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Suomen Ehlers-Danlos yhdistys ry

www.eh lers-dan los.fi /

Toi m i nta ke rtom us 30.4 .20L3- 14.3 .2OL4

YLEISTÄ

Toimintakauden tavoitteina oli mm.etsiä yhteistyökumppaneita, muuttaa hallituksen

käytänteitä, järjestää asantuntijaluentoja, lisätä vertaistapaamispaikkakuntia sekä

tarjota vertaistukea myös puolisoille ja sairastaville lapsille perheineen.

HALLITUS:

hallitus va I ittiin 29.4.20L3. Hallitus jä rjestäytyi seu raavasti :

Puheenjohtaja Kaje Lumpiola

varapuheenjohtaja Ronja Venesperä

hallituksen varsinaiset jäsenet: Gunilla Lindqvist, , Leena Lähdesmäki, Satu Mikkonen

(uutena)

varajäsenet: Aino Harjula, Markku Salminen, KatiJokelainen (uutena), Leena Nikander

(uutena)

toiminnantarkastaja Kirsi Helin ja varatoiminnantarkastaja Tanja Strengell

Kesäkuun varsinaisen kokouksen jatkokouksen jälkeen 2.6.2013 hallitus jatkoi
järjestäytymistään. Jäsenrekisterin pitäjänä jatkoijo aiemmin hallituksen ulkopuolelta

valittu Marjut Moisio ja rahastonhoitajaksi valittiin uutena Sirpa Kuronen. lT-asioista

vastuunkantoa jatkoi Tuulikki Jutila, kotisivuvastaaviksi tulivat mukaan Sari östman ja

Satu Kalliomaa. Kauden aikana hallituksen ulkopuolelta valittiin arkistonhoitajaksi

Tanja Strengell ja lapsiperhevastaavaksi Minna Marttinen. Pohjoismaisten asioiden

yhteyshenkilönä jatkoi Gunilla Lindqvist.

YHDISTYKSEN SISÄINEN TOIMINTA

KOKOUKSET

Yh d istyksen sää ntömä ä rä i n en vuosi ko ko us pidetti( 29.4.2013 ja va I m i i n ja

allekirjoitetun tilinpäätöksen unohduttua matkasta käsiQltiin varsinaisen kokouksen

kohdat 6 ja7 uuden hallituksen järjestämässä ylimääräiseisä kokouksessa (eli

va rsi naisen vuosi kokou ksen jatkokou ksessa) 2.6.2013.
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Hallitus kokoontui toimikauden aikana kahdeksan kertaa ja näistä kolme oli

sähköpostitse käytäviä kokouksia.

JÄSENHAN KINTA JA -HUOLTO

Tilikauden lopussa, 3L.I2.20I3, yhdistyksessä oli yhteensä 167 jäsentä, joista 155

varsinaista jäsentä, 7 perhejäsentä,4 lapsijäsentä ja 1 kannatusjäsen. Lisäksi4

kunniajäsentä. Kauden lopussa, vuoden 2014 alussa, liittyi yhdistykseen muutamia

kymmeniä uusia jäseniä.

Jäsenet ovat liittyneet saatuaan tietoa yhdistyksestä FB-sivulta, kotisivuilta,

vertaistapaamisissa ja yhdistys on saanut esitellä toimintaansa Apilassa järjestetyillä

kahdella EDS:aa sairastavien kuntoutuskurssilla. Lisäksi Ortonissa on ollut
laitoskuntoutusjaksoilla EDS-kuntoutusten yhteydessä aktiivien pitämiä epävirallisia

tapaamisia, on jaettu yhdistyksestä kertovia mainoslehtisiä. Myös osa Ortonin

henkilökunnasta on jakanut tietoa yhdistyksestä.

TILAISUU DET JA TAPAHTU MAT

Vertaistuki

Vertaistapaamisia järjestettiin useilla paikkakunnilla. Liitteessä ajankohdat ja arviot

osallistujamääristä (LllTE 1).

Pääkaupunkiseudulle saatiin toimintakauden loppuvaiheessa uusi vastuuihminen,

Gunilla Lindqvist. Lapsiperheille suunnattua toimintaa käynnistettiin Minna Marttisen
kanssa helmikuussa2014. Vertaispuhelintoiminnan käynnistäminen siirtyi, kun

Reu ma li iton järjestämä verta istu kikou lutu ksen päivä määrä va i htu i al ku peräisestä

SEDYn osallistujille (2 ilmoittautunutta) sopivasta ajankohdasta tämän toimikauden

ulkopuolelle. Tarkoitus oli ollut käynnistää puhelintoiminta heti koulutuksen jälkeen.

Reumaliiton kautta on kuitenkin kolme ihmistä vastaamassa EDS-sairaiden

vertaispuheluihin. Vertaispuhelinvastaajiin oltiin kauden aikana yhteydessä ja heille
jaettiin tietoa yhdistyksestä - sittemmin osa liittyi yhdistykseen mukaan.

koulutus

Nuutajärvellä järjestettiin luento lihaskalvoista ja yliliikkuuvuudesta sekä

mekanoreseptoreista 19.5.2013. Ft. Mika Pihlmanin ja Ft. Tuulia Luomalan luento on

isoksi osaksi purettu nauhalta, tulossa jakoon ensin selkoversiona puretusta tekstistä ja

myöhemmin artikkelina. Tilaisuudesta on myös videotallenne, jota voidaan käyttää

kou lutus- ja vertaistukitilaisu uksissa.

Tikkurilan tapaamisessa 1.2.2014 oli puhumassa mukana lnvalidiliiton Pirkko Justander.

Hänen kanssaan käsiteltiin mm. lasten etuisuuksia. Samalla Minna Marttinen
käynnisteli lapsiperhetoimintaa.
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Jäsenille tarjottiin jäsenpostitse kaksi kertaa mahdollisuutta osallistua Toimiva Koti-
näyttelyyn. Ketään ei ilmottautunut, joten kierrosta eijärjestetty ja näyttely sulkeutui

20.1,2.2013. Sen sijaan Tampereen Apuvälinemessuille 9.1,1,.201.3 hankittiin ja jaettiin

vapaalippuja kymmenkunta kappaletta. lnvalidiliiton kursseja mainostettiin jäsenille ja

myönnettiin hakemuksesta omavastuuosuuden rahoitus lnvalidiliiton verkkokursseille

yhdelle ihmiselle.

projektit

Yhdistyksen sisäisen toiminnan selkiyttämiseksitehtiin hallitukselle ohjesäännöt,
joiden kirjallinen koonti katsotaan läpija korjataan kokemusten pohjalta uuteen malliin

seuraavan toimintakauden alussa. Hallitukselle ja aktiiveille perustettiin hätävaraksi ja

avuksi toimintaan oma ryhmä FB:n. Tavoittena on löytää luotettavampi

"ilmoitustaulu", mutta tämäkin ratkaisu on toiminut ja hallituksen ei FB:ssa mukana

olevalle varajäsenelle on puheenjohtaja erikseen lähettänyt samoja tietoja
sähköpostitse. FB-ryhmän tavoitteena on myös lisätä hallituksen toiminnan

läpinäkyvyyttä ja innostaa mukana olevia aktiivitoimijoita mukaan hallitustoimintaan.

