
  

	  
  

	  
	  

	  
Europeiska  unionen  kom  2009  med  rekommendationer  till  medlemsstaterna  att  höja  
kunskapsnivån  diagnostik,  vård  och  omsorg  för  personer  och  familjer  med  sällsynta  
diagnoser.  Socialdepartementet  avdelade  medel  för  en  Nationell  funktion  för  sällsynta  
diagnoser,  www.nfsd.se  och  uppmanade  sjukvårdsregionerna  att  inrätta  regionala  centra.  
Den  1  september  2015  startade  Centrum  för  sällsynta  diagnoser     syd  som  ett  treårigt  
projekt  sin  verksamhet  med  anslag  från  Södra  sjukvårdsregionen.  Efter  projekttiden  är  
avsikten  att  centrat  ska  integreras  med  Genetiska  klinikens  öppenvårds-‐  och  
utredningsverksamhet.  

Enligt  uppdraget  ska  centrat  Bland  annat  verka  för    

 att  i  de  fall  där  högspecialiserad  vård  inte  krävs,  ta  fram  en  modell  för  samverkan  
med  primärvården  för  att  underlätta  övergången  till  vuxenvården  

 att  ta  fram  utbildningar  om  sällsynta  diagnoser  för  medarbetarna  i  hälso-‐  och  
sjukvården  

 att  samverka  med  patientorganisationer/grupper  om  patientutbildning  och  
kontaktdagar  

  

För  att  få  kontakt  med  berörda  patientföreningar  och  för  att  kunna  samverka  för  att  höja  
kunskapsnivån  inom  hälso-‐  och  sjukvården  på  det  bästa  sättet  så  bjuder  vi  in  till  ett  öppet  möte    

Tisdagen	  den	  20	  oktober	  kl.	  18-‐21,	  föreläsningssal	  3	  i	  Centralblocket,	  
universitetssjukhuset	  i	  Lund	  (bakom	  aulan),	  samling	  från	  17.30	  

  

Program,	  se	  nästa	  sida	  
  

  

  

http://www.nfsd.se/


  

Program:	  
  

Från  17.30  Lättare  förtäring  

18.00  Välkomnande,  Presentation  av  Centrum  för  sällsynta  diagnoser  -‐  syd  
   Projektledare  Ulf  Kristoffersson,  överläkare  vid  genetiska  kliniken  

18.30  Presentation  av  Nationella  funktionen  för  sällsynta  diagnoser  
   Verksamhetschef  Veronica  Wingstedt     de  Flon  

18.50  Grupparbeten:  
   Vad  vill  vi  CSD  att  ska  göra  tillsammans  med  oss?  
   Sällsynta  dagen  29  februari     vill  vi  fira  den  och  i  så  fall  hur?  
   Register  för  sällsynta  diagnoser     vad  kan  vi  ha  det  till?  

19.40  Presentation  av  grupparbetenas  resultat  

20.20  Hur  går  vi  vidare?  Arbetsgrupper  för  olika  projekt/teman  som  kommit  fram  under  kvällen  

21.00  Slut  

  

Anmälan  via  e-‐post  till  Karin.GM.Bergqvist@skane.se  ,  Tfn.:  0725-‐99  75  77    

Vi  vill  ha  Din  anmälan  senast  den  15  oktober.  

Tacksam  om  ni  sprider  informationen  till  era  medlemmar  boende  i  Södra  sjukvårdsregionen.  Alla  är  
hjärtligt  välkomna!  

  

Välkomna	  	  

Vi  som  arbetar  på  CSD-‐syd  

Ulf,	  Johan,	  Karin,	  Carina,	  Eva-‐Lott,	  Maria,	  Ingela,	  Louise 	  

mailto:Karin.GM.Bergqvist@skane.se

