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 Ordförandespalten
Hej alla vänner och välkomna till ett nytt år med Noonanföreningen! Hoppas att ni alla haft 
en fin jul och en bra inledning på det nya året.  

För min egen familjs del handlar 2015 mest om sjukvård. Under de senaste tretton åren, 
sedan vår Alexander föddes, har jag kommit i kontakt med sjukvårdens bästa såväl som 
dess sämsta sidor. Just nu står vi vid ett vägskäl, mitt i en riktigt tuff och långvarig 
behandling, som alla tror på och som har visat utomordentliga resultat. Det som slår mig är 
hur otroligt bra vården fungerar på avdelningar som barnkardiologen och barnonkologen, 
när det verkligen gäller och det finns en detaljerad plan, kort sagt: när alla vet vad de gör 
och gör det väl.  

Jag är verkligen imponerad, för som de flesta sällsynta har vi sett den andra sidan också: 
att inte bli trodda av vårdpersonal som famlar i mörker och massor av onödiga eller 
felaktiga "vårdinsatser" och väntan som aldrig tycks ta slut.  

2015 är också året för inrättande av ett centrum för sällsynta diagnoser (CSD) här i Lund. 
Hittills finns en projektledare, en budget, två rum samt en referensgrupp. Tanken med CSD 
är att det ska finnas ett på varje universitetssjukhus, och att de ska fungera som 
kunskapsresurs för sällsynta diagnoser. Riksförbundet Sällsynta Diagnoser har ju varit med 
och drivit fram dessa centra, och jag ersätter vår kära Ingrid Wadenheim som Sällsyntas 
kontaktperson i referensgruppen här i Lund. Lund är näst sist i landet med att faktiskt 
inrätta ett CSD, men det som är spännande är att patientorganisationerna är med i 
planeringen alldeles från början. Jag återkommer med rapporter om hur arbetet fortskrider i 
kommande nummer. 

I det här sammanhanget vill jag också passa på att uppmärksamma att Centrum för 
Sällsynta Diagnoser i Västra Götaland anordnar två träffar för föräldrar till relativt 
nydiagnosticerade barn på Ågrenska, 12 och 19 mars. Läs mer på http://www.nfsd.se/om-
sallsynta-diagnoser/Kalendarie-kurser-och-utbildningar/Valkommen-till-foraldratraff/ 

Som vanligt så här års pågår planeringen av årets läger för fullt, och nu har vi glädjen att 
bjuda in alla medlemmar till årets sommarkonferens på Löftadalens Folkhögskola i Åsa, 
söder om Kungsbacka, 24-28 juni. Passa på att anmäla er nu meddetsamma! Gör inte som 

VEM VILL ÄTA GLASS I STORA LASS?  

Följ då med till Åsa i sommar. 

Åsa Hembageri, Stenviksvägen 2, 493 53 Åsa 

Mvh Pis son 
Medtag kylväska! 
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Fakta om Noonans syndrom 
Noonans syndrom är en ärftligt genetiskt avvikelse som domineras av avvikande ansiktsdrag, medfött hjärtfel 
och kortvuxenhet. I vissa fall är det en förälder 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-analys 
av blodprov.  

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

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

_________________________________________________________________________ 

Några av de vanligaste symtomen är: 

• Hjärtfel 

• Kortvuxenhet 

• Svårt att äta de första levnadsåren, kräkningar. 

• Öron (roterade med tjocka örsnibbar, hörselnedsättning) 

• Ögon (t.ex. brett mellan ögonen, brytningsfel) 

• Utvecklingsförsening, motoriskt, socialt, emotionellt 

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

Dags för medlemsavgift 
Snart får Ni som medlemmar ett brev med inbetalningskort för 2015 års medlemsavgift. Betald 
medlemsavgift är en förutsättning för deltagande på familjekonferenserna och andra träffar. Avgiften är 
oförändrad; 200kr för huvudmedlem med rösträtt, 75kr för familjemedlem utan rösträtt och 150kr för 
stödmedlem utan rösträtt. Avgiften ska vara betald senast den 31 mars till vårt bankgiro 433-0353.

Kom ihåg att skriva ME2015 och samtliga namn i meddelandefältet. 