Paritapaamisen suunnittelu käynnistettiin ensin kaksipäiväisen suunnitelman pohjalta
ja pyydettiin tarkennetut tarjoukset viideltä eri kuntoutuspaikalta. Kun varainkeruusta

vastuussa ollut hallituksen jäsen joutui terveydentilan vuoksijättäytymään pois

hallitustoiminnasta, siirryttiin resurssien ja jaksamisen takia yksipäiväisen tapahtuman

suunnittelu un. Lisäksi u udet tiedot varainkeruumahdollisuu ksista siirsivät vielä

tapaamisen toteutusta eteenpäin - löytyi yhdistykselle taloudellisesti kannattavampia

tapoja toteuttaa tapaaminen, joten nekin on vielä katsottava läpi.

Yhdistyksen kotisivuille tulevan Foorumin pohjustustyöt ja päätökset on tehty, riittävä
määrä yhdistyksen aktiiveja on rekrytoitu auttamaan liittymisvaiheessa sekä

järjestelmävalvojina toiminnan käynnistyttyä ja odotellaan Foorumista vastaavan

voinnin kohenemista, jotta foorumi saadaan ponnistettua käyntiin.

YHDISWKSEN ULKOINEN TOIMINTA

YH DISTYKSEN NÄKYVYYDEN LISÄÄMI NEN

Sähköisen oppaan valmistuminen siirtyi. Esitteen tuottamisessa päävastuussa oleva

Reumaliitto tähtää esitteen julkaisuun 20t4.

Helsingin Sanomien ja Reuma-lehden artikkelit, joissa on haastateltu yhdistysaktiivi

Ta nja Strengel liä sekä vara puheenjohtaja Ronja Ven esperää a rkistoidaan.
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YHTEISTYöSUHTEET

Jäseniä kannustettiin osallistumaan HARSO ry: n järjestämään Eu roplan -tapahtumaan

2t.9.2OI3,ja Leena Nikanderin kokoamana mukana vaikuttamassa oli Leena mukaan

luettuna viisi ihmistä edustamassa EDS:aa sairastavien näkökulmaa.

Gunilla Lindqvist ja Markku Salminen osallistuivat Letterstetdska-säätiön tuella

Pohjoismaiseen EDS-konferenssiin NK2013 27.-29.9.2013. Liitteessä Gunillan ja Markun

raportit (LllTE 2). Yhdistyksen jäsenystöstä mukana oli myös Henny Hammar-Eriksson.

Sekä Gunilla että Henny osallistuivat viimeisenä päivänä olleeseen Pohjoismaiden

yhteistyökokou kseen.

Kati Jokelainen osallistui 25.10.2013 Helsingissä HARSO ry:n syyskokoukseen, jossa

puhuttiin myös SEDYn mahdollisesta liittymisestä mukaan myöhemmin. Harvinaisten

sairauksien ja vammojen organisaation jäsenmaksu on 30,-/järjestö.

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui lnvalidiliiton Aktiivien päivään Hämeenlinnassa

29.LL.-L.L2.20t3 sekä Reumaliiton ensimmäisille puheenjohtajien ja sihteerien neuvoa

antaville päiville Tampereella 1.9.-20.10.20t3. Puheenjohtaja osallistui lnvalidiliiton
järjestöpäiville 8.-9.2.2014. Kaikkien annista on raportoitu hallituksen jäsenille ja

yhdistysaktiiveille sekä olennaisimmat asiat koottu raportiksi (LllTE 3).

Yhdessä Ol-yhdistyksen, Kalfos ry:n, Lyhytkasvuiset ry:n ja Mulibrey Nanismi ry:n

edustajien kanssa oli5.2.2Ot4 neuvottelu harvinaisten lasten tulevasta hoidosta

Lastenklinikalla. SEDYä edustamassa oli mukana Gunilla Lindqvist. Neuvottelujen

kulusta on pöytäkirja (LllTE a).

Ronja Venesperä on osallistunut vuonna 20L3 perustettuun ja edelleen toimivaan

lnvalidiliiton sääntötyöryhmään. Sääntötyöryhmän tarkoituksena on tutustua

lnvalidiliiton strategiatyöryhmän työn tuloksiin eli liiton uuteen profilointiin, ja

m uokata sään nöt vastaamaa n I nval id i li iton uutta strategiaa.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenet saivat kauden aikana seitsemän jäsenkirjettä,ja vielä

toimintakertomuksen jälkeen on tulossa yksi kirje, jonka liitteenä on

mm.vuosikokouksen kutsu. Edellisen vuoden sähköisen laskutuksen aiheuttamien

epäselvyyksien takia 2014 lasku ja jäsenkirje lähetettiin katuosoitteisiin.

Henkilökohtaisin yhteydenotoin saatiin kauden aikana postitse lähetettävien
jäsenkirjeiden määrä vähennettyä alkuperäisestä alle puoleen (9). Fb-tiedotus jatkui

yhdistys-sivulla ja kotisivujen kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta 20L4, kun mukaan

saatiin asian osaavia ja siitä innostuneita uusia jäseniä.
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TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius riittävä. Toimintaa on rahoitettu
jäsenmaksuilla ja lnvalidiliitolta sekä Reumaliitolta edellisillä toimintakausilla saaduilla

kertaluontoisilla avustuksilla. Pohjoismaisen konferenssin osallistumiskulut rahoitettiin

suurimmaksi osaksi Letterstetdska -säätiön avustuksella. Osa toiminnasta on rahoitettu

luentojen yhteydessä kerättävällä ovirahal la ta i kahvikassan tu loi I la.

