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    Stockholm 21 januari 2008 
 
 
 
Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området 
sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) 
 
 
Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ. Det lyfter fram många viktiga frågor 
inom området sällsynta sjukdomar och överlag är bakgrundsanalys och frågeställningar relevanta och 
välinitierade.  
 
Vi svarar nedan på de 14 specifika frågor som EU ställer. Det framgår i förfrågan att synpunkter som 
framförs inom ramen för detta samråd inte måste begränsas till dessa 14 givna frågor. Vi vill här gärna 
framhålla två ytterligare områden som vi tycker bör betonas mer än vad som nu framgår i detta 
dokument.  
 
Globalt perspektiv: Vi instämmer till fullo i att samarbete över nationsgränserna är utomordentligt 
angeläget avseende sällsynta sjukdomar. Vi vill här även särskilt framhålla att av de skäl som anges i 
dokumentet så bör ett globalt perspektiv framhållas. Det är angeläget för EU och drabbade patienter att 
EU stödjer informationsutbyte och samarbete med regioner även utanför EU, särskilt när det gäller 
forskning om sjukdomar där antalet patienter i ett land eller region inte utgör en tillräcklig bas för 
nödvändig kunskapsuppbyggnad. 
 
Sedan år 2005 pågår ett internationellt utbyte och samarbete inom området sällsynta sjukdomar och 
särläkemedel inom International Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs (ICORD). Den 
första konferensen hölls i Stockholm år 2005, på initiativ av Karolinska Institutet, Stockholm, och med 
stöd av Office of Rare Diseases, National Institutes of Health, USA och Europeiska kommissionen. 
Det hölls sedan en ICORD-konferens år 2006 i Madrid och en år 2007 i Bryssel. ICORD 2008 
kommer att hållas i USA, på National Institutes of Health.  
 
ICORD har nu vidareutvecklats till en interkontinental förening, med följande uppdrag: “To improve 
the welfare of patients with rare diseases and their families world-wide through better knowledge, 
research, care, information, education and awareness”. ICORD har följande målsättningar: ”To 
organize International Conferences on Rare Diseases and Orphan Drugs (ICORD); To promote 
research, ethics, policies and actions on rare diseases and orphan products in all regions of the world; 
To facilitate and provide a global forum for all stakeholders for effective communication, formation of 
opinion and public debate, concerning rare diseases and orphan products; To enhance international 
discussion, cooperation and coordination of research, policies and actions of all bodies active in the 
field of rare diseases and orphan products; To exchange best practices between existing bodies and 
develop international approaches and tools to address common issues in rare diseases and orphan 
products.   
  



  
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Barncancerforskningsenheten 

______________________________________________________________________________ 
Adress Address          Telephone       Fascimile  
Barncancerforskningsenheten Childhood Cancer Research Unit Q6:05 + 46 8 5177 2870 (secretary)   
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q6:05 Astrid Lindgrens Children’s Hospital    + 46 8 5177 1950 (assistent)     + 46-8-5177 3184  
Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska University Hospital + 46 8 5177 0000 (operator) 
171 76 Stockholm SE-171 76 Stockholm, Sweden E-mail: Jan-Inge.Henter@ki.se   

Vi menar att detta internationella synsätt är särskilt viktigt när det gäller sällsynta sjukdomar och 
utveckling av behandling för drabbade patienter. Vi anser att detta internationella synsätt bör lyftas 
fram som en ytterligare punkt i dokumentet, utöver de 14 som presenteras, och att det bör framhållas 
att EU önskar stödja detta internationella synsätt, och lämna visst finansiellt stöd till ICORD.    
 
Kliniska studier: Vi vill därför här samtidigt framhålla ett mycket stort problem avseende behandling 
av patienter med sällsynta sjukdomar där EU, dessvärre, på ett påtagligt sätt försämrat möjligheten till 
behandling av patienter som drabbats av sällsynta sjukdomar.  
 
Problemet emanerar från THE CLINICAL TRIALS DIRECTIVE (DIRECTIVE 2001/20/EC). 
Detta direktiv har gjort det betydligt mer komplicerat att initiera kliniska studier inom EU, och detta 
drabbar (naturligtvis) framför allt studier som omfattar få patienter per studie (dvs. sällsynta 
sjukdomar) och icke-kommersiellt inriktade studier, dvs. det är företrädesvis akademiskt drivna studier 
och studier på sällsynta sjukdomar som drabbas. Vi anser att det är utomordentligt angeläget att EU 
med kraft och skyndsamhet verkar för att underlätta möjligheten att driva kliniska studier inom EU, 
och att detta direktiv omarbetas.  
 
