa 
nämnde övriga projekt, som ”Avvikande utseende”, 
”Nästan men inte helt”, ”Regionala strukturer för bru-
karmedverkan” och en informationsfilm. Filmen fick 
den underfundiga titeln ”Sällsynt, men inte ovanlig”, 
ett då nyskapat begrepp som blev bestående. Även om 
det bara finns ett fåtal personer i varje enskild diag-
nosgrupp, handlar det ändå sammantaget om många 
som är berörda av en sällsynt diagnos. Ibland har pro-

jekten lett till utbildningar som ”Jag vill så väl”, för 
föräldrar till vuxna barn som har sällsynta diagnoser, 
”Jag kan det jag kan”, ”En livsnära uppgift” samt ”Di-
agnoser och identitet”, en universitetskurs
och en bok. Lisa framhöll att ”vi är projekt-aktiva på 
gott och ont”. Förbundets ekonomiska stöd till den or-
dinarie verksamheten är otillräckligt, då vår organi-
sationsstruktur inte passar in i statsbidragssystemet. 
Då återstår
endast projekt som komplement. En milstolpe är för-
bundets tavelutställning. ”Den är oerhört värdefull 
och visar på människorna det handlar om”. I särklass 
ståtar ändå ”Sällsynta dagen” 29 februari, som vi upp-
fann till vårt 10-årsjubileum 2008, ett skottår. Dagen 
uppmärksammas nu i ca 80 länder. Samtidigt introdu-
cerades Sällsynta priset. Sandra Derbring var den för-
sta mottagaren, 2008. Sedan gick det till Lina Waden-
heim, 2012, och Jakob Fichtelius, 2016. ”Vi kämpar 
vidare. Framför allt hoppas vi på en utveckling av de 
medicinska centrumen för sällsynta diagnoser och att 
det äntligen blir en nationell plan”, var Lisas slutkläm.

Sällsyntas nyhetsbrev



Kontaktpersoner
Föreningen har byggt upp ett nätverk av kontakt-
personer 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 kun-
na vara behjälpliga inom vår egen verksamhet. Alla 
våra kontaktpersoner har någon form av relation till 
Noonansyndrom. Du kan läsa mer om vilka erfaren-
heter varje kontaktperson har på vår hemsida: noo-
nan.nu. Vi lyssnar på vad du har att säga och delar 
gärna med oss av våra erfarenheter om du vill. Väl-
kommen att höra av dig!

Resurspersoner
Föreningen har ett antal resursper-
soner som gärna står till förfogan-
de för oss. Det är bl.a. läkare och 
pedagoger. Deras kontaktuppgifter 
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 2016-2017

Svenska Noonanföreningen
Box 54, 431 21 Mölndal

Bankgiro 433-0353
noonan.nu

info@noonanforeningen.se

Suppleant

Magnus Molander

molvad@antikvariet.se

0728-79 88 27