Koska Pohjoismaiseen konferenssiin osallistuminen rahoitettiin ulkopuolisen avun

turvin, jäivät suurimmiksi menoeriksi Reumaliiton jäsenmaksu (810e), vuosikokouksen

kulut ja hallituksen kokousten matkakorvaukset (548,47e\sekä postituskulut

(305,80e). Postituskuluissa on mukana myös hallituksen päätöksellä korvattuja

edellisen toimikauden kuluja. Matkakulukorvaukset ovat valtakunnalliselle

yhdistykselle välttämätön menoerä, jos viestinnän selkiyttämiseksi on parempi

kokoustaa kasvokkain kuin vain ja ainoastaan etäyhteyksien varassa.

Yhd istyksel le han kittii n etä kokoontu mista hel pottamaa n m ikrofon i.

LOPUKSI

Kauden aikana saatiin kehitettyä niin hallituksen toimintaa kuin vertaistoimintaa sekä

jatkettua jo aloitettua yhteistyötä sekä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita.

Vertaistoiminnan järjestäminen puolisoille sekä parisuhdetapaamisen järjestäminen

jatkuvat vielä seuraavalla kaudella. Yhdistyksen toiminta alkaa olla hyvällä pohjalla.

Jatkossa on syytä miettiä rahoituksen hankkimista koulutuksiin ja vertaistapaamisiin,

sillä kattojärjestöjen jäsenmaksut sekä ihan peruskulut posti- ja

konttoritarvikekuluineen sekä matkakorvauksineen menevät aika lailla tasan

jäsentulojen kanssa - vertaistapaamisten sisällön kehittämiseen ja erilaisiin

projekteihin ei perusmenoilta jää riittävästi rahaa.
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VERTAISTAPAHTUMAT

Pori: 30.6.2013 Cafe Elba (6 + L lapsi + 1 puoliso)

Pori: 12.10.2OL3 Cafe Elba (2),

Pori: 1.2. pääkirjaston kahvila (5 + 1 lapsi)

Nuutajärvi: toukokuussa fysioterapeuttien Tuulia Luomala ja Mika Pihlman pitämä luento (25)

Nuutajärvi peruttu 3.tt.20L3, Lempäälä (3)

Tampere: 9.LL.20L3, apuvälinemessuille jaettiin vapaalippuja ja kokoonnuttiin kahvilaan, jolloin

yhdessä oliympäriSuomea hieman alle 20 henkeä avustajineen ja puolisoineen.

Tampere: Metson kahvila, 25.L.2OL3 (6 sairasta + 1 lapsi+ avustaja ja puoliso)

Lappeenranta: oli tapaaminen lokakuussa (3).

Kokkola : Terva ka rta non j uttutu pa, 9.L1.201-3 (3 )

Vantaa: Tikkurila, Markkula: I.2.2Ot4lapsiperhe / aikuistapaaminen, mukana oli Pirkko Justander
ja EDS-lasten asioista koontia keräävä tutkija Sari Mäki. Pirkko + avustajia + 3 lasta, ll aikuista

naista (osa sairaita osa ei, ja 3 tervettä sisarusta/puoliskaa

Vantaa: Jumbo, Coffee House, 25.L.2Ot4

Helsinki. Europlan-tapahtuma 21.9.2013 (5)

Nurmijärvi: 9.3.20L4 (8 + 3)

Lohja: 22.2.20L4 (7 + muutamia perheenjäseniä)

Ruotsinkielisen Pohjanmaan ja Ahvenanmaan tapaamisia oli useita, Anna-Maria Bexarin arvion

mukaan Pohjanmaalla 5.

Oulussa ja Kuopiossa tarjottiin mahdollisuutta tapaamiselle, mutta kiinnostuneita ilmantui liian

vähän, ja tapaamisia ei järjestetty.
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P o h j o i s m a i n e n E h I e rs- Da n I os ko n fe re n ss i U p sa I a s sa 27 .-29.9.2Ot3

VED ELI EDS IV

Kolmipäiväisen Pohjoismaisen Ehlers-Danlos konferenssin viimeinen päivä oli omistettu harvinaiselle EDS

tyypille eli vaskulaarityypille. Sunnuntaipäivän ohjelmaan saivat osallistua potilaista vain VED diagnosoidut

tai heidän perheenjäsenensä. Tämä loi erityisen turvallisen ja avoimen keskusteluilmapiirin vakavan teeman
parissa. TokiVED tuli esille myös lauantaipäivän ohjelmassa.

Perinnöllisyys ja VED

- geeni on tunnistettu
- vaihtelua eri sukujen välillä

- vaihtelua sukujen sisällä

- selkeä määrä myös uusia mutaatiota

Diagnostiikka ja VED

- keskeistä kliininen kuva potilaasta

- anamneesi

- sukuhistoria

- kliininen tutkimus
yleinen status, luusto, kehonrakenne, kasvonpiirteet (joissakin tapauksissa hyvin tyypillisiä
piirteitä tunnistettavissa), nivelet, iho, hiukset, suu, nielu jne

- mahdollisesti muut spesifit tutkimukset: sydän- ja verisuonitutkimukset

- geenitestaus antaa n 95% varmuuden (Pohjolassa enemmän mutaatioita, joita geenitutkimus ei

tunnista, kuin Keski-Euroopassa)

- biokemialliset tutkimukset (ihobiopsia) suunnilleen sama varmuus, nykyään dna-analyysia kalliimpi

vaihtoehto
- suurimman osan VED potilasta voidaan varmistaa geenitestin avulla, mutta tietyissä tapauksissa

diagnoosi tehdään kliinisen tutkimuksen perusteella (ml sukuhistoria jne)

Hoito

- parantavaa hoitoa ei ole, mutta celiprolol-lääkkeellä on saatu hyviä tuloksia
- ko. lääkkeen vaikutuksia VED potilaisiin on tutkittu: Lancet 20L0:376, s 7476-84

- tämän betasalpaajiin kuuluvan lääkkeen haittavaikutuksia ovat mm väsymys, pahoinvointi,

masennus, painajaiset

- huomioitava mm leikkauksissa: ns. säästävä leikkaustekniikka, erityinen varovaisuus, erityiset
välineet (mm Ruotsissa Martin Björkin kehittämiä verisuonikirurgiaan tarkoitettuja on käytössä),

om pelutekniikka (liimaus)
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NORDISKA KONFERENSEN 2013

Edustin Sedyä työryhmässä Nordiska Konferensen 2013 joka pidettiin Uppsalassa, Ruotsissa syyskuussa.