Har vi rätt uppgifter om dig och din familj i medlemsregistret? Pi vill gärna ha Era (aktuella) 
telefonnummer och mailadresser. Skicka eventuella ändringar till info@noonanforeningen.se 

Kallelse till Årsmöte 
Torsdag den 25!juni 2015 kl. 19.00 kallas du/ni till årsmöte på Löftadalens Folkhögskola i Åsa. 
Årsmötesförhandlingarna kommer att genomföras under föreningens familjekonferens i Åsa den 24/6- 28/6 2015. 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet, dvs. senast 2015-05-24. Vid 
årsmötet kommer val av ledamöter till styrelsen att hållas. Som anmälan till årsmötet fungerar anmälan till 
konferensen. Eventuella tillkommande anmälningar och motioner till årsmötet, skickas till föreningens ordförande Pi 
Tufvesson Cohen, Murarevägen 5, 227 30 Lund eller till pi.tuvesson@lsn.se 

Utdrag ur stadgarna: 
Huvudmedlem: innehar rösträtt, rätt att inkomma med motioner till årsmötet, rätt till att få information från 
föreningen samt rätt att delta i föreningens aktiviteter. Har även rätt att till annan familjemedlem överlåta (skriftlig 
fullmakt) rätten att rösta vid årsmöte. 
Familjemedlem: har rätt till information (huvudmedlem ansvarar för att den når familjemedlem) samt rätt att delta i 
aktiviteter (under förutsättning att huvudmedlem betalt avgift till föreningen). Har även rätt att rösta vid årsmöte om 
huvudmedlem skriftligt överlåtit sin rösträtt.   Hjärtligt välkommen!  Styrelsen i Svenska Noonanföreningen
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Min stora dag med Benjamin Wahlgren

Dagen! började! med! a&! jag! träffade! Jenny,! från! Min! Stora! Dag,! ! i! centrala!
Stockholm.! Vi! började! med! a&! shoppa! loss! ordentligt.! Jag! köpte! en! täckjacka,!
mössa,! handskar! och! annat! fint.! Vi! var! också! på! Victorias! Secret! och! köpte!
parfym.!Sedan!blev!vi!upphämtade!i!limousin!och!tog!en!tur!runt!stan.!Det!kändes!
jä&elyxigt.!!

Vid!11GHden!ankom!vi!Hll!Benjamins!mamma,!Pernillas,!kontor!på!Strandvägen.!Vi!
hälsade! på! dem! och! jag! fick! en! kram! av! Benjamin!! EMer! en! stund! gick! vi! på!
besök! Hll! en! dubbningsGstudio! där! Benjamin! brukar! dubba! filmer.! Vi! hade! tur!
eMersom!Benjamins!morbror!Linus!höll!på!a&!dubba!en!film!samHdigt!som!vi!var!
där.!Kul!a&!träffa!Linus!också.!Sen!åkte!vi!Hll!Benjamins!kusins!restaurang,!Un!Poco,!
där!vi! lagade!en! jä&egod!pastarä&.!Till!eMerrä&!blev!det!glass.!Benjamin! lät!mig!
också!lyssna!på!hans!nya!låt!som!inte!är!släppt!ännu.!!

Mamma!och!pappa!mö&e!upp!på!restaurangen!och!fick!också!träffa!Benjamin!och!
Pernilla.! Pernilla! gav! mig! hennes! senaste! kokböcker! och! hennes! julskiva.! Jag!
fick!en!skylt!av!Benjamin,!i!naturlig!storlek,!som!minne!som!jag!har!i!mi&!rum.!! 

Den!här!var!den!bästa!dagen!i!mi&!liv!! 

Julia!





