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Ansökan om statsbidrag till organisationer
för professionen och patienterna for bättre
Vård vid kroniska sjukdomar 2015 Mk  2015 '04- 1 7

Dose. cf W l
Så här använder du den elektroniska blanketten: D",

SOCIALSTYHELSEN

Handl 0181312101 VT*
°  Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis organisationens '

namn).

°  Fyll i de gråmarkerade fälten i blanketten (klicka dig fram med musen eller

tabbtangenten). Undvik semikolon och retur (Enter) när du skriver in texten.

Uppgifter om antal och belopp ska skrivas med siffror.

°  Spara den ifyllda blanketten.

°  Skriv ut blanketten, låt behörig person underteckna den och skicka till:

Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm märkt med dnr ovan.

°  Vi rekommenderar att en skannad kopia av originalet skickas per e-post till

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Ange dnr ovan i mejlet.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 20 april 2015. Läs

mer i Anvisningar för ansökan om statsbidrag till organisationer för profession-

en och patienterna för bättre vård vid kroniska sjukdomar 2015.

Kontaktuppgifter

Om fälten inte räcker till: ange fler medsökande i en bilaga till ansökan enligt

nedanstående upplägg.

Namn på (huvud)sökande organisation: Org.nr:

Ehlers-Danlos syndom Riksförbund 812800-9498

Utdelningsadress: Postnr: Postort:
Björkvägen  77 14733 Tumba

E-post till organisationen: Organisationens webbplats:
info@ehlers-danlos.se www.ehlers—danlos.se

Namn på kontaktperson: Befattning:

Britta Berglund ordförande (från 25 april 2015)

E-postadress till kontaktperson: Telefonnr till kontaktperson:
briber30@gmail.com 073-8052838; 08-56440408

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 OO socialstyrelsen@sociolstyrelsen.se

106 30 Stockholm Fox 075-247 32  52 www.sociolstyrelsen.se
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SOCIALSTYRELSEN

Namn på medsökande organisation l:

Svenska Marfanföreningen

Namn på kontaktperson:

Karin Olsson

E-postadress till kontaktperson:

karinolsson@me.com

Namn på medsökande organisation 2:

Namn på kontaktperson:

E-postadress till kontaktperson:

Sökt belopp
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Org.nr:

802017-3574

Befattning:

Styrelsemedlem

Telefonnr till kontaktperson:

070-53 855 l  9

Org.nr:

Befattning:

Telefonnr till kontaktperson:

Sökt belopp för år 2015 från Socialstyrelsen:

349 000

Kontouppgifter till huvudsökande organisation

Plusgironummer:

Välj ett av två 4176568-6

alternativ

Bankgironummer:

Betalningsreferens För sökandes bokföring (max. 10 tecken):

Soc.styr.

Planerad insats

Rubrik och beskrivning av insatsen:

Vården och Vi: Trygghet-samverkan-kunskap

Bifoga en aktivitets- och tidsplan.
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Ange om insatsen avser (l) patientcentrerad vård, (2) kunskapsbaserad vård eller (3) prevention och

tidig uppmärksamhet:

2

Syfte:

Att genom samarbete mellan två patientorganisationer som har liknande symtombilder öka kunskap-

erna om de behov som finns hos patienter och professionella i värden, för att sedan genom utbild-
ningsinsatser och kommunikation öka möjligheterna for god kvalitet och gott bemötande vid vårdens

möten.

Målgrupp:

Personer med EDS och MFS samt deras närstående samt personal inom sjukvården som arbetar med
dessa grupper.

Beskriv hur insatsen är kopplad till det patientnära arbetet:
Sjukvårdspersonal kommer att involveras i samtal och träffar i vår kartläggning av vårdens behov. Vi
söker personal som har specialkunskaper och intresse för de båda syndromen.Möten kommer också

att genomföras med organisationemas medlemmar för att söka rätt på de som vill utbilda sig till kon-

taktpersoner.