NK2013 oli kolmipäiväinen tapahtuma johon oltiin kutsuttu puhujia ulkomaita myöten. Tunnetuin heistä on

Brad Tinkle joka piti todella hyvät ja selkeät luennot. Hän sai myös paljon kysymyksiä laajan koulutuksensa
ja tietotaidon takia. Yllätys minulle oli belgialainen psykologijoka jätti kaikille paljon ajateltavaa. Hän kävi

läpi miten sairastumisen myötä surraan uran loppumista, ystäväpiirin muuttumista, hyväksymistä jne.

Toivoisin että mahdollisimman monisaisikuulla hänen luentonsa, se oli kaikkien paikalla olijoiden mieleen.

Perjantai oli lääkintähenkilökuntaa varteen ja iloksemme paikalle oli saapunut paljon fysioterapeutteja

muiden osallistujien kanssa. Puhujat olivat samat sekä perjantaina että lauantaina, esitystavat ja aiheet vain

vaihtelivat kuuntelijoiden mukaan. Keskustelimme jokaisen luennon päätyttyä ja luennoitsijat vastasivat

kysymyksiin.

Lauantai oli kiireisin päivä, silloin paikalla olivat EDS potilaat ja heidän perheensä. Päivä oli jaoteltu

luentoihin ja iltapäivä oli varattu workshoppeja varten. Jokainen osallistuja sai valita mihin ryhmään halusi

mukaan ja aamupäivällä sai kirjoittaa kysymyksiä anonyymistijotka sitten otettiin keskusteluun.

Workshopit purettiin yhteisesti auditoriossa päivän lopuksi.

Sunnuntaina paikalla olivat vaskulääri EDS:n sairastajat ja Uppsalan lääkäreillä oli heille hyviä uutisia.

Lääkekokeilu jonka VEDS tiimi oli aloittanut, oli lopetettu ennen aikojaan, koska tulokset olivat niin hyvät

että että he halusivat kaikkien VEDS potilaiden pääsevän uudesta lääkityksestä osallisiksi. Sunnuntaina

pidimme myös pohjoismaiden yhteistyökokouksen. Olemme aloittaneet ryhmän FB:ssa jossa voimme

keskustella vuosittaisten kokousten välillä. Norjalla on päästy jo niin pitkälle että heidän puheenjohtaja saa

palkkaa työstään. Heillä on tosin myös huomattavan suurempi budjetti kuin meillä, mutta se liittyykin jo
Norjan lainsäädäntöön. Kokouksissa kaikki keskustelevat äidinkielellään, joten se voi ulkopuoliselle olla
huvittavaa kun kaikki puhuvat eri kieltä. Edustettuina ovat Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomija minä osallistun
keskusteluun "muumiruotsilla", kuten eräs pikkuneiti kommentoi :)Tärkeintä on kuitenkin että
ymmärrämme toisiamme ja pääsemme eteenpäin taistelussa EDS potilaiden hyväksi.

Seuraava NK pidetään Norjassa ja toivon että mahdollisimman moni tulisi mukaan. Pääkieli on isäntämaan

mukainen, mutta osa luennoista pidetään yleensä myös englanniksi.

Gunilla Lindqvist
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VED päivän keskustelu

- keskustelu käytiin luottamuksellisessa hengessä

- pidettiin hyvin tärkeänä, että oli mahdollisuus puhua asioista "omien kesken"

- esille nousi harvinaisen taudin (fataalin sellaisen)kanssa eläminen

- miten selvitä terveydenhuollossa? vaikeudet keskustella lääkärien (ei sairautta tuntevien) kanssa

- keskustelua oli myös sairauden vaikutuksesta ihmissuhteisiin, niin perheessä, suvussa kuin

ympäristössäkin

- VED:n kanssa huomioitavaa, joissakin tapauksissa kova yskiminen lisää riskiä verisuonten

pettämiseen, harrastuksissa mm ratsastamista eisuositella (yllättävättilanteet putoaminen)

- tärkeä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa omaan elämään liittyvistä olosuhteista

U ppsalan yliopistollisen sairaalan henkilökunnasta luennoitsijat:

Martin Björk (verisuonikirurgian professori)

Anders Wanhainen (verisuonikirurgia, dosentti)

Maritta Häggström Pigg (klinikan johtaja, genetiikka)

muistion laati: Markku Salminen
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AKTI IVI EN PAIVAT HAM EE N LI N NASSA 3O.LL.-L.I2.20L3

Tapaaminen Harvinaisyhdistysten puheenjohtajille tai valituille edustajille

Terkkuja lnvalidiliiton Aktiivien päiviltä Hämeenlinnasta. Olitodella mielenkiintoista ja avartavaa

tavata muiden harvinaisyhdistysten väkeä ja kuulla heidän yhdistyskuulumisiaan. Vaikka meillä on

näin nuori yhdistys, ja pienikin, niin kumma kyllä, olemme toiminnan suhteen aktiivisten

yhdistysten joukossa. Osa yhdistyksistä on päätynyt siihen, että toiminta on ollut seis välillä vuosia,

kun mm.hallituksen väki ei ole sitoutunut tehtäviinsä, ja puheenjohtajalle on alkanut kasaantua

lastia liikaa. Valitettavastitämä voi olla myös SEDYn tulevaisuus, sillä usein minusta tuntuu, että

tehtävät jäävätkin hoitamatta, ja ne lopulta kaatuvat minulle siinä vaiheessa, kun alkaa jo olla kiire.

Tarvitsemme seuraavalla hallituskaudella mukaan lisää aktiivisia ja tehtäviin sitoutuneita ihmisiä.

Seuraavaksi muutamia vinkkejä, ideoita ja juttuja, joita jäitapaamisesta mieleen:

o NF-yhdistys järjestää vuosittain miniristeilyn, jonka aikana käy luennoimassa lääkäri tai
pari.Nämä lääkärit ovat tehneet työnsä ruokapalkalla + matkat on tietysti maksettu. He

ovat myös anoneet Maaseudun terveys- ja lomahuollon kautta YHDISTYKSELLE

kohdistettuja kylpylälomia. Ja myös saaneet ne, joka kerta. Hakuaika muistaakseni aina

toukokuun loppuun mennessä.

o Lyhytkasvuisten yhdistyksestä on otettu joka vuosi yhteyttä pääkaupunkiseudun

terveydenhuolto-oppilaitoksiin, ja päästy silloin tällöin esitteleemään lyhytkasvuisuuden

kenttää eri alojen opiskelijoille. He ovat myös pyytäneet ja antaneet opinnäytetöitä varten

aiheita. Yhteistyössä yhdistyksen kanssa on tehty muutamia opinnäytetöitä.