Den administrativa bördan har ökat betydligt, vilket gör att många akademiskt verksamma läkare drar 
sig för att initiera nya kliniska studier. Detta direktiv är således kontraproduktivt, och motverkar 
snarare skapande av bättre terapier för EU:s befolkning. Det vore värdefullt om det gick att överväga 
att reducera de administrativa kraven, åtminstone för icke-kommersiella studier på sällsynta 
sjukdomar. Det finns också problem med försäkringskrav och krav på sponsorer, vilket också försenat 
kliniska studier. Det är också problematiskt att direktivet tolkas olika i olika länder. Vid en revision är 
det angeläget att försöka välja en enkel lösning. Det går inte att beräkna hur mycket ohälsan i EU ökat 
på grund av detta direktiv, men det är utomordentligt angeläget att möjligheten att driva kliniska 
studier på sällsynta sjukdomar inom EU underlättas.  
 
 
Nedan följer kommentarer och svar på de specifika frågor som ställs i dokumentet.   
 
 
FRÅGA 1:  
 
Ja, vi uppfattar EU:s nu gällande definition som tillfredställande. Den avgränsar på ett rimligt sätt 
begreppet sällsynta sjukdomar, och ger en rimlig storleksordning på antalet patienter som innefattas i 
begreppet.  
 
Vi uppfattar det rimligt att använda en proportionerlig andel av befolkningen, som EU nu gör, i stället 
för ett fixt absolut tal, som man gör i USA. Vi anser vidare att det är utomordentligt viktigt att samma 
definition används inom hela EU, och anser att Sverige bör använda samma definition som EU nu 
använder.  
 
 
FRÅGA 2:  
 
Det finns ett klart behov av att förbättra klassificeringen av sällsynta sjukdomar. En tydligare 
klassificering kan underlätta definitioner som behövs för att samordning och samverkan ska fungera 
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optimalt på det här området. Det är också viktigt med ett gemensamt och tydligt språk angående 
sällsynta sjukdomar när man vill inventera dessa för att fastställa prevalens och klargöra behov inom 
forskning, utveckling, vård och omsorg. På grund av den ökande kunskapen om det mänskliga 
genomet ökar ständigt antalet sjukdomar som räknas som sällsynta. Man uppskattar att ca fem nya 
sjukdomar tillkommer varje vecka, enligt EU:s nu gällande definition. Det är därför viktigt att ett 
klassificeringssystem är dynamiskt eftersom det ständigt behöver uppdateras. Ett väl genomtänkt och 
flexibelt kodningssystem blir då ett bra verktyg både ur vård- och forskningssynpunkt.  
 
 
FRÅGA 3: 
 
Ja, en europeisk förteckning kommer att underlätta planering av riktade satsningar såväl nationellt som 
internationellt. Se även svar på fråga 2 ovan.  
 
 
FRÅGA 4:  
 
Vi anser att det på sikt är överlägset bäst att prioritera kunskapsöverföring snarare än patientrörlighet.  
 
Det ger möjlighet att stimulera kunskapsöverföring från referenscentra till regionala/nationella centra, 
där sedan ytterligare kunskap kan genereras. Det ger möjlighet till vidareutveckling av kunskap hos 
behandlande personal lokalt, och minskar den sårbarhet som blir följden om det endast finns enstaka 
referenscentra. Det blir också billigare på sikt med regionala centra än enstaka referenscentra dit 
patienten måste åka lång väg. Det blir också enklare för patientens familj och anhöriga.  
 
Att stödja patientrörlighet kan bara ses som en kortsiktig tillfällig lösning, innan relevant kunskap 
hunnit spridas till lokala/regionala centra. På lång sikt är kunskapsöverföring från expertcentra till 
lokala/regionala centra således att föredra.  
 
Antalet och tätheten av lokala centra beror till stor del på sjukdomens grad av ovanlighet. Mycket 
ovanliga sjukdomar kan med nödvändighet inte ha samma antal centra som något mindre ovanliga 
sjukdomar.   
 
 
FRÅGA 5: 
 
Ja, olika Internet-baserade informationsdatabaser och verktyg är särskilt användbara när det gäller 
sällsynta tillstånd. Denna typ av verktyg är till stor hjälp för att sprida kunskap, inte bara för att 
informera patienter eller för att låta forskare dela med sig av sina resultat. Rätt använda kan 
elektroniska verktyg även vara till stor hjälp i den praktiska sjukvården. Det är nämligen omöjligt för 
den enskilde läkaren att besitta kunskap om många tusentals sällsynta diagnoser och dess unika 
förutsättningar samt krav på särskilda hänsyn i vården. I en akut situation t.ex. på en akutmottagning 
kan effektiva elektroniska databaser ge snabb och nödvändig information om ett visst tillstånd till den 
behandlande läkaren. 
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FRÅGA 6:  
 
Vi håller med om att det är viktigt att det finns ett europeiskt nätverk av ackrediterade laboratorier som 
kan genomföra högkvalitativ testning avseende sällsynta sjukdomar. Det är angeläget att det finns en 
lista där dessa tester och laboratorier presenteras (gärna elektroniskt), och att en sådan lista 
regelbundet uppdateras så att den speglar den medicinska utvecklingen.  
 