Beskriv hur insatserna kan utgöra modeller som kan omsättas i praktisk hälso- och sjukvård eller
bidra till att utveckla patienternas kompetens och möjlighet att aktivt delta i vård och behandling:
Med detta projekt som grund kan kontaktpersonema i våra föreningar utveckla sina förmågor att

stödja andra. De kan då förmedla en känsla av trygghet i sin funktion som kontaktperson. Där finns

vinster för vården, eftersom det kan bli färre besök i vården och utökad kommunikation genom bättre

förberedelser hos både patient och professionella.

Beräknad kostnad i kronor:

339 000

__l

Har den huvudsökande eller medsökande organisationer mottagit eller an-

sökt om annat statsbidrag för den planerade insatsen 2015?

E] Ja

IX! Nej

Om ja, beskriv:

Beräknade kostnader, sammanlagfdrjlanerade insatser  2015

 

   

 

 
 

Kö ta fänster, material, hyrd utrustnin 15000
x
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Kost och loi

   
Suma i i i i i i 339x000
Plats för kommentarer:

Sammanfattning

Sammanfatta ansökan med ca 100-200 ord.

Samverkan mellan patient och vårdgivare för bättre kommunikation är grundtanken med projektet.
Kontaktpersoner som är trygga i sin roll kan ge bättre förutsättningar för att hitta rätt vård givare och

även arbeta för att klargöra problematiken i kontakterna. De behöver därför utbildas för att kunna
vara till hjälp för andra. Vårdgivama kan inte förväntas ha kunskaper om alla sällsynta diagnoser men

med bättre samarbete vid besöket kan vården organiseras och planeras bättre till förmån för patienter

och personal. Med detta projekt kan således förståelsen för varandras kompetens bli bättre och

kommunikationen tydligare.

Behörig företrädare för den huvudsökande organisationen intygar härmed

att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga och att frågan om

att ansöka har behandlats av styrelsen eller annan i enlighet med beslutad

 
delegationsordning.

Ort och datum Under

Stockholm 2015-04-15 A/

Befattning Namnförtydligande l
Ordförande (från 25 april) Britta Berglund



'x

‘\

1

Proj ektansökan

VÅRDEN och v1

Trygghet-Samverkan-Kunskap

EDS Riksförbund och Svenska Marfanföreningen

April 2015
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Vården och  Vi: Trygghet- samverkan  -  kunskap

En positiv och effektiv samverkan mellan patient och vårdgivare gagnar alla parter och det är

grundtanken  med detta projekt. Att  patienten  dessutom  känner  sig trygg i sin situation vid

kontakten med vården skapar även detta bättre förutsättningar för ett bättre vårdresultat.

Vårdgivare  kan dock inte förväntas ha kunskaper om alla typer av sällsynta diagnoser, dess

symptom och bästa lösningarna för en effektiv och bra behandling. Idag beräknas att det finns

mellan 6-8000 sällsynta diagnoser, varav Ehlers-Danlos syndrom (EDS) och Marfans

syndrom (MFS) är s.k. multisyndrom som ger symptom inom  en  mängd olika områden pga

förändrad bindväv. Den består av tunna trådar som håller samman muskler, leder, skelett,

fäster hjärtklaffar och ögonlinser och håller kroppens organ på plats. Allt från ledvärk, smärta,

allvarliga hjärtfel, hudproblem, sämre munhälsa, neurologiska problem och synnedsättning till

depressioner och dagtrötthet m.m. kan uppstå hos dessa personer.

1.  Bakgrund

Ehlers-Danlos syndrom och EDS Riksförbund

Antalet medlemmar inom EDS Riksförbund är idag drygt 800, av dessa har ca 500EDS-

diagnos. Syndromet är ett ärftligt bindvävstillstånd, finns över hela världen, men  den

genetiska orsaken är ännu inte klarlagd. Enligt klassificeringen från 1998 (Beighton et al.)

delas syndromet in i sex olika varianter utifrån symtomatologin. Ãrftligheten beräknas vara

50% men ca.  en  tredjedel diagnosticerade beräknas ha  en  nymutation och mörkertalet är stort.