o Ol-yhdistys on järjestänyt lapsiperhetapaamisia Linnamäellä ym, jolloin yhdistys on

maksanut osan maksusta. Samassa yhteydessä on saatettu pitää kevätkokous tai muu

kokous.

o Monen yhdistyksen edustaja oli kiinnostunut yhteistyöstä. Hassuista vakaviin aiheisiin: pop

up ravintola Freekit eli Hobitit (lyhytkavuiset pitävät Hobittikahvilaa pop up tapahtumissa)
ja esim. Sirkuksen Seeprat yhdessä hankkimassa näkyvyyttä, yhteisiä luennoitsijoita esim.

sisäerityksestä tai parisuhteesta, jolloin oviraha voi olla pienija saadaan riittävästi yleisöä

useammasta harvinaisyhdistyksestä yhteensä.

o Monessa yhdistyksessä oli huomattu, että FB-vertaistuen olemassaolo on johtanut

laskeviin jäsenlukuihin, kun ihmiset kokevat saavansa kaiken tarvitsemansa FB-ryhmästä.

o NF-yhdistys on järjestänyt joka toinen vuosi valtakunnalliset arpajaiset (heillä jäseniä 300),
joista on jäänyt voittoa 3000e, joka on jaettu kahdelle vuodelle puokkiin. Ovat myös hyvällä

menestyksellä myyneet asennerannekkeita ja selän leputtimia ym. Ovat seuraavaksi

perehtymässä sponsorien hankintaan.

o Mikään muu yhdistys ei ollut hoksinut vapauttaa toimareita/hallituslaisia jäsenmaksusta

palkkioksityöstään, idea otettiin innolla vastaan! Muitakin kannustimia pohdittiin, esim.
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tulevina vuosina vuoden toimijan palkitseminen yhdistyksen sisällä 3.12. kansainvälisenä

vammaistenpäivänä.

o "varmistus: ei Kelalle tarvi tehdä mitää ennakkoilmoitusta "sopparistamme". Riittää, että

liittenä on Lääkärin allekirjoittama osallistujatodistus ja kopio ohjelmasta, josta käyt

lääkäriluneto ja mahdollisuus lääkärin henkilökohtaiseen kontaktiin. So easy!" Eli heillä on

mahdollisuus tavata lääkäri vartin verran (lääkäri voi kirjoittaa tutkimuslähetteen tai
reseptn sinä aikana).

Tiedoksi ja sivistykseksi varainhankintaan Hämeen linna n tapaamisesta :

o Yhdistykset voivat hakea yhdistyksenä isommalle poppoolle jäseniään tuettua lomaa

Maaseudun terveys- ja lomahuollolta. Mm. Perthesit ovat hakeneet ja saanet joskus

kylpyläloman Pärnuun tietylle määrälle jäseniä (käsittääkseni Maaseudun terveys- ja

lomahuolto hakutahona). Haku kaiketi toukokuun loppuun mennessä, kysy

lisää Järjestötyön suunnittelija Mirva Kiiveri,044 765 0658

o VAU:lta ja SIU:lta (2 x vuodessa SIU-haku) voi hakea erilaiseen liikuntatoiminnan

kehitykSeen (myös Pilatesopetus, M indful lness-opetus ym ) yhd istyksille.

o www.tsl.fi (Työväen sivistysliitto) rahoittaa paljonkin toimintaa koulutukseen/luentoihin

ym liittyen. Pieniä summia eli omavastuu 32e ja sen jälkeen 50% esim. lääkärin

luentopa lkkiosta.

o lnvalidiliitto on anonut RAY:lta harvinaisille "Toimintatonni"-avustuksia varten rahaa.

Joulukuun puolivälin jälkeen selviää, onko moinen avustus haettavissa lnvasta.

o Lionsit ovat myöntäneet valtakunnallisten yhdistysten paikallistoimintaan rahaa.

o Neu rofibromatoosi-yhd istys muutti viikonlopputa paa m iset nimeltään

sopeutumisvalmennukseksi (vaatii ohjelmanumeroksi lääkäriluennon) ja näin saavat
jäsenet matkoihinsa tapaamiseen Kela-korvauksen:

"Sopeutumisvalmennus viikon loppuleiri

31.01.2013 Ylöjärvellä Voionmaan opistolla 23.-25.8. Aloitamme jälleen perjantaina klo 17

ja lähdemme sunnuntaina lounaan jälkeen. Hinta on 60€/viikonloppu, lapset alle 5v.

ilmaiseksi, 5-9v. 30€ ja 10v. lähtien täysi hinta. Tarkempia tietoja NF-tiedote 2/20L3 ja

sihteeri Kaisu Kandelinilta."

o Vinkattu Nordfellowsin lastenrahastosäätiötä, jos järjestää jotain lapsille.

(esillä FB:n tiedotusryhmässä sekä lähetetty FB:ssa toimimattomalle hallituksen jäsenelle)
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Harvinaisten ja va ltakunna llisten yhdistyksien tapaaminen

Työpajan kulku:

1. Jaa osallistujat ryhmiin ja käykää lyhyt esittäytymiskierros tarvittaessa

2. Ryhmät ideoivat fläpeille

- miten liitto voi palvella yhdistysten jäseniä elämän erivaiheissa

- minkälaisia tarpeita yhdistyksillä on liiton suuntaan

3. Ryhmätyön purku, Mika kirjaa ideat ylös myöhempää työstöä varten

4. Käydään keskustelua, miten Mika voisi osallistua valtakunnallisten yhdistysten toimintaan

Su 9.2.2014

Tytti Fry, suomen kompurajalokayhd. 12-v, jäseniä , L20-L3O, aktiiveistä pulaa, hallitus prob, sitoutuneisuus,

synnynäinen vamma, raha-> resursseja tapamisiin, toiminnan laajenemiseen ei resursseja, 2-kokouksen

järj.

Kaje Lumpiola, Sedy,2-v, 190 jäsentä, sääntöjen mukaan etäkokouksia (alettu pitämään face to face kok.)

Milla llonen, Amc, v.-97,4Ojäsentä, kulta-aika 2OO0-l alku, raha ong., ei resursseja toiminnan
järjestämiseen, Mistä intoa??, facebook amc -ryhmä toimii välillä hyvin ja aktiivisesti.

