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HAE i PIO 

Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på 
Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog Janne Björkander 
att en undergrupp till PIO med personer med HAE skulle bildas. Ett förslag som deltagarna 
välkomnade och HAE-gruppen bildades. Deltagarna ansåg det viktigt att få tips och råd från PIO för 
att kunna komma igång och lyckas.  I dagsläget har PIO 89 st HAE-medlemmar, varav 65 har HAE och 
resten är familjemedlemmar. 

Åren som följde anordnades särskilda HAE-möten i Lund vid ett tillfälle och i Stockholm vid två 
tillfällen, för att erbjuda en föreläsningsdag och möjlighet att utbyta erfarenheter samt för att hitta 
fler medlemmar med HAE.  År 2010 hölls en HAE-dag i Umeå i ett försök att hitta personer med HAE 
från de norra delarna av Sverige. År 2013 anordnandes återigen en HAE-dag i Stockholm . 

Under åren har det anordnats föreläsningar om HAE i samband med PIO:s årsmöten och tillfälle för 
HAE-medlemmar att träffas. Ofta har det funnits egen lokal bokad till HAE-gruppen för att erbjuda 
egen tid för diskussioner inom gruppen.  

Kennet Almqvist var kontaktperson för HAE-gruppen mellan 2002 och 2008. Från 2008-2013 var 
Camilla Ericsson kontaktperson. Kontaktpersonen har årligen erbjudits möjlighet att delta vid HAEI:s 
möten, nordiska möten samt vartannat år vid SLIPI:s utbildningsdagar. 

År 2005 togs den första svenska informationsbroschyren om HAE fram i samarbete mellan PIO och 
ZLB Behring. Den skrevs av Janne Björkander. Broschyren uppdaterades 2011 och skrevs av SWEHA-
gruppen i ett samarbete mellan PIO och CSL Behring. Årligen skickas HAE-broschyren ut till 
medlemmar och till sjukhus runt om i Sverige. Ofta beställer sjukhusen broschyrer till all personal vid 
den avdelning som behandlar personer med HAE, så åtgången är stor.  

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste 
behandlingsrönen. 

Självfallet har även familjer med barn med HAE bjudits in till organisationens familjeläger i Uskavi. 

PIO arbetar med frågor som påverkar livssituationen för personer som lever med 
sjukdom/funktionsnedsättningar.  Många frågor är viktiga för alla oavsett diagnos. Sjukdomarna 
påverkar ofta vardagslivet inom arbete, skola, kommunikationer, fritid och den privata ekonomin. 
Även många frågor inom sjukvården är generella för många olika sjukdomar såsom tillgång till 
mediciner, vård och behandling. PIO erbjuder även stöd och råd för hur man kan hantera de 
svårigheter det kan innebära att leva med en kronisk sjukdom. PIO är medlemmar i 
Handikappförbunden och är därigenom med och påverkar i frågor som rör socialförsäkringar, 
arbetsmarknadsfrågor, skolfrågor, sjukvårdsfrågor/mediciner, kommunikationer med mera.  

 