De stora problemen är överrörli  ga  leder, skör/tänj bar hud, blödningsbenägenhet, tand- och

munproblem, mag- och tarrnbesvär, trötthet och smärta. Detta innebär ofta svårigheter att orka

med skola och arbete och att få  en  diagnos kan ta många år eftersom kunskapen om

syndromet brister i sjukvården. Kontaktpersoner finns i 24 av våra län.

Marfans syndrom och Svenska Marfanföreningen

Svenska Marfanföreningen har 270 medlemmar, av dem är ca 160 sj älva diagnosbärare,

övriga är närstående. I föreningen finns även personer med andra Marfanliknande syndrom,

till exempel Loeys-Dietz syndrom. MFS är en ärftlig bindvävssjukdom som beror på  en  skada

i  en gen  i kromosompar 15. Den genens uppgift är att framställa ett protein, fibrillin, som  är

en viktig komponent i elastiska bindvävsfibrer. Skadan leder till att bindväven blir försvagad.

Ãrftligheten är 50%, men i 25% av fallen beror sjukdomen på en nymutation i arvsanlagen.

Man  uppskattar att ungefär  en  person per 10 000 invånare har syndromet, men troligen är

antalet högre. MF S kan  ge  besvär från många delar av kroppen -främst leder, skelett, ögon,

hjärta och kärl. Detta  kan  medföra värk och rörelsesvårigheter. Dagtrötthet är också vanligt

och symtomen har varierande svårighetsgrad. Kontaktpersoner finns ca 12 st i Sverige.

Gemensamma problem

Ett stort bekymmer för dessa två diagnosgrupper är att hitta  en  läkare som kan ställa

diagnosen och hänvisa till  annan  vård eller stöd som kan behövas. Diagnosernas konsekvenser
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berör hela familj en. För många tar det åratal av sökande och det orsakar stress, oro och

frustration. Svårighetema med kroppens bristande funktioner gör att skolgång och arbete

försvåras eller uteblir.

Inom dessa båda patientorganisationer har vi märkt våra medlemmars besvikelse när de varit i

kontakt med vårdgivare av alla kategorier. ”Ingen förstår mina problem”, ”Doktom kunde

ingenting om EDS/MFS och hade ingen aning om behandling eller vart han/hon skulle

remittera mig”, är vanliga kommentarer som vi får höra från våra medlemmar. Varför blir då

kommunikation så misslyckad vid dessa möten?

När en person ger en mer detaljerad beskrivning av sina möten med vården är det tydligt att

bättre förberedelser före kontakterna och många gånger en annan attityd inför dessa möten

skulle varit fruktbart. Det måste finnas en förståelse för den begränsade tid som finns att tillgå

vid dessa möten och att ansvaret för att använda den på bästa sätt ligger hos både vårdgivare

och patient. Problemen ska beskrivas tydligt så att vårdgivaren förstår vad syftet är med

besöket alternativt förstå vilka problem som är störst för patienten.

EDS Riksförbund och Svenska Marfanföreningen har under åren byggt upp ett nät av

kontaktpersoner som verkar lokalt i sitt län. Dessa kontaktpersoner skulle kunna agera

betydligt mer effektivt genom att dels utbildas bättre om syndromet och dels få utbildning i

hur en person kan agera vid vårdbesöken. De får ofta en kurativ roll när stora behov framställs

som burits länge och som kontaktpersonema får ta emot. Dessa kunskaper ska därefter föras

vidare till patienten i ett tidigt skede.