Anu Herala, -97 perustettu, Sella, 307 jäsentä, 8-heng, hyvä ja sitoutunut hallitus, Tre-pääpaikka,

Arja Nurmela, Apeced ja addison ry,2O-v -95, aika hyvä hallitus, 300+ jäsentä, yhteistyön voimaa uskotaan,

v.-13 oli yhdistykselle tiukka, 2-vuotinen ray-projekti yhdessä Sellan kanssa. Apuja liitolta es. nuorille,

näkyvyyttä es. lT-lheteen, yhteistiä tapahtumia. Minna projektityöntekijänä tiedottamiseen, tukitoimintaa,

tukipuhel in, yhdistystoimintaa n,

Nuutti Hitunen, akson ry 05, 700-jäsentä, Ray.n rahaa mm. yleisavustus ja projekti, vertaistuki toimintaa,

OUKS, tays, Hyks, selkäydivammaisten keskuksia, oma työntekijä välttämätön, paljon ideoita -> kuinka

rajata, nuoriin mmc-lapsien problematiikka samanlainen,

Alpo Penttinen asevelvollisena vammaisuneiden tuki ry,,2OO7,liittoon -t0,70jäsentä, neuvontaa,

edunvalvontaa, nykyinen laki heikko asevelvollisena vammautuneille, l-kokous vuosi, netin kautta

tapaamisia, Helsingissä toimintaa, sähköposti kok.,

Anu Haverinen, 2005, Klfos ry, 75-jäsentä, perheitä jäseninä, vertaistuki, Pääkaupunki seutu, Hus-

yhteistyötä löytynyt, sitoutuminen usein lyhytaikaista, hallitus ok toimintaa, ajan puute ong, skype-

kokoukset, vuosikokouksen yhteydessä tapahtumia(1krt.), vinkkejä ja yhteistoimintaa muiden kanssa.

Mitro Kivinen, AH-potilaat,-92, (liittoon 2000), jäseniä i-liitolle 150, yhteensä 350 jäsentä yhteensä

{monenlaisia diagnooseja suolisto jnepieniä diagnoosiryhmiä), keski-ikä n. 21, nuorta porukkaa, hoidon

keskittäminen tärkeää, aktiivisuus vaihtelee,

Saija Qvintus, Mulibrey Nanismi ry, -06, 60-jäsentä, sairastavia + kannatusjäseniä, Suomessa n. 100

sairastavaa. ei avustusta, 1-vuosikokous + tapahtuma/vuosi, kultaa-aikaa odotetaan, yksi tekee muut

kinuaa, resursseja ei ole, eijuurikaan nuoria.
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Tämä pohdituttaa

Harvinaiset ovat liiton nuortakaartia, löytyy myös lapsiperheitä > Lapsille oma lehti miniHarava

Harvinaiset ohjausryhmä! Mitro, Merja, Anssi, Mirja, + Redy:läinen.

Tietoa lisää -> kuinka tiedotetaan !

Liiton sääntöasioissa korjattavaa -> !!

Seitin kanssa yhteisteistyötä.

Konfernssi puhelimet yhdistyksien käyttöön kokouksien helpottamiseksi.

Some-toim innan tehostam inen

Lääkkeet todella kalliit, liiton edunvalvontaa ja lausuntoja tarvitaan!

Liiton I injaa- >hen kinen esteettömyys, Hen kinen esteettömyys ! Leim aatu m ispäivät !

Paikallisyhdistysten tiloissa järjestettäviä kokouksia-> tiloja. lnvalidiliitolta halutaan resursseja yhteisiä

tapahtumia es. nuoret, lapset, vertaistuki ja näkyvyyttä.

Harava = harvinaisten lehti!

HAASTEITA

- Suurin osa yhdistyksistä pieniä, vähän jäseniä, jotka asuvat eripuolilla Suomea

- Sitoutuneisuus yhdistykseen loppuu kun oma tilanne paranee (toimiloita muutenkin vähän)

- Ei palkattuja työntekijöitä, ei resursseja toiminnan kehittämiseen tai edes välttämättömimpien
yhdistys asioiden hoitoon

- Kontrasti lnvalidiliiton paikallisyhdistystoimintaan valtava (vrt. jäsenet, paikallisuus vs.

valtakunnallisuus, resurssit, elämäntilanne -> iäkkäämpiä eläkeläisiä vs. lapsiperheitä)

Mahdollisuuksia

- Yhteistä (alue)toimintaa ns. paikallisyhdistyksien kanssa

- Harvinasten ja valtakunnallisten yhteistyö -> es. ray-hakemukset, koulutukset, seminaarit
- Harvinasten alueellinen vertaistukitoiminta (es. Joensuun perhetapaamiset)

laatinut Mika Saastamoinen
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VAIN KO. YHDISTYSTEN JOHTOKUNNITLE YM.

Tapaaminen 5.2.2014 KLO 9-10:30 Lastenklinikan kirjastossa, Stenbäckinkatu 11, 3. krs., Helsinki

Läsnä:

Lyhytkasvuiset ry (LKry), Sanna Leppäjoki & Susanna Lindroth (edustivat myös Mulibrey Nanismi ry:tä)
Kalfos ry, Anu Haverinen
Osteogenesis lmperfekta ry (Ol), Pirkko Justander
Sedy ry Gunilla Lindqvist
HUS, Lastenklinikan ylilääkäri Eero Jokinen

Muistion jakelu: osallistujat ja ko. yhdistysten johtokunnat, Jari Petäjä

Tapaaminen lähti yhdistysten aloitteesta, koska jäseniltä saatujen palautteiden takia yhdistyksistä haluttiin tuoda
esille huoli asiantuntevan hoidon turvaamisesta niille lapsille ja aikuisille, joilla harvinainen sairaus tai vamma, ja

toive hoitojen keskittämisestä. Lastenklinikan ylilääkäri Eero Jokinen kertoi käynnissä olevista suunnitelmista
tilanteen paranta miseksi. Seurantatapaaminen sovittiin vuoden päähän.

