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Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett handikappförbund som verkar för att förbättra villkoren 
för människor som har sällsynta diagnoser med komplexa funktionshinder. Vi företräder för 
närvarande ca 50 olika diagnoser och har ca 7 500 medlemmar. Diagnoserna är olika sinsemellan, 
men de har gemensamma faktorer som att sällsyntheten innebär särskilda svårigheter, att de ofta 
medför flerfunktionshinder samt att tillståndet är medfött och livslångt. Oftast är orsaken genetisk. 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är det enda handikappförbund som utgår från sällsyntheten. 
 
Inledande synpunkter 
Det är för oss i Riksförbundet Sällsynta diagnoser mycket glädjande att de särskilda 
förutsättningar som råder för sällsynta diagnoser nu uppmärksammas, och att intresset för dessa 
frågor ökar. Det arbete som görs inom EU är värdefullt. Vi hoppas att det faktum att de sällsynta 
diagnoserna återigen är prioriterade inom folkhälsoprogrammet och i kommissionens 
arbetsdokument för perioden 2008-2013 kommer att resultera i verkliga förbättringar för 
människor som har sällsynta diagnoser. 
 
Vår förhoppning är att det i Sverige finns politisk vilja och resurser att göra de förändringar och 
satsningar som behövs. Men vi anser att dessa insatser måste göras i nära samarbete med oss som 
brukarorganisation och företrädare för de människor som det i verkligheten handlar om. Detta 
betonas även i dokumentet från kommissionen. 
 
Vi vill också påpeka att det finns en risk att vårdgivare och övriga professionella får ett för stort 
inflytande i dessa processer. Det är svårt att företräda någon annan än sig själv; och det är lätt hänt 
att man bidrar till att bygga upp verksamheter med andra syften än de som är bäst ur 
brukarperspektiv. 
 
Inte bara en vårdfråga 
Vidare betonar vi vikten av att samhällets alla aktörer har kunskap om att det finns sällsynta 
diagnoser. Det är väsentligt att verka för att alla berörda yrkesgrupper får insikt om de svårigheter 
som finns, och det på alla områden, för människor som har sällsynta diagnoser. Frågorna vi 
besvarat här avser i stort sett endast vården. Detta kan innebära att sällsynta diagnoser uteslutande 
betraktas som ett vårdproblem. Men så är inte är fallet. 
 
Fråga 1 
Är EU:s definition av en sällsynt sjukdom tillfredställande? 
Vi anser inte att EU:s definition är bra. Istället vill vi behålla den nuvarande svenska definitionen, 
och påverka andra stater i vår riktning. Vi anser att det är en uppenbar risk att om vanliga 
diagnoser inkluderas, vilket definitionen ”5 av 10 000 personer” innebär, så urholkas definitionen 
av vad som menas med ”sällsynt”. De verkliga och särskilda förutsättningar som med nuvarande 
definition är relaterade till sällsyntheten är då inte självklara, och förståelsen för sällsynthetens 
problematik minskar. På EU-nivå talar man om ”särskilt sällsynta” (”ultra rare”). Det är ett nytt 
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begrepp som tillkommit på grund av att EU-kriterierna för ”sällsynt” är vida. 
 
Vi vill även tydliggöra att i vår definition avses diagnoser som leder till varaktiga funktionshinder. 
Det är inte en sjukdom som är behandlingsbar eller övergående som avses. Detta är viktigt att 
framhålla. 
 
Fråga 2  
Håller du med om att det finns ett trängande behov av att förbättra kodningen och 
klassificeringen på detta område? 
Ja. Vi anser att en bättre klassificering är värdefullt och nödvändigt för att skapa förutsättningar för 
att förbättra vården av och öka kunskapen om de sällsynta diagnoserna. 
 
Fråga 3  
Kan en europeisk förteckning över sällsynta sjukdomar bidra till en bättre hantering av 
sällsynta sjukdomar inom ert nationella/regionala system? 
Självklart är en förteckning över sällsynta sjukdomar värdefull. Förteckningen kan ge bättre 
förutsättningar för likartad vård och gemensamma ställningstaganden och behandlingsstrategier på 
Europanivå. Men det är väsentligt att poängtera att en förteckning måste kompletteras med 
information och riktlinjer till vårdgivare på alla nivåer, så att den används fullt ut. 
 
Fråga 4 
Bör de europeiska referensnätverken privilegiera kunskapsöverföring? Patientrörlighet? 
Båda? Hur? 
Kunskapsöverföring anser vi är mycket angelägen. Den är en förutsättning för att utveckla och 
utvärdera behandling, och ge underlag för och uppslag till forskning. Detta är betydelsefullt både 
på nationell och internationell nivå. Men det är grundläggande att, i detta sammanhang, ändå 
beakta och ha förståelse för att information inte är lika tillgänglig då den är på ett annat språk än 
det egna. 
 
För att bygga upp kunskap anser vi att det också måste skapas nationella medicinska center med 
rikstäckande upptagningsområde. De skulle ansvara för att koordinera behandlingsinsatser samt ha 
ett heltäckande ansvar både vad gäller akuta och tillfälliga behandlingar. Dessutom skulle centrens 
ansvar omfatta understödjande behandling, som habilitering och rehabilitering, i relation till 
diagnosen. Det innebär att de olika professioner som behövs utifrån diagnos ska finnas 
representerade på centret och där utveckla samverkan i team. Kunskapsöverföringen från centren 
till de olika vårdgivarna i patientens hemmiljö är förutsättningen för att patienten ska få fortsatt 
och kontinuerlig vård även på hemmaplan. De nationella medicinska centren bör vidare ansvara 
för ”sina” diagnoser under hela livet för att följa och se hur diagnosen påverkas under olika 
skeden. Centren ska också tillse att utveckling och forskning om respektive diagnos kommer till 
stånd, att resultaten förs vidare samt utveckla nätverk och samverka med center i andra länder.  
 
Vi anser att det är värdefullt för patienten att ha möjlighet att komma till ett center vid behov, och 
betraktar inte avståndet till centret som ett avgörande problem. Det är bättre att resa och verkligen 
få den vård som behövs, snarare än att ha nära till vårdgivare som saknar erforderlig kompetens 
om ens sällsynta diagnos. 
 
Vi menar vidare att det krävs en central styrning, så att de center som etableras täcker de olika 
sällsynta diagnoserna samt utgår från de behov som finns hos dem som har diagnoserna. Det finns 
annars en farhåga att det grundas center utifrån professionens intresse för en särskild diagnos. I 
dokumentet utrycks att det är centralt att identifiera expertcentrum och ge dessa största möjliga 
ekonomiska stöd. Men i det arbetet anser vi att det måste ingå en åtgärdsplan för 
diagnoser/diagnosgrupper där sådant expertstöd saknas. 
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Det är också av stor vikt att det finns en nationell samordning mellan de center som byggs upp, för 
att säkerställa enhetlig utveckling av centren och därmed likvärdig kvalitet. 
 
Fråga 5  
Bör Internetbaserad och elektroniska verktyg införas på detta område? 
Vi anser att det är relevant att utveckla och använda elektroniska verktyg och ser dessa som 
ytterligare ett medel för att utveckla god och korrekt vård. 
 
Fråga 6 
Vad kan göras för att ytterligare förbättra tillgången till högkvalitativ testning för sällsynta 
sjukdomar? 
Vi anser att de förslag som ges i dokumentet är bra. Men vi vill poängtera vikten av att vara 
medveten om, och ha beredskap för, de etiska dilemman och scenarier som kan uppstå vid olika 
test. Vården måste ges förutsättningar för att, genom beredskap och kunskap, hantera detta. Vi ser 
även en risk att industriellt vinstintresse kan få alltför stor betydelse i detta sammanhang. 
 
Fråga 7  
Anser du att det finns ett stort behov av bedömningar på EU-nivå om eventuell allmän 
screening för sällsynta sjukdomar? 
Då screening görs för att kunna ge rätt behandling, och därigenom förhindra eller minska 
förekomsten av att funktionshinder eller sjukdom uppstår, har screeningen ett stort värde. Men om 
den görs av andra syften, och där valet handlar om att välja eller välja bort ett barn som befaras ha 
något funktionshinder, uppstår etiska dilemman till följd av screeningen. Vården har inte kunskap 
och förutsättningar att ge de råd och det stöd som behövs. Därför är det angeläget att bedömningar 
om screening blir likriktade och enhetliga på EU-nivå.   
 
Fråga 8  
Anser du att problemet med tillgång till särläkemedel bör lösas på nationell nivå eller  
EU-nivå? 
Det är av stort värde om tillgången till särläkemedel styrs på EU-nivå, dels för att täcka kostnader 
för nationer som har liten befolkning, dels för att utjämna skillnader i tillgång på särläkemedel. 
Det bör också ge bättre förutsättningar för utveckling av nya kostsamma läkemedel samt minska 
de ibland mycket höga kostnaderna för behandling av vissa diagnoser och därigenom ge mer 
utrymme för humanism och mindre för ekonomism. 
 
Fråga 9 
Bör EU ha en förordning om medicintekniska produkter och diagnostik för sällsynta 
diagnoser? 
Det är bra om produkter och diagnostik finns inom EU, för att säkerställa tillgången. 
 