Efter en utbildningsinsats av kontaktpersonema i dessa organisationer kommer kontakterna

patient  -  vårdgivare att avsevärt förbättras. Om patienten går till sina möten med en annan

attityd och ett tydligare mål med vad man vill uppnå eller åtminstone vilket problem det

handlar om och förstår att detta måste bli tydligt inom besökstiden blir mötena bättre. Det går

inte att förklara 15 olika symptom och tro att doktorn, som i de flesta fall har begränsad

kunskap om EDS och MFS, ska få en tydlig bild och kunna fatta beslut om hur patienten ska

behandlas framöver.

För att kunna utbilda kontaktpersonema behöver vi få en bättre bild av hur vårdpersonalen ser

på hur de önskar dessa inledande möten. Detta gäller såväl läkare som sjuksköterskor,

sjukgymnaster m.fl. Den första delen i detta projekt syftar därför till att samla fakta, intervjua

vårdpersonal, patienter m.fl. och skapa ett utbildningskoncept. Kontaktpersonema ska

förberedas vid ett antal regionala sammankomster och kunna ge synpunkter på projektet och

utbildningsformatet.

Grundtanken med detta projekt är att utbilda kontaktpersoner i dessa förbund i hur man kan

samarbeta med läkaren vid besök. Ofta behövs också flera professioner för att få en bra

diskussion om patientens svårigheter. En förstudie på ett år planeras därför för att undersöka

vad som behövs för att skapa ett hållbart och genomförbart projekt. Projektet kan på sikt

kopplas till det regionala projektet som inom Sällsynta diagnoser bedrivs t.o.m. våren 2015.
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I den nu planerade förstudien (Del l) lokaliseras den kunskap som finns och utbildningen av

patienterna anpassas till vårdens behov. Med den ökade medvetenheten förväntas

omhändertagandet av dessa patientgrupper förbättras genom en ökad förståelse för varandras

kunnande och erfarenheter. Då kan vården organiseras så att rätt stöd kan ges och på sikt

minska antalet patientbesök i vården.

2. Syfte

Att genom ett samarbete mellan två patientorganisationer som har liknande symtombilder öka

kunskaperna om de behov som finns hos patienter och professionella i vården, för att sedan

genom utbildningsinsatser och kommunikation öka möjligheterna för god kvalitet och gott

bemötande vid vårdens möten.

3. Mål

Målet är att genom utbildning av kontaktpersonerna underlätta för sjukvården i mötena med

dessa två grupper, som har liknande besvär. En väsentlig del av detta är att skapa de allra

bästa förutsättningarna för en bra diagnostisering och efterföljande behandling. Målet är också

att genom bättre förberedelser göra mötena mellan patient och professionella effektiva och

resultatgivande.

Genom att bägge parter vid dessa möten får en bättre förståelse för den andra partens situation

ges grundläggande förutsättningar för ett bra samarbete med den svenska vårdapparaten.

Härigenom uppfylls patientorganisationernas målsättningar samtidigt som vårdpersonal

belastas betydligt mindre av dessa grupper och deras arbetstid används klokt. Patienterna

kommer att framstå som behagligare att bemöta vilket även torde motivera vårdpersonalens

engagemang.

4. Målgrupper

Den första målgruppen är alla personer som har EDS och MFS samt deras närstående, både de

som idag är medlemmar i de båda organisationerna men även andra som har syndromen och

deras anhöriga. Målsättningen är att via projektet och genom samverkan med sjukvården

knyta fler personer med dessa syndrom till våra respektive organisationer för att erbjuda den

hjälp och det stöd som vårt projekt kommer att medföra. Då kommer också flera personer att

vilja bli kontaktpersoner.

Den andra målgruppen är personal inom sjukvården som arbetar med, eller kommer att arbeta

med, personer med EDS och MFS.