Käsiteltyjä asioita

Diagnosointi

Hoitojärjestelyt
Lastenklinikalla

Kaikissa harvinaisissa tapauksissa oikean diagnoosin saaminen mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa on erittäin tärkeää oikean hoidon ja tukimuotojen saamiseksi. Diagnoosilla on suora
vaikutus esimerkiksi Kelan etuuksiin: jos diagnoosia ei ole, vammaistukea on lähes mahdoton
saada.
Sedy ry toi esille tapaukset, joissa diagnoosia ei tehdä alle 12-vuotiaille. Tällöin olisi kuitenkin
tärkeää neuvoa, mitä lapsi voija ei voi tehdä, etteitapahdu tuhoa myöhempää ajatellen. Sedy
ry:n ehdotus on, että diagnoosi kirjoitettaisiin Kelaa varten ainakin suspektiona.
Ol ry toi esille erittäin ikävät tapaukset, joissa lapsen hauraat luut ovat johtaneet turhiin
pahoinpitelysyytteisiin; tiedotusta harvinaisista sairauksista olisi hyvä lisätä eri tahoille.
Lyhytkasvuiset ry toi esille eri-ikäisiä tapauksia, jotka eivät ole perusterveydenhuollosta
päässeet asianmukaisesti diagnosoitavaksi eikä diagnoosia ole tarkastettu geenitestein;
tiedotusta diagnosoinnin ohjaamisesta asiantunteviin yksiköihin olisi hyvä lisätä eri tahoille.
Eero Jokinen kertoi diagnostiikan kehittyvän sekä geenitestien tulosten tulevan nopeammin ja
tämä toivottavasti helpottaa tilannetta.

Yhdistysten yhteinen esitys on, että harvinaisten lasten keskitettyä hoitoa puolustetaan
viimeiseen asti.

Ol toi esille kaikkien toiveen, että kontrollikäyntien yhteydessä toivotaan muutkin tarpeelliset
tutkimukset, jotta perheiden ei tarvitse kaukaa matkustaa kovin montaa kertaa tai pitkäksi
ajaksi. Erittäin tärkeitä asioita harvinaisten kohdalla ovat myös kuntoutussuunnitelman
tekeminen ja haittaluokan määritys Lastenklinikalla. Kuntoutussuunnitelmassa tulisi
fiTsioterapian tarpeen määrittelyn lisäksi ottaa erittäin tarkkaan huomioon etenkin
harvinaisten nuorten sosio-ekonomisesta asemasta huolehtiminen {mahdollisuus
ammatilliseen kuntoutukseen, vammaisetuuksiin yms). Haittaluokan määritystä on
mahdotonta saada terveyskeskuksessa, ja sillä on erittäin suuri merkitys esimerkiksi
vammaisen pysäköintiluvan saamisessa ja autoasioissa (huomioitava vaadittu haittaluokka 1L
tai enemmän sekä liikkumiseen/kävelyyn vaikuttavien ongelmien esille tuominen).
Kalfos huomautti, että heikennystä on havaittu vastaanottojärjestelyissä ja hoitoajoissa.
Motivoituneen ja asiantuntevan hoitajan merkitys on erittäin tärkeä hoitokertojen sujuvuuden



Suomen Ehlers-Danlos ry LIITE 4 TOIMINTAKERTOMUS

varmistamiseksi. Henkilökuntaan toivotaan pysyvyyttä, koska tällöin heille tulee kokemusta ja
potilaat tutuksi, mikä helpottaa käyntejä. Lääkärin vastaanottoajoissa on huomioitava
vastaanottoajan mitoitus, koska harvinaisissa sairauksissa lääkärin asiantuntijarooli korostuu ja
potilaan ongelmat ovat usein hyvin monisyisiä, mikä vaatii paneutumista asiaan. Kalfos toi
esille myös tiimityöskentelyn ja monialaisen osaamisen tarpeen, niin että käytettävissä on
näihin harvinaisiin perehtyneet pediatrit, ortopedit ja röntgenologit.

Eero Jokisen uutinen täysipäiväisen viran täyttämisestä Lastenklinikalle otettiin erittäin
tyytyväisenä vastaan. Tällä hetkellä harvinaisten parissa Lastenklinikalla työskentelee Helena
Valtä, ja sitten tulisi olemaan 1% resurssia, minkä toivotaan parantavan tilannetta.
Hoitajatilanteeseen omat haasteensa tuo sisäilmaongelmista johtuvat työjärjestelyt sekä
tietenkin hoitajien omat toiveet, mutta siihen pyritään kiinnittämään huomiota.
Lastenklinikalla on kuntoutusohjaajia, joiden pitäisi tehdä kuntoutussuunnitelmat yksilöille
joilla kroonisia sairauksia.

Siirtyminen aikuispuolelle
Harvinaisten hoidon keskittäminen

Yhdistysten toiveena on harvinaisten hoidon keskittäminen niin lapsilla kuin aikuisilla.
Ol toi uutiset, että kansallista ohjelmaa harvinaisille ei ole tulossa.
Kalfos ry kertoi yhdistysten toiveen kattavasta polusta lapsuudesta aikuisuuteen; toivotaan
myös konsultointipalvelua paikallisille hoitotahoille.
LKry huomautti, että hakemuksiin liitettävillä lääkäritodistuksilla on suuri merkitys. Tässäkin
osaamiskeskuksella ja kokeneella, asiantuntevalla lääkårillä on merkitystä, koska joskus
lääkärin pitää osata tehdä oikeat kysymykset lausuntoa varten.
Keskusteltiin, kuinka hoidon onnistumisen kannalta hoitavan tahon kokemus oireiden ja

ongelmien samankaltaisuuksista sekä ratkaisuista on tärkeää (mikä kuuluu sairauteen, mikä ei
ja milloin kannattaa hoitaa/leikata ja milloin ei). Lisäksi on tunnettava sairauden elinkaari.
Tieto, kokemus ja tuntemus kertyvät vain ajan kanssa ja keskittämällä. Erityisesti kirurgiselle
hoidolle toivotaan keskittämistä.
Edes kaikki perusterveydenhuollon asiat eivät harvinaisten tapauksissa ole "peruskauraa". LKry

toi esille yksistään koon asettamat haasteet hoitotilanteelle (leikkaukset, hoito- ja apuvälineet,
lääkitys). Ol toivoo, että murtumatapauksissa olisi HUS:n alueella mahdollisuus mennä suoraan
Töölön sairaalaan.
Kalfos ja Sedy toivat esille harvinaisten sairauksien harvinaiset, kalliit lääkkeet.
Eerjo Jokinen kertoi, että HUS:lla on tehty kroonisia sairauksia sairastavien nuorten ohjelmia,
jossa suunnitellaan, miten siirto aikuispuolelle tapahtuu. Nyt työn alla on osaamiskeskukseen
liittyvä uudistus: lasten osaamiskeskukseen perustetaan harvinaisten sairauksien keskus, johon
yhdistetään harvinaiset aikuiset. Tarkoituksena on muodostaa sateenvarjo, joka kokoaa
Suomen osaajat verkostoon mahdollistaen esim. videokonsultaation, valtakunnallisen
päivystysverkoston. Ratkottavana vielä tietosuoja-asia; mahdollinen ratkaisu että päivystävät
lääkärit myös HUS:n palkkalistoilla.
Harvinaisten sairauksien keskus on vasta työn alla, perustaminen suunnitteilla 2015 eli
konkreettiset toimenpiteet eivät ole vielä selvillä. HUSin alueella aikuispuolen asiat on
helpompijärjestää. Mahdollisuus vaikuttaa myös STM:n kautta, mutta ensin pyritään
etenemään yhteistyöllä. Harvinaisten metabolisten sairauksien osalta harvinaiset yksiköstä on
keskusteltu yliopistollisten sairaaloiden lastenlääkäreiden kanssa, jotka kannattavat ajatusta.
Osaajat pitää koota eri puolilta Suomea yhteen: eri harvinaisten sairauksien osaamista on
kaikissa yliopistosairaaloissa. Huomioitava, että aikuisilla on aikuisten ongelmat, mihin vastaa,
että osaamiskeskukseen osallistuisi myös aikuispuolen lääkäreitä. Verkostolla pyritään
turvaamaan, ettei toiminta jää yhden henkilön varaan.
HUS korvaa sairaalassa olon aikana annettavat lääkkeet. Kotona annettavat lääkkeet maksaa
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huomioitava onpotilas itse. Vaikuttamistyötä voidaan tehdä Kelaan. Vammaistuessa

huomioitava kalliit lääkkeet. (EU ;n harvinaislääkityssuositus)

Töölön sairaalassa tilaongelmia, minkä takia sinne on vaikea päästä. Mutta on mahdollista
vaikuttaa että harvinaisten erityishoitoa vaativien tapauksessa tilanne huomioitaisiin.
Vuoden alusta on ollut oikeus valita hoitopaikkansa. Jotta matkakorvaukset saadaan
hoitopaikkaan asti, aina tarvitaan lähete ja siihen vaaditaan lähettävän lääkärin
yhteisymmärrys. Lisäksi toivotaan maksusitoumusta omasta sairaalasta; tällöin myös potilas
saa matkakorvaukset Kelasta.

Yhdistysyhteistyö Kaikki yhdistykset ovat mielellään mukana yhteistyössä ja käytettävissä esim.

osaa miskeskuksen suunnittel uissa ja siitä tiedottamisesta jäsenil leen

Jäsenlehtien välityksellä on mahdollista tavoittaa helposti useita eri sairausryhmien potilaita;
toivottiin jo nyt lupaa artikkeliin, jossa kerrotaan alustavia tietoja.
Sedy ry voi tarjota Reumaliiton kouluttamia kokemuskouluttajia. Heillä on myös tekeillä
hoitohenkilökunnan kanssa harvinaisen hoitopolku, jolle voisi olla käyttöä HUS:lla ja muilla
harvinaisilla ryhmillä.

Eero Jokinen kertoi, että uuteen lastensairaalaan mahdollisesti tulossa järjestötila
(samantyyppinen kuin Olga).

Seuraava tapaa minen 02/ 2015

ARTIKKELITUONNOS

Yhdistysyhteistyössä Lyhytkasvuiset ry:n, Mulibrey Nanismi ry:n, Kalfos ry:n Osteogenesis lmperfekta ry:n ja Sedy

ry:n edustajat ottivat yhteyttä HUS:n Naisten ja Lastentautien tulosyksikön johtajaan Jari Petäjään sekä

Lastenklinikan vastaavaan ylilääkäriin Eero Jokiseen. Yhdistyksistä haluttiin tuoda esille huoli asiantuntevan hoidon
turvaamisesta niille lapsille ja aikuisille, joilla harvinainen sairaus tai vamma, ja toive hoitojen keskittämisestä. Näin

saatiin sovittua tapaaminen, jossa Eero Jokinen kertoi käynnissä olevista suunnitelmista tilanteen parantamiseksi.

HUS:lla on tiedostettu haasteet harvinaisten hoidossa ja etenkin aikuispuolelle siirrossa. Lastenklinikalla on täytössä
apulaisylilääkärin virka. Lisäksi nyttyön alla on osaamiskeskukseen liittyvä uudistus: lasten osaamiskeskukseen tulee
harvinaisten sairauksien keskus, joka hoitaa kaikenikäisiä potilaita. HUSin alueella on helpompi lähteä ensin
aikuispuolen asioiden järjestelyistä. Huomioitava tietenkin on, että aikuisilla on aikuisten ongelmat, vaikka diagnoosi
on sama kuin lapsilla. Täten osaamiskeskukseen tarvitaan myös aikuispuolen lääkäreitä.

Vaikka EU:n suosittelema kansallinen ohjelma harvinaisten hoidosta jää Suomessa sote-uudistuksen jalkoihin,
tulevina vuosina visiona on muodostaa valtakunnallinen verkosto, joka kokoaa osaajat yhteisen sateenvarjon alle.
Erilaista osaamista on eri puolilla Suomea yliopistollisissa sairaaloissa (HYKS, TYKS, TAYKS, KYKS, OYKS). Verkostolla
pyritään turvaamaan toiminnan jatkuvuus, päivystys, sijaisuudet sekä osaamisen laajentaminen ja

monipuolistaminen. Harvinaisten metabolisten sairauksien osalta harvinaiset yksiköstä on käWy keskusteluja
yliopistollisten sairaaloiden lastenlääkäreiden välillä, jotka kannattavat ajatusta. Visiota on tarkoitus lähteä
toteuttamaan yhteistyössä vuonna 2015.

Vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut oikeus valita hoitopaikkansa. Mutta aina tarvitaan lähete, ja siihen vaaditaan
lähettävän lääkärin yhteisymmärrys, sekä maksusitoumus omasta sairaalasta. Harvinaisten edustajina toivomme,
että tässä ymmärretään, että maksusitoumus osaamiskeskuksiin on niin potilaan kuin kunnan edun mukaista.
Harvinaisissa tapauksissa vain erityisosaaminen ja hoitokokemus samanlaisista tapauksista mahdollistavat hoidon
onnistumisen ja vähentävät näin niin yksilön kuin kunnan hoitokustannuksia. Liputamme yhdessä tuumin hoidon
keskittämisen ja osaamiskeskuksen eteen tehtävän yhteistyön puolesta.

Lyhytkasvuiset ry, Mulibrey Nanismi ry, Kalfos ry, Osteogenesis lmperfekta ry ja Sedy ry
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