 
FRÅGA 7:  
 
Ja, vi anser att det vore värdefullt med en bedömning på EU-nivå av eventuell allmän screening för 
sällsynta sjukdomar. Det bör sedan inte hindra att enstaka medlemsländer gör ytterligare screening, 
utöver den minsta gemensamma screening som man enas om inom EU. Naturligtvis måste införandet 
av varje enskild diagnos i en screening föregås av en allsidig bedömning av medicinsk expertis för den 
aktuella sjukdomen.  
 
 
FRÅGA 8:  
 
Detta är en fråga som kompliceras av att det finns betydande skillnader mellan hur sjukvård bedrivs 
inom olika medlemsländer. Det är också en komplicerad fråga med svåra etiska och ekonomiska 
överväganden. Vi bedömer därför att det är mest rimligt att denna fråga löses på en nationell nivå.  
 
Även om vi ser positivt på ökad tillgång till läkemedel för sällsynta sjukdomar så måste det finnas en 
rimlig balans gentemot tillgången till behandling av mer vanliga sjukdomar. En sjukvårdsbudget är ju 
inte obegränsad. Det kan gärna finnas någon form av rekommendation från EU med råd till de 
nationella beslutsfattarna. Vi tror att ett sådant dokument från EU kan underlätta för nationella 
beslutsfattare att fatta beslut i dessa ofta svåra frågor avseende rimlig tillgång till behandling för 
ovanliga sjukdomar.   
 
 
FRÅGA 9: 
 
EU:s förordning om särläkemedel har varit mycket framgångsrik, både när det gäller att stimulera 
utvecklingen av nya läkemedel och att skapa nya utvecklingsmöjligheter inom både bioteknisk och 
läkemedelsindustri. En förordning i syfte att stimulera utveckling av diagnostik och medicintekniska 
produkter inom området sällsynta sjukdomar kommer troligen att kunna få en liknande effekt på den 
biotekniska och medicintekniska sidan. Inte minst kommer detta även att gagna patienter med 
sällsynta tillstånd, då förutsättningarna för diagnos och behandling för många patienter kommer att 
förbättras om nya produkter blir tillgängliga.  
 
 
FRÅGA 10:  
 
Vi instämmer i att det är rimligt att utveckla och öka möjligheten av användning av läkemedel för 
”compassionate use”. Vi ser fram mot en policy som kan stimulera användningen av läkemedel under 
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utveckling för ”compassionate use”. Denna policy kan gärna utvecklas av EMEA, med stöd av 
COMP. En tillåtande policy härvidlag kommer sannolikt snarast att påskynda ackumulering av 
kunskap om dessa läkemedels effekter, vilket är till gagn för såväl samhälle som industri. 
 
Vi anser att rekommendationer avseende specialiserade sociala tjänster och utbildningstjänster för de 
aktuella patienterna i första hand bör utformas på nationell nivå, eftersom de sociala systemen inom 
olika länder skiljer sig i betydande omfattning.  
 
 
FRÅGA 11:  
 
Vi tycker att det är angeläget att stimulera forskning och utveckling i fråga om sällsynta sjukdomar, 
särskilt på internationell nivå.  
 
Vi instämmer i att det är rimligt att stimulera stöd till databaser och register av olika sällsynta 
sjukdomar. Vi vill dock framhålla att det är angeläget att stimulera både biologisk forskning och 
registerforskning. Vi vill framhålla att biologisk forskning inom sällsynta sjukdomar inte sällan ger 
resultat som är applicerbara även för vanligare sjukdomar, och att det finns många mycket goda skäl 
att även satsa på biologisk forskning inom området sällsynta sjukdomar. Detta bör lyftas fram än mer i 
dokumentet.  
 
Beträffande biobanker anser vi att det är tillfyllest med gemensamma register över vilka biobanker 
som finns tillgängliga. Då kan intresserade forskare lätt komma i kontakt med aktuella biobanker. Det 
är idag inte rimligt att kräva gemensamma samlingar av biologiska prover i centralt administrerade 
biobanker.     
 
Eftersom kliniska register och biobanker inte sällan kommer till stånd via separata initiativ och via 
separata kanaler även då det gäller forskning inom samma sjukdom, bör man separera dessa två frågor. 
Om de integreras till en satsning på patientregister koordinerat med en biobank riskerar detta därför att 
i realiteten bli kontraproduktivt.    
 