5. Målgruppernas delaktighet

I första delen kommer sj ukvårdpersonal att involveras i samtal och träffar som ingår i vår

kartläggning av vilka behov som finns ute i vården. Vi vill också inom denna grupp söka upp

personal som har specialkunskaper och/eller intresse för de båda syndromen. Vi kommer även

att samtala med och träffa de båda organisationernas medlemmar för att söka rätt på de som

vill utbilda sig till kontaktpersoner.
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I den andra delen ska de professionella vara utbildare för våra kontaktpersoner då utbildas till

just kontaktpersoner.

6. Metod del 1 (År 1)

Litteraturgranskning för att identifiera andra utvärderade och rapporterade projekt på området

som genomförts inom handikapprörelsen. Vi vill också hitta andra projekt om

patientinformation i vården som genomförts inom forskning. Tillgängliga riktlinjer för vård av

personer med dessa diagnoser i medicinsk litteratur söks.

Relevanta program där vård av dessa grupper i landet har presenterats (Kalmar-överrörlighet,

Umeå-smärtprogram, Blekinge-teamarbete m.fl.) granskas.

E-postenkäter genomförs till medlemmar i de båda patientorganisationerna för att kartlägga

kontakter inom vården och vilka behov de har av information som de kan delge professionella

vid ett läkarbesök.

Professionella (läkare med olika specialiteter, sjuksköterskor, sjukgymnaster, ortopeder,

smärtläkare, psykologer m.fl.) i landet som har erfarenhet av att arbeta inom vården med

dessa grupper kontaktas för att undersöka vilken information de professionella efterlyser av

patienterna för att ställa diagnos och hur vidare åtgärder planeras. Dessa frågor kommer att

ställas i form av enkäter och telefonintervjuer. De professionellas behov av patientinformation

kommer att tydliggöras så att patienterna kan använda sina berättelser på ett sätt som ger

läkaren/vårdaren en möjlighet att ge rätt stöd.

Tidplan del 1 (År 1)

0 Litteraturöversikt en månad

o Enkäter till medlemmarna tre månader

o Kontakt med professionella i vården tre månader

0 Rapportering av resultat och planering av steg 2 tre månader

7. Metod del 2 (År 2)

Redovisning av del l inom förbunden via hemsidor, föredragningar vid olika möten och

utskick. I samband med detta undersöka hur många medlemmar som vill och har möjlighet

att delta i utbildningarna. Därefter kommer vi att bilda grupper i flera regioner i landet.

Konsulter (professionella, se dag l) kontaktas för att genomföra utbildningsinsatser. Med

utgångspunkt från ovanstående resultat skapa och testa ett utbildningsprogram om EDS och

MF S. Här kan ”Min bok om EDS”, ”EDS i Fokus”, ”Må bra med Marfan”, ”Jag vill så väl”

(rapport Sällsynta diagnoser), vetenskaplig litteratur m.m. ingå.

Påbörja och genomföra utbildning av medlemmar genom möten i fem regioner (norra, mellan,

östra, västra och södra Sverige). Minst två möten i varje grupp planeras för personer med

dessa diagnoser och deras närstående. I utbildningen ingår möten med professionella,
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information om forskning, diskussioner om sociala frågor, workshops och träning i hur jag

som patient tänker, förbereder mig och agerar i möten med professionella. Vad det innebär att

vara patientföreträdare, vård- och patientprocesser, kunskapsstöd, kvalitetsfrågor, praktiska

erfarenheter ur patientperspektiv, dialog och samarbete för att bygga nätverk kommer att tas

upp och arbetas med.

Tidplan del 2 (År 2)

0 Undersöka hur många personer som vill delta en månad

o Skapa utbildningsprogrammet 1,5 månader

0 Skriva handböcker för utbildningen 1,5 månader

0 Genomföra utbildningar i olika regioner åtta månader

8. Projektledare

Vi avser att, om medel beviljas, anställa en projektledare på deltid (50%) under del 1 och

heltid under del 2.