Fråga 10  
Vilka slags specialiserade sociala tjänster och utbildningstjänster för patienter med sällsynta 
sjukdomar och deras familjer bör rekommenderas på EU-nivå och nationell nivå? 
På grund av stor kunskapsbrist om sällsynta diagnoser hos yrkesverksamma som beslutar om 
insatser, ekonomiskt eller annat bistånd, till människor som har funktionshinder, erhåller inte de 
som har sällsynta diagnoser de insatser som de har rätt till i samma utsträckning som de som har 
mera vanliga funktionshinder. För att kom tillrätta med detta behövs en massiv satsning på ökad 
kunskap till alla som arbetar med och utbildar sig inom dessa områden.  
 
Föreningarna för respektive diagnosgrupp gör stora insatser för sina medlemmar, vilket tydligt 
bekräftades i den medlemsundersökning som Riksförbundet Sällsynta diagnoser redovisade 2004. 
Föreningarnas stöd är för många en mycket betydelsefull insats, då det är genom föreningarna den 
enskilde får kunskap om sin diagnos, sina rättigheter och hur de ska gå tillväga för att få rätt vård 
eller insatser beviljade. Det är ofta genom föreningarna som den enskilde får möta andra i samma  
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situation och ges tillfälle att uppleva värdefull gemenskap och tillhörighet. Detta ger i sig ökade 
utsikter att klara sin livssituation och förbättra livsvillkoren. 
Men det finns ett omfattande problem med denna föreningsverksamhet, genom att 
diagnosföreningarna inte har tillgång till något ekonomiskt stöd för sin verksamhet. I Sverige finns 
inget ekonomiskt stöd till rikstäckande föreningar. Istället förutsätts föreningsverksamhet utgå från 
kommun eller region, och därigenom få stöd från kommun eller landsting där föreningen är 
verksam. Men de förutsättningarna saknas för rikstäckande diagnosföreningar. Det leder till att 
föreningarnas grad av aktivitet är mycket ojämn, och beroende av eldsjälar för att överleva. 
Diagnosföreningarnas svårigheter att finansiera sin verksamhet är en ytterst betydande aspekt som 
absolut bör beaktas när man ser över situationen för människor som har sällsynta diagnoser. 
Utbildningar om sällsynta diagnoser är generellt sett också en stor bristvara. De utbildningsinsatser 
som ges av habiliteringarna i landet är både ojämnt fördelade och otillräckliga. Den 
familjeverksamhet som bedrivs på Ågrenska i Göteborg har fått gott betyg av våra medlemmar. 
Men åtskilliga vittnar om att de har svårt att få komma till Ågrenska som följd av att det egna 
landstinget inte vill bekosta vistelsen där. För många är det dessutom bara ett tillfälle som ges. 
Fem dagars utbildning på Ågrenska – under hela livet. Detta är otillräckligt. 
Slutsats: det finns massor att göra, i första hand på nationell nivå, för att förbättra situationen för 
dem som har sällsynta diagnoser. 
 
Fråga 11 
Vilka slags förvaltnings- och finansieringssystem vore lämpligt för register, databaser och 
biobanker? 
En statlig myndighet bör styra dessa system. Detta ansvar ska inte ges till privata företag. 
 
Fråga 12 
Hur ser du på rollen för partner (industrin och välgörenhetsorganisationer) i en EU-insats 
för sällsynta sjukdomar? Vilken modell vore lämpligast? 
Vi frågar oss vad som händer med tilldelningen av statliga medel om välgörenhetsorganisationer 
tar över. Rollen för olika partners måste beaktas. Industrin bör enligt vår åsikt betala till 
forskningsfonder som forskare inom området sällsynta diagnoser kan ansöka om pengar från. 
Under de rätta förutsättningarna, med tydliga avtal som anger spelreglerna, är vi dock positiva till 
samarbete både med industrin och välgörenhetsorganisationer. 
 
Fråga 13 
Stöder du tanken på en handlingsplan? Bör en handlingsplan i så fall upprättas på nationell 
eller regional nivå i ditt land? 
Vi anser att det snarast bör upprättas en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige. 
Planen ska innefatta alla delar som är nödvändiga för att människor som har sällsynta diagnoser 
ska kunna leva som andra och ges lika villkor. Det innebär omfattande förbättringar av vård, 
omsorg, skola, arbete och fritid samt bättre villkor för föreningar som, på ideell grund, verkar för 
människor som har sällsynta diagnoser.  
 
Fråga 14  
Anser du att det är nödvändigt att inrätta ett nytt EU-organ för sällsynta sjukdomar och 
inleda en genomförbarhetsstudie? 
Ja. Inrättandet av ett sådant EU-organ gör det möjligt för EU att stödja och påverka 
medlemsländerna att verka för åtgärder som gagnar sällsynta diagnoser. Detta bör i sin tur leda till 
förbättringar och likartade villkor i EU:s medlemsländer, något som vi välkomnar.  
 
Med vänliga hälsningar 

 

Elisabeth Wallenius, förbundsordförande 
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