 
FRÅGA 12:  
 
För att kunna utveckla diagnostik och behandling av sjukdomar är det viktigt inom all medicinsk 
forskning att stimulera samverkan mellan forskning, vård och industri. Detta blir särskilt viktigt inom 
området sällsynta sjukdomar då kunskapen inom ett visst område ofta är mycket begränsad och 
samtidigt geografiskt spridd över världen. För att stimulera forskning och samverkan är finansiering av 
gemensamma projekt och av olika infrastruktursatsningar ett överlägset verktyg. Således vore det av 
stor vikt att få till stånd EU-stödda projekt för att skapa funktionella core faciliteter för t. ex. 
substansbibliotek och s.k. high-throughput screening av kemiska substanser och molekylära mål (s.k. 
targets).  
 
Kommissionen bör även specifikt stödja olika samarbetsprojekt mellan akademi, industri och 
patientorganisationer inom området sällsynta sjukdomar. Man bör även skapa finansiella och 
strukturella förutsättningar för akademiska forskare att kunna genomföra kliniska prövningar för 
behandling av sällsynta sjukdomar i fas I och fas II. En anledning till detta är att läkemedelsbolagen är 
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tveksamma till att genomföra kostsamma kliniska prövningar för behandlingar med få patienter i de 
fall då prövningarna tenderar till att bli både mer kostsamma och då en eventuell färdig produkt har en 
mindre marknad än vad som är fallet för de stora folksjukdomarna. I akademiskt initierade prövningar 
publiceras vanligen resultat oavsett utfall, vilket är till stor nytta för andra forskare och för 
läkemedelsindustrin. Däremot publiceras inte alltid negativa resultat när läkemedelsindustrin sponsrar 
kliniska prövningar. Både för patienter och samhälle är det därför angeläget att regelverket för kliniska 
studier, särskilt studier för sällsynta sjukdomar, utformas så att de på ett rimligt sätt kan genomföras av 
akademiska forskare.  
 
 
FRÅGA 13:         
 
Ja, EC bör utarbeta guidelines för nationella handlingsplaner. För Sveriges del bör det finnas en 
nationell handlingsplan. 
 
FRÅGA 14: 
 
Det är viktigt att ta fram hälsoindikatorer på såväl nationell som EU-nivå för sällsynta sjukdomar. 
Inom all medicinsk forskning och utveckling är det viktigt med kommunikation och utbyte av 
information vid konferenser. Inom området sällsynta sjukdomar är detta särskilt viktigt, då det finns få 
experter och även få patienter inom ett visst geografiskt område. Karolinska Institutet tog 2005 
initiativet till en internationell konferens på temat sällsynta sjukdomar (International Conference on 
Rare Diseases and Orphan Drugs,  ICORD 2005). Dessa konferenser har sedan dess fortsatt varje år 
och 2008 kommer den årliga ICORD konferensen att hållas i Washington DC. Det är självklart viktigt 
att stödja konferenser utifrån ett Europa-perspektiv, men det är ännu viktigare att EU även stödjer ett 
globalt utbyte inom området sällsynta sjukdomar. Karolinska Institutet förordar därför att EU stödjer 
det internationella informationsutbytet i form av ICORDs årliga konferenser. 
 
Det är bra att vissa gemensamma europeiska funktioner inom området sällsynta sjukdomar får ett 
permanent ekonomiskt stöd för sin verksamhet, så att man kan skapa långsiktiga satsningar. Det är 
dock viktigt att ett visst mått av flexibilitet bibehålls så att strukturer och funktioner kan anpassas 
ändamålsenligt. Det är en god idé att ombilda EU:s arbetsgrupp för sällsynta sjukdomar till en 
rådgivande kommitté. Ett sådant råd kan också behöva ett vetenskapligt sekretariat, men det är mycket 
angeläget att ett sådant sekretariat inte får en alltför lokal anknytning med tanke på dess centrala roll. 
Vi förordar att sekretariatet får en bred representation avseende såväl nationalitet som 
kompetensområde.  
 
Informationsdatabasen Orphanet är en annan verksamhet som borde få ett permanentat europeiskt 
stöd, och det bör skapas ett visst ekonomiskt utrymme för att försäkra sig om att de olika europeiska 
partners som ingår kan fullgöra sina uppgifter.  
 
Då det gäller inrättandet av ett nytt EU-organ måste detta förslag noga granskas vad gäller 
kostnadseffektivitet. Man bör t.ex. noga beakta huruvida någon redan existerande EU-myndighet 
skulle kunna hantera aktiviteterna och uppdragen som avses. Vi är tveksamma till att inrättandet av ett 
nytt EU-organ är kostnadseffektivt, och vår uppfattning är att de medel som detta skulle kosta i stället 
bör kanaliseras direkt till forskning och andra initiativ för sällsynta sjukdomar.  
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