Varmt välkomna till Löftadalens folkhögskola i Åsa i sommar

Onsdag 24/6 

15:00-17:00 Ankomst till Löftadalen Folkhögskola i Åsa, Inkvartering 

17:00  Middag 

18:30  Noonanmästerskap i Boccia och Kubb 

20:00-21:00 Kvällsfika 

Torsdag 25/6 

09:00-10:00 Frukost 

10:00-12:00 Aktivitet - Bild och form som Löftadalen anordnar (Del 1) 

10:00-12:00 Föreläsning med Jovanna Dahlgren (Grupp 1) 

12:00-13:00  Lunch 

13:00-15:00 Föreläsning med Jovanna Dahlgren (Grupp 2) 

13:00-17:00 Bad eller andra fria aktiviteter 

17:00  Middag 

19:00  ÅRSMÖTE, Barnaktivitet - Film  

20:00-21:00 Kvällsfika 

Fredag 26/6 

09:00-10:00 Frukost 

10:00-12:00  Aktivitet - Bild och form som Löftadalen anordnar (Del 2) 

12:00-13:00   Lunch 

13:00-17:00  Fritt val till självkostnadspris t.ex. Grimeton, Tjolöholms 
 slott, Österö fårfarm eller bad 

17:00  Middag 
  
20:00-21:00  Kvällsfika 

Lördag 27/6 

09:00-10:00 Frukost 

10:00-17:00 Liseberg (Lunch ingår)  

18:30  Grillfest! 

Söndag 28/6 

09:00-10:00 Frukost 

10:00-12:00 Tömma rummen, Packa bilarna, Kramkalas, Hemfärd 

Deltagaravgift 
• Diagnosbärare   Gratis 

• 0-3år   Gratis 

• 4-17år   600kr 

• Vuxen   1600kr

    Bindande anmälan senast den 6 april 2015 till 
     
 elisabeth.Ivarsson@hjalmared.se eller anna.johansson@swedese.se 

  Har du frågor ring Elisabeth: 0731-40 91 80 eller Anna: 0705-30 27 95 
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Vi träffades på fredagskvällen i Höllviken på 
Falsterbo Kursgård. Elisabeth hade tyvärr fått 
förhinder och kunde inte vara med. 
Där blev vi serverade en mycket god middag 
som avnjöts under trevligt samspråk om allt 
möjligt. Det blev en ganska tidig kväll då 
många var trötta efter att ha rest större delen 
av dagen. 

På lördag morgon körde vi igång med arbetet. 
Ekonomin, fonder,  hemsidan och kommande 
läger diskuterades bla. Årets läger kommer 
hållas på Löftadalens folkhögskola i Åsa. Vi 
diskuterade även lägret 2016 som är lite 
speciellt då vi firar Noonanföreningens 20-
årsjubileum. 
Efter mötet samlades vi i spa-avdelningen för 
att bada bubbelpool och prova ångbastun. 
Mycket avslappnande och skönt.  

Sen åkte vi hem till familjen Dahlroth där en 
utsökt trerätters middag väntade. Tusen Tack 
Malin och Rickard! Efter middagen avslutades 
kvällen med ett melodifestival-spel där Håkan 
(med viss hjälp av Rickard och Camilla) 
briljerade. 

Söndagen bjöd på ett strålande väder. Efter 
förmiddagsmötet tog Rickard med oss på en 
biltur til l deras närmaste strand. Där 
promenerade vi en stund och fick riktiga 
vårkänslor i solskenet! Därefter en god lunch 
innan hemfärd. 

Tina Rubbestad 

Styrelsemöte i Höllviken



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 2014-2015 

          Ordförande                        0735-06 80 90   
            Pi Tufvesson Cohen  pi.tuvesson@lsn.se    

            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 05 34          
            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    

______________________________________________________    

 Svenska Noonanföreningen 
Box 54, 431 21 Mölndal 

Bankgiro 433-0353 
http//:noonan.nu 

info@noonanforeningen.se 
________________________________________________________________________

mailto:pi.tuvesson@lsn.se
mailto:elisabeth.ivarsson@hjalmared.se
mailto:rickard.dahlroth@axis.com
mailto:musse43@hotmail.com
mailto:tina.rubbestad@prv.se
http://http//:noonan.nu
mailto:info@noonanforeningen.se
mailto:pi.tuvesson@lsn.se
mailto:elisabeth.ivarsson@hjalmared.se
mailto:rickard.dahlroth@axis.com
mailto:musse43@hotmail.com
mailto:tina.rubbestad@prv.se
http://http//:noonan.nu
mailto:info@noonanforeningen.se