9. Referensgrupp

Klas Lange (EDS Riksförbund) k1as@eh1ers-danlos.se, 070-730 01 04

Karin Olsson (Svenska Marfanföreningen), karinolsson@me.com, 070-538 55 19

Anneli Jonsson (Svenska Marfanföreningen), jonsitos@h0tmail.c0m, 073-349 62 04

Carina Jonsson (EDS Riksförbund), carina@ehlers-danlos.se; 073-050 05 08

Ragnhild Lind (EDS Riksförbund), ragnhild@tagakonsult.se; 073-093  71  81

10. Dokumentation

Proj ektledaren skriver en gång per månad rapporter till referensgruppen om arbetet. Dessa

rapporter läggs i en sluten grupp på Facebook. Referensgruppens anteckningar kommer att

ligga till grund for den skriftliga rapport som skrivs och som utgör dokumentation av

projektet.

Två handböcker skapas - en för respektive syndrom  —  för att användas som studielitteratur för

nya kontaktpersoner som tillkommer vartefter i de båda patientorganisationerna.

11. Utvärdering

År 2017, när våra utbildade kontaktpersoner har varit verksamma under ett års tid, kommer vi

att samla till en utvärderingsträff för att dra lärdomar av det gångna året. Därefter samlas

referensgruppen och lägger förslag på vad som eventuellt behöver göras om eller förbättras.
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12.  Förväntade  effekter/resultat

Med detta projekt som grund kan kontaktpersoner i våra två föreningar utveckla sina

förmågor att stödja andra personer som de kommer i kontakt med. På så sätt kan de med

större säkerhet förmedla en känsla av trygghet i denna funktion som kontaktperson. Genom

detta finns vinster för vården eftersom de som har frågor ofta vänder sig till sin kontaktperson

innan man efterfrågar vårdens hjälp. Färre besök för individen och bättre kommunikation

genom bättre förberedelser hos både patient och professionella genererar vinster för

samhället.

13. Hur projektet lever vidare

Verksamheten med kontaktpersoner kommer att leva vidare i de båda patientföreningarna.

Styrelserna i respektive förbund ansvarar för att kontaktpersonerna får fortlöpande

information och vidareutbildning, samt ser till så att det rekryteras nya kontaktpersoner när så

behövs. Handböcker och rapporter som skapas kan också användas av andra föreningar i egna

utbildningsinsatser.

14. Budget

År 1. Förstudie Del 1 Del 2
Projektledare 180 000 360  000

Sociala avgifter (projektledare) 58  000 116  000
Adm. tjänster (Sällsynta diagnoser) 15  000 30 000

Resor för projektledaren 30 000 60 000

Resor för referensgrupp och konsulter 25  000 50  000

Infomaterial till kontaktpersoner och konsulter, formgivning 5  000 10  000

Portokostnader 10 000 20 000

IT och telefoni 10  000 20  000

Kontorsmaterial, kopiering m.m. 1  000 2 000

Möteslokaler 5  000 10  000

Ansöks för år 1 339  000 678  000

År 2. Utbildningar för kontaktpersonerna under del 2

Kursgårdar: mat, boende, lokaler, teknisk utrustning 500 000

Formgivning och tryckning av handböcker 50  000
Informationsmaterial till kontaktpersoner 10  000

Arvoden till konsulter på utbildningarna 150  000

Resor för deltagare, konsulter, referensgrupp 200  000

Material som konsulterna behöver 10  000

Uppföljningsträff för referensgruppen efter ett år, inkl. resor 90  000

Revision 20 000

Egeninsats* 0 0
Summa utgifter 339000 1 030  000
Totalt 2 047  000

'Egeninsats innebär att alla i referensgruppen arbetar ideellt.
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Referens

Riksförbundet Sällsynta diagnoser stödjer detta projekt Vilket Vi tror kommer att förbättra

situationen i vården för personer som har dessa diagnoser.

Elisabeth Wallenius, ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser


