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1. EMNE 

Sjældne sygdomme er livstruende eller kronisk invaliderende sygdomme med lav prævalens og 
af stor kompleksitet. De fleste er genetiske sygdomme, mens de øvrige blandt andet kan være 
sjældne kræftformer, autoimmune sygdomme, medfødte misdannelser samt toksiske og 
smitsomme sygdomme. De kræver en global strategi baseret på en særlig, kombineret indsats 
for at forebygge høj sygelighed eller prænatal eller tidlig dødelighed og forbedre de berørtes 
livskvalitet eller socioøkonomiske potentiale.  

• Et EF-handlingsprogram om sjældne sygdomme, herunder genetiske sygdomme, blev 
vedtaget for perioden 1. januar 1999-31. december 2003.1 I programmet fastlægges en 
prævalens som lav, hvis sygdommen rammer mindre end 5 ud af 10 000 personer i EU.  

• Selvom en sådan prævalens på 5 ud af 10 000 forekommer lav, er den ensbetydende med, at 
der findes omkring 246 000 personer pr. sygdom i et EU med 27 medlemsstater.  

• På grundlag af den nuværende videnskabelige viden rammer 5-8 000 sjældne sygdomme på 
et eller andet tidspunkt op mod 6 % af EU’s samlede befolkning. Med andre ord er omkring 
15 mio. personer i EU (med 27 medlemsstater) ramt eller vil blive ramt af en sjælden 
sygdom.  

• Ifølge tilgængelige kilder inden for den medicinske litteratur2 har under 100 sjældne 
sygdomme en prævalens, der ligger i nærheden af tærsklen på 5 ud af 10 000. Det drejer sig 
f.eks. om Brugada-syndromet, Guillain-Barré-syndromet, sclerodermi og 
rygmarvsmisdannelser. De fleste sjældne sygdomme ér sjældne og rammer kun en ud af 
100 000 personer eller derunder. Det gælder f.eks. hæmofili, Ewing-sarkom, Duchenne 
muskeldystrofi eller Von Hippel-Landaus sygdom. Tusindvis af sjældne sygdomme rammer 
kun ganske få patienter i Europa: Pompes sygdom, alternerende hemiplegi eller Ondine-
syndromet. Patienter med meget sjældne sygdomme og deres familier er særligt isolerede 
og sårbare. 

• Der er også stor spredning i, hvor gammel patienten er, når de første symptomer melder 
sig: Halvdelen af de sjældne sygdomme viser sig ved fødslen eller i barndommen (f.eks. 
Williams-syndromet, Prader-Willi-syndromet og retinoblastom). Den anden halvdel af de 
sjældne sygdomme optræder først, når de pågældende er blevet voksne. Det gælder f.eks. 
Huntungtons sygdom, Creutzfeld Jacob-sygdommen og amytrofisk lateral sclerose). 

• De fleste sjældne sygdomme er genetiske sygdomme, men kan også være resultatet af 
miljømæssig eksponering under graviditeten eller senere i livet, ofte kombineret med 
genetisk disposition. Nogle er sjældne former eller komplikationer af almindelige 
sygdomme. 

• Sjældne sygdomme varierer også meget med hensyn til alvor og udtryk. Den forventede 
levealder for patienter, der lider af en sjælden sygdom, er betydeligt lavere end for andre. 
Mange er komplekse, degenerative og kronisk invaliderende, mens andre kan forenes med et 
almindeligt liv – hvis de diagnosticeres i tide og styres og/eller behandles ordentligt. De 
påvirker den syges fysiske og mentale evner, adfærd og sensoriske evner og medfører 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1295/1999/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af et EF-
handlingsprogram vedrørende sjældne sygdomme som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003). 
2 Prevalence of rare diseases: A bibliographic survey July 2007 – Orphanet. 
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handicap. Ofte optræder flere handicap sammen med mange funktionelle følger (defineret 
som multihandicap). Disse handicap øger følelsen af at være isoleret og kan være en kilde 
til diskrimination og reducere de uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og sociale 
muligheder.  

• Relativt almindelige sygdomme kan skjule en bagvedliggende sjælden sygdom, f.eks. 
autisme (kraftigt symptom på Rett-syndrom, fragilt X-syndrom, Angelman, Føllings 
sygdom, Sanfilippo-syndrom osv.) eller epilepsi (tuberøs sclerose, Shokeir-syndrom, 
Dravet-syndrom osv.). Mange sygdomme, som tidligere blev klassificeret som mentale 
sygdomme, cerebral parese, autisme eller psykose, er udtryk for en sjælden sygdom, der 
endnu ikke er blevet beskrevet. Mange kræftformer, herunder alle, der rammer børn, er 
sjældne sygdomme, hvilket også gælder de fleste medfødte misdannelser.  

• Forskning i sjældne sygdomme har vist sig at være en meget effektiv måde at skabe en 
større indsigt i almindelige sygdomme som fedme og diabetes, fordi de repræsenterer en 
dysfunktion i en biologisk sti. Forskning i sjældne sygdomme har været afgørende for, at det 
er lykkedes at identificere de fleste af de indtil nu identificerede menneskelige gener og for 
en fjerdedel af de nyskabende lægemiddelprodukter, som er godkendt i EU (lægemidler til 
sjældne sygdomme). Men forskningen i sjældne sygdomme er ikke blot af begrænset 
omfang, den er også spredt på forskellige laboratorier i hele EU. På normale markedsvilkår 
tøver lægemiddelindustrien med at investere i lægemidler og medicinsk udstyr til sjældne 
sygdomme, fordi markedet for salg af lægemidler til den enkelte sygdom er så begrænset. 
Det forklarer, hvorfor sjældne sygdomme også kaldes ”oversete sygdomme”. De ”overses” 
af både forskere og markedet og er også mere eller mindre fraværende i politikker for 
folkesundhed. 

• Selvom sjældne sygdomme i høj grad øger sygelighed og dødelighed, er de usynlige i 
sundhedsinformationssystemerne, fordi der ikke findes hensigtsmæssige kodificerings- og 
klassificeringssystemer. 

• Manglen på specifikke sundhedspolitikker for sjældne sygdomme og den manglende 
ekspertviden er ensbetydende med forsinkede diagnosticeringer og ringe adgang til 
behandling og pleje. Dette får igen følger af fysisk, psykologisk og intellektuel art, 
eksempelvis at søskende også rammes af sygdommen, utilstrækkelige eller endog skadelige 
behandlinger og manglende tillid til sundhedssystemet. Enkelte sjældne sygdomme kan dog 
forenes med et normalt liv, hvis de diagnosticeres i tide og styres ordentligt. 

• Fokus på sjældne sygdomme er et relativt nyt fænomen i de fleste EU-medlemsstater. 
Indtil for nylig har de offentlige sundhedsmyndigheder og politikerne i vid udstrækning ikke 
håndteret disse udfordringer, bl.a. fordi de politiske debatter har været koncentreret omkring 
alle forskellene i stedet for fællestrækkene mellem de mange sjældne sygdomme. 

• De nationale sundhedssystemer, der diagnosticerer, behandler og genoptræner personer med 
sjældne sygdomme, er yderst forskellige i henseende til tilgængelighed og kvalitet. Borgere 
fra medlemsstaterne og/eller regioner i en medlemsstat har ulige adgang til 
ekspertbehandling og lægemidler til sjældne sygdomme. Enkelte medlemsstater har med 
held søgt at løse nogle af problemerne i forbindelse med sjældne sygdomme, mens andre 
endnu ikke har overvejet mulige løsninger. 

 

2. GRUNDLAG FOR EN EUROPÆISK INDSATS 
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• Legitimiteten af en europæisk indsats inden for sjældne sygdomme bliver tydelig, når 
man kombinerer subsidiaritetsproncippet (”Unionen træffer - bortset fra de områder, hvor 
den har enekompetence - udelukkende foranstaltninger, hvor det vil være mere effektivt end 
foranstaltninger truffet på nationalt, regionalt eller lokalt plan”) og retsgrundlaget for en 
fællesskabsindsats på folkesundhedsområdet, hvor det i EF-traktatens artikel 152 hedder, at: 
”Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle Fællesskabets politikker og aktiviteter. Fællesskabets indsats, der skal være et 
supplement til de nationale politikker, skal være rettet mod at forbedre folkesundheden og 
forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for 
menneskers sundhed”.  

• Fællesskabets strategi for sjældne sygdomme skal også ses i sammenhæng med europæiske 
værdier som bekæmpelse af diskrimination, herunder på grund af handicap, og beskyttelse 
af menneskerettigheder. 

• Særtrækkene ved sjældne sygdomme – et begrænset antal patienter og mangel på relevant 
viden og ekspertise – gør dem til et enestående område med meget stor nytteværdi for 
Europa. Der findes sandsynligvis intet andet område inden for folkesundheden, hvor et 
samarbejde mellem 27 forskellige nationale strategier kan være så effektivt og målrettet 
som inden for sjældne sygdomme. Dette erkendes og anerkendes af både nationale og 
europæiske beslutningstagere og af alle berørte parter. Det kan bedre lade sig gøre at samle 
og koordinere de meget begrænsede ressourcer på EU-plan.  

• Forskning i sjældne sygdomme kræver samarbejde mellem forskere fra forskellige 
fagområder samt adgang til data og biologisk materiale fra hele EU for at sikre tilstrækkeligt 
store prøvestørrelser. Samarbejdsforskningsprojekter og koordineringsprojekter er 
særligt relevante på dette område, hvilket også gælder etablering af fælles infrastrukturer 
såsom registre, databaser og tekniske platforme. 

• Patienter med en sjælden sygdom har ret til samme forebyggelse, diagnosticering og 
behandling som andre patienter. Der ligger i udviklingen af et europæisk samarbejde om 
sundhedsydelser og lægelige ydelser for patienter med sjældne sygdomme et stort 
potentiale for andre europæiske borgere, fordi det kan bidrage til at: 

- Løse problemet med sundhedsvæsenets begrænsede erfaring med sjældne sygdomme 
- Give EU’s borgere bedre adgang til behandling, som kræver en bestemt 

koncentration/samling af ressourcer (infrastruktur og viden) eller ekspertise 
- Give patienter den største chance for helbredelse gennem deling af ekspertviden og 

ressourcer 
- Sikre en omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcer, fordi de koncentreres på 

relevante områder 
- Dele viden og tilbyde uddannelse til medarbejdere i sundhedsvæsenet 
- Fungere som benchmark for udvikling og formidling af god praksis i Europa 
- Hjælpe lande med utilstrækkelige ressourcer i sundhedssektoren til at kunne tilbyde 

en bred vifte af specialydelser af højeste kvalitet. 

• Over 2 000 sjældne sygdomme kan diagnosticeres ved hjælp af en biologisk test. På grund 
af dette store antal og behovet for at udforme og validere et specifikt sæt diagnostiske prøver 
for hver sygdom kan et enkelt land ikke foretage samtlige biologiske testninger alene.  



5 

• Adgang til information er en absolut ret. Offentliggørelse af nøjagtige oplysninger om alle 
de tusindvis af sjældne sygdomme, som skal være tilpasset sundhedsvæsenets, patienternes 
og deres familiers behov, er en udfordring, som kun kan håndteres på EU-plan, også selvom 
det så kan blive nødvendigt at oversætte dem til de nationale sprog og tilpasse dem til det 
enkelte lands nationale sundhedsvæsen. 

• Mange sjældne sygdomme er meget sjældne. Isolerede familier bør informeres bedre om de 
relevante ydelser, der findes. Dette vil bedre kunne lade sig gøre på EU-plan ved hjælp af de 
rette værktøjer såsom internettet og hjælpetelefonlinjer. 

 



6 

3. TIDLIGERE OG NUVÆRENDE AKTIVITETER INDEN FOR SJÆLDNE SYGDOMME 

For perioden 1. januar 1999-31. december 2003 blev der på grundlag af artikel 152 vedtaget et 
EF-handlingsprogram for sjældne sygdomme, der også dækkede genetiske sygdomme. 
Programmets målsætning var i kombination med andre EF-foranstaltninger at sikre en høj grad 
af helbredsbeskyttelse i relation til sjældne sygdomme. I programmet, der var det første fælles 
initiativ på dette område, er der lagt særlig vægt på øget viden og at lette adgangen til 
information om disse sygdomme.  

Sjældne sygdomme er nu et af indsatsområderne i programmet Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed (2003-2008)3. GD SANCO har i sine arbejdsplaner for gennemførelsen af 
programmet om folkesundhed fastlagt følgende hovedindsatsområder: 

• Støtte til informationsnetværk om sjældne sygdomme og til udvikling af god praksis. Både 
for projekter om sjældne sygdomme og som generelt kriterium prioriterer GD SANCO 
etablering af netværk for praktiserende læger, som skal centralisere information om så mange 
sjældne sygdomme som muligt, altså ikke kun en bestemt, enkeltstående sygdom, for at 
forbedre information, overvågning og tilsyn.   

• Oprettelse af en rådgivningsstruktur på EU-plan – task force for sjældne sygdomme (som 
skal bistås af et videnskabeligt sekretariat)4 – som europæisk referenceramme for udveksling 
af god praksis. 

• Koordinering af aktiviteter under folkesundhedsprogrammet og forskning under det sjette og 
det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP6 og FP7).  

Sjældne sygdomme vil også blive prioriteret højt i det nye folkesundhedsprogram for 2008-2013. 
Rådet vedtog den 22. marts 2007 en fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af det andet EF-handlingsprogram for 
sundhed (2007-2013)5, og her hedder det i bilagets pkt. 2.2.2: ’Fremme af aktioner til 
forebyggelse af de store sygdomme, som vejer særlig tungt i forhold til Fællesskabets samlede 
sygdomsbyrde, og aktioner om sjældne sygdomme, hvor Fællesskabets indsats gennem håndtering 
af deres determinanter kan tilføre de nationale bestræbelser en betydelig merværdi’. 

I Kommissionens arbejdsdokument, som ledsager hvidbogen ’Sammen om sundhed:  en 
strategi for EU 2008-2013’6, er sjældne sygdomme også et indsatsområde. 

Europa-Kommissionens GD ENTR gennemfører sammen med EMEA (Det Europæiske 
Lægemiddelagentur) en politik om lægemidler til sjældne sygdomme. Forordningen om 
lægemidler til sjældne sygdomme (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme7) fastlægger kriterierne 
for udpegelse af lægemidler til sjældne sygdomme og beskriver incitamenter (f.eks. eksklusivret 
på markedet i en vis årrække, protokolbistand og adgang til den centraliserede procedure for 
markedsføringstilladelser) for at fremme forskning i samt udvikling og markedsføring af 
                                                 
3 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program 
for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008). 
4 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm 
5 Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed 
og forbrugerbeskyttelse (2007-2013), KOM(2006) 234, endl. 
6 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
7 Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne 
sygdomme. 
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lægemidler til behandling, forebyggelse eller diagnosticering af sjældne sygdomme. EU’s 
lovgivning om lægemidler supplerede i 2003 denne politik med en obligatorisk centraliseret 
procedure på EU-plan for markedsføringstilladelser for alle lægemidler til sjældne sygdomme.  

I 2000 blev der oprettet et udvalg for lægemidler til sjældne sygdomme8 under EMEA, som skal 
gennemgå ansøgninger fra personer eller virksomheder, som ansøger om at få ”udpeget et 
lægemiddel til sjældne sygdomme” for produkter, de har til hensigt at udvikle til 
diagnosticering, forebyggelse eller behandling af en sjælden sygdom.  

Europa-Kommissionen, EMEA og medlemsstaterne har i syv år tilbudt lægemiddelindustrien 
incitamenter med henblik på forskning i samt udvikling og markedsføring af lægemidler til 
sjældne sygdomme inden for bl.a. kræft, stofskiftesygdomme, immunologi, hjerte-kar-
sygdomme og luftvejssygdomme. Under normale markedsforhold ville der ikke blive udviklet 
sådanne lægemidler. Kommissionen skal offentliggøre en detaljeret fortegnelse over alle disse 
incitamenter. Der er indtil videre offentliggjort to rapporter fra hhv. 2002 og 2006. I den seneste 
rapport, som GD ENTR udgav den 26. juni 2006, understreges det, at EU’s politik for 
lægemidler til sjældne sygdomme er en succes og generelt en af de mest succesrige EU-
politikker overhovedet. I perioden april 2000 til august 2007 har EMEA modtaget over 740 
ansøgninger om udpegelse af lægemidler til sjældne sygdomme. Indtil juli 2007 er der givet 
markedsføringstilladelse til over 40 forskellige nye lægemidler til sjældne sygdomme til 
behandling af mere end 40 forskellige livstruende eller kronisk invaliderende sjældne 
sygdomme. Og Udvalget for lægemidler til sjældne sygdomme har udpeget over 500 lægemidler 
som lægemidler til sjældne sygdomme, der nu underkastes kliniske test. Rapporten9 indeholder 
også en beskrivelse af de eksisterende nationale incitamenter. Situationen varierer meget 
mellem medlemsstaterne, idet nogle fokuserer på at yde mere støtte til forskning (f.eks. Spanien 
og Tyskland), mens andre fokuserer på sundhedsvæsenet og oprettelse af ekspertcentre (de 
skandinaviske lande, Danmark og Italien). Kun et land har en samlet strategi for sjældne 
sygdomme, nemlig en national handlingsplan (Frankrig, for perioden 2005-2008). Men 
medlemsstaterne giver endnu ikke fuld adgang til alle godkendte lægemidler til sjældne 
sygdomme. 

Der ydes støtte til forskningsprojekter i sjældne sygdomme under EU’s rammeprogrammer 
for forskning og teknologisk udvikling10. I det nuværende rammeprogram, FP7, skal der under 
sundhedstemaet – et af de ti forslag til temaer under særprogrammet om samarbejde – ydes 
støtte til forskellige former for tværnationalt samarbejde på sundhedsområdet på tværs af og 
uden for EU, til at forbedre de europæiske borgeres sundhed samt til at øge konkurrenceevnen 
og innovationskapaciteten i Europas industrier og virksomheder på sundhedsområdet. Der vil 
blive lagt vægt på translationel forskning (omsætning af grundlæggende opdagelser til kliniske 
applikationer, herunder videnskabelig validering af forsøgsresultater), udvikling og validering af 
nye behandlingsformer, metoder til sundhedsfremme og forebyggelse, herunder fremme af 
børns helbred, en sund alderdom, diagnostiske værktøjer og medicinsk teknologi samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer. Mere specifikt ligger fokus for forskningen i 
sjældne sygdomme under FP7 på europæiske undersøgelser inden for naturhistorie, 
patofysiologi og udvikling af forebyggelse, diagnosticering og behandling.  

Under FP6 er der ydet støtte til et ERA-NET-projekt11 om sjældne sygdomme (E-Rare) til 
udvikling af fælles og tværnationale aktiviteter (gennemgang af nationale programmer samt 
                                                 
8 Jf. http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html 
9 Jf. http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf. 
10 Jf. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
11 Jf. http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php 
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identifikation af overlapninger og huller i nationale forskningsprogrammer og aktiviteter 
vedrørende sjældne sygdomme). Et af målene med E-Rare er at få etableret et langsigtet 
samarbejde mellem partnere i medlemsstaterne, koordinere nationale forskningsprogrammer 
for at undgå fragmentering af forskningen i sjældne sygdomme og fremme tværfaglige tilgange, 
harmonisere og udvikle synergieffekter mellem deltagerlandenes nationale og/eller regionale 
forskningsprogrammer, udvikle en fælles forskningspolitik for sjældne sygdomme og opretholde 
en gunstig konkurrencemæssig position for europæisk forskning i sjældne sygdomme i forhold 
til andre dele af verden såsom Nordamerika og Asien. 

GD SANCO har oprettet en gruppe på højt niveau om sundhedsydelser og lægelige ydelser 
(High Level Group on Health Services and Medical Care (HLG)), der skal vurdere de 
henstillinger, som drøftelserne om patienters mobilitet resulterer i. En af arbejdsgrupperne under 
denne gruppe på højt niveau arbejder med at oprette netværk af ekspertcentre for sjældne 
sygdomme. I 2006 sendte task forcen om sjældne sygdomme en rapport med titlen 'Contribution 
to policy shaping: For a European collaboration on health services and medical rare in the 
field of RD12’ til HLG. Rapporten opdaterer oplysninger om referencenetværk i Europa. 
Rapporten beskriver desuden brugen af begrebet referencenetværk for sjældne sygdomme i 
Europa og deres respektive funktioner. I arbejdsplanerne for 2006 og 2007 for gennemførelsen 
af EU’s folkesundhedsprogrammer har man med hensyn til sjældne sygdomme sat som mål at 
udvikle europæiske referencenetværk for sjældne sygdomme. I overensstemmelse med denne 
prioritering er der udvalgt nogle pilotprojekter, hvortil der vil blive ydet støtte13 (vedrørende 
cystisk fibrose, sjældne blødersygdomme, alfa 1-antitrypsinmangel, porfyri, dysmorfologi, 
pædiatrisk Hodgins lymfom, histiocystose og pædiatriske neurologiske sygdomme).  

Det hedder i denne sammenhæng i artikel 16 i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
(sundhed) direktiv14, at: ’Medlemsstaterne skal i tæt samarbejde med Kommissionen fremme 
udviklingen af det europæiske referencenetværk med henblik på at tilvejebringe 
omkostningseffektive sundhedsydelser af høj kvalitet til patienter med sygdomme, der kræver en 
særlig koncentration af ressourcer eller ekspertviden.’ 

STYRKELSE AF PATIENTERS INDFLYDELSE OG DELTAGELSE 

Verdensbanken definerer styrkelse af indflydelse og deltagelse som ”den proces, der øger et 
individs eller en gruppes kapacitet til at træffe valg og omsætte disse valg til de ønskede 
handlinger med de ønskede resultater”. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har beskrevet 
fænomenet som en ”forudsætning for sundhed” og ”et proaktivt partnerskab og en strategi for 
at øge en patients deltagelse i egen behandling for at forbedre kronisk syges helbred og 
livskvalitet”. Ud fra denne definition er øget indflydelse og deltagelse af patienter med en 
sjælden sygdom, der er kronisk, vanskelig at styre, så sjælden, at en koordineret indsats er en 
nødvendighed for at gøre fremskridt, og i vid udstrækning overset af forskere/lægesamfundet og 
politikerne. Patienter med sjældne sygdomme og deres støtteorganisationer er blandt de mest 
bevidste i sundhedssektoren, hvilket især kan tilskrives deres egen kamp for anerkendelse og 
bedre behandling. De har i forskningen i sjældne sygdomme banet vejen for en ny æra. Dels har 
den offentlige forskning tidligere i høj grad ignoreret deres krav og forventninger, dels har den 
markedsstyrede forskning begrænset forskningsprojekter til noget, der skal kunne betale sig, for 
at berettige private investeringer. Patientorganisationer spiller nu en aktiv rolle i fastlæggelsen 
af forskningspolitikker og -projekter om sjældne sygdomme. På grund af det store antal sjældne 

                                                 
12 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm 
13 Projekterne for 2007 vil blive udvalgt til finansiering og modtage medfinansiering, forudsat at 

forhandlingsprocedurerne med Europa-Kommissionen gennemføres med held, og støtteaftalen underskrives. 
14 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm 



9 

sygdomme findes der over 1 700 patientorganisationer i Europa. Mange af dem er organiseret i 
nationale sammenslutninger af sjældne sygdomme og/eller tilknyttet sygdomsspecifikke EU-
paraplyorganisationer og/eller EU-paraplyorganisationer, der arbejder med sjældne sygdomme, 
såsom Eurodis (Den europæiske forening for sjældne sygdomme)15. Eurodis består af 
organisationer fra 15 lande og indgår i en direkte dialog med Europa-Kommissionen, andre 
interessenter og patientsamfund.  

                                                 
15 Jf. http://www.eurordis.org 
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4. MÅLSÆTNINGER  

Formålet med dette dokument er at opsummere de nødvendige elementer i en målrettet 
politik på det vigtige område sjældne sygdomme i Europa. Europa-Kommissionens strategiske 
mål på dette område er at forbedre patienternes mulighed for at få en relevant, rettidig diagnose, 
information og behandling. Dette vil bidrage til at opfylde den overordnede målsætning, nemlig 
at forbedre resultaterne på sundhedsområdet og dermed opnå en vækst i antallet af sunde leveår 
(HLY), der er en vigtig indikator i Lissabon-strategien16.  

Dette forudsætter: 

• En styrkelse af samarbejdet mellem EU’s programmer: Det gælder EU’s 
folkesundhedsprogrammer, rammeprogrammerne for forskning og teknologisk udvikling, 
strategien for sjældne sygdomme, forordningen om pædiatriske lægemidler17, strategien for 
avanceret behandling, det kommende direktiv om sundhedsydelser18, EU’s 
statistikprogram19 og alle andre eksisterende eller kommende EU-initiativer. 

• At EU-27 tilskyndes til at udvikle nationale sundhedspolitikker for at sikre lige adgang 
til og tilgængelighed af forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering for 
personer med en sjælden sygdom. Der er behov for flere initiativer for at øge kendskabet til 
dette område i medlemsstaterne. Ud over bevidstgørelsesinitiativer over for offentligheden 
bør indsatsen også rettes mod medarbejdere og ledelse i sundhedssektoren og sektoren for 
sociale ydelser, beslutningstagere og også medierne. Dette kunne bl.a. gøres i form af en 
årlig bevidstgørelseskampagne. 

• At sikre, at der udarbejdes og formidles fælles politiske retningslinjer over alt i Europa: 
Specifikke aktioner på områder som forskning, referencecentre, adgang til information, 
tilskyndelse til at udvikle lægemidler til sjældne sygdomme samt screening bør indgå i den 
overordnede fælles strategi for sjældne sygdomme. Meddelelsen forventes også at styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for EU’s rammer.  

Disse overordnede mål skal nås gennem specifikke målsætninger og aktioner. 

4.1. At forbedre identifikation af og viden om sjældne sygdomme 

• Fælles definition af sjældne sygdomme i EU: Den eksisterende definition af sjældne 
sygdomme er fastlagt i Fællesskabets handlingsprogram for sjældne sygdomme 1999-2003 
som sygdomme, der frembyder en prævalens på under 5 ud af 10 000 personer i EU. 
Samme definition bruger EMEA til at udpege lægemidler til sjældne sygdomme 
(forordning) og flere medlemsstater, som har taget specifikke initiativer (Frankrig, Tyskland, 
Italien, Nederlandene og Spanien).  Det Forenede Kongerige, Sverige og Danmark bruger 
dog andre definitioner. Selvom nogle interessenter opfatter den nuværende definition som 
værende for bred, foretrækker EU at bevare den nuværende definition. 

Spørgsmål 1: Er EU’s nuværende definition af en sjælden sygdom tilfredsstillende? 
                                                 
16 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm 
17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. december 2006 om lægemidler til 

pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004.  

18 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm 
19 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2367/2002/EF af 16. december 2002 om Fællesskabets statistiske 

program 2003-2007 som ændret med beslutning nr. 787/2004/EF. 
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• Bedre kodificering og klassificering af en sjælden sygdom: EU bør arbejde tæt sammen 
med WHO om at revidere den eksisterende ICD (international oversigt over sygdomme) for 
at sikre, at sjældne sygdomme kodificeres korrekt, så de kan spores i alle 
sundhedsinformationssystemer. Dette kræver støtte fra en arbejdsgruppe om klassificering 
og kodificering af sjældne sygdomme, der skal fungere som rådgivningsgruppe for WHO i 
ICD-revisionsprocessen20. Der bliver også behov for et aktivt samarbejde under EU’s 
statistikprogram, så snart den nye ICD-11 foreligger, for at sikre, at man anvender denne 
version og de nye koder for sjældne sygdomme i dødsattester og hospitalernes 
udskrivningssystemer i alle medlemsstater. Der bør gøres en lignende indsats for at sikre, at 
sjældne sygdomme kodificeres korrekt i kodificeringssystemerne SnowMed og MedDRA. 

Spørgsmål 2: Er De enig i, at der er et presserende behov for at forbedre kodificering og 
klassificering på dette område? 

• Oprettelse af en fortegnelse over sjældne sygdomme: En af grundene til, at sjældne 
sygdomme overses, er, at der ikke er en generel viden om, hvilke sygdomme det drejer sig 
om. Det er vigtigt at give samfundet en nøjagtig fortegnelse over sjældne sygdomme, som 
ajourføres regelmæssigt og klassificeres i henhold til specialområde, prævalens, mekanisme 
og ætiologi for at øge kendskabet og sikre dokumenteret støtte til forskning og datalagring 
generelt. Europa-Kommissionen bør yde økonomisk støtte til denne aktivitet under 
folkesundhedsprogrammet.  

Spørgsmål 3: Kan en europæisk fortegnelse over sjældne sygdomme hjælpe Deres 
nationale/regionale system til en bedre håndtering af sjældne sygdomme? 

4.2. At forbedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af patienter med sjældne 
sygdomme 

• Formidling af relevant information: For at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af 
sjældne sygdomme er det vigtigt at have adgang til nøjagtig information i et format, der er 
tilpasset sundhedssektorens og de berørte personers behov. Siden 2000 har man kunnet få 
information om over 5 000 sjældne sygdomme på seks sprog i databasen Orphanet21. Her 
findes en omfattende encyklopædi om sjældne sygdomme, en fortegnelse over 
sundhedsydelser i 35 lande, en fortegnelse over europæiske referencecentre, en database 
over lægemidler til sjældne sygdomme med information om udviklingstrin og 
tilgængelighed i EU-landene samt en række andre ydelser til specifikke interessentgrupper, 
herunder en facilitet til at hente diagnoser ved hjælp af symptomer og tegn og endelig et 
bibliotek over anbefalinger i nødsituationer. Europa-Kommissionen bør yde mere 
økonomisk støtte til denne aktivitet under folkesundhedsprogrammet og FP7. 

• Støtte til informationsnetværk: Her prioriteres informationsudveksling gennem 
eksisterende europæiske informationsnetværk for at opnå en bedre klassificering, udvikle 
strategier og mekanismer til informationsudveksling mellem interessenter, definere relevante 
sundhedsindikatorer, udvikle sammenlignelige epidemiologiske data på EU-plan, støtte 
udveksling af god praksis og udvikle foranstaltninger til patientgrupper. Igangværende 
projekter har allerede nu bevist deres relevans.  Denne form for projekter bør fortsat støttes, 
både i EU og i medlemsstaterne. Støtte til specifikke internationale konsensuskonferencer 

                                                 
20 Jf. http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
21 Jf. http://www.orpha.net/ 



12 

forekommer også relevant. Europa-Kommissionen bør yde økonomisk støtte til denne 
aktivitet under folkesundhedsprogrammet og FP7. 

• Udvikling af nationale/regionale referencecentre og oprettelse af referencenetværk på 
EU-plan: Når en sygdom er sjælden, findes der heller ikke megen ekspertviden om den. 
Nogle ekspertcentre (kaldes også referencecentre) har udviklet en ekspertviden, som bruges 
bredt af andre fagfolk i deres land og eventuelt også internationalt. I nogle lande er disse 
centre offentligt anerkendt, men i de fleste lande fungerer de udelukkende på deres 
omdømme. Kommissionen har besluttet, at den mest effektive tilgang vil være at prioritere 
samarbejde og videndeling mellem disse centre. Der er udviklet nogle principper for 
europæiske netværk (ERN), bl.a. for deres rolle i håndteringen af sjældne sygdomme og 
andre sygdomme, som kræver specialbehandling, samt for patientmængde og visse andre 
kriterier, som disse centre skal opfylde. ERN skal også fungere som forsknings- og 
vidennetværk, der ajourfører og bidrager til de nyeste videnskabelige resultater, behandler 
patienter fra andre medlemsstater og sikrer efterfølgende adgang til behandlingsfaciliteter, 
hvis dette er nødvendigt. Definitionen af ERN skal også afspejle nødvendigheden af en 
ligelig fordeling af ydelser og ekspertviden i den udvidede Union. EU’s task force for 
sjældne sygdomme udarbejdede i 2006 en rapport med titlen ’Contribution to policy 
shaping: For a European collaboration on health services and medical rare in the field of 
RD’22, hvor den henstiller til, at medlemsstaterne bidrager til at anerkende deres 
ekspertcentre og yde dem størst mulig økonomisk støtte. Den henstiller ligeledes til, at 
medlemsstaterne udarbejder vejvisere til deres patienter, så de kan finde vej gennem 
sygevæsenet; det skal ske gennem etablering af et samarbejde mellem alle nødvendige 
ekspertcentre i landet og om nødvendigt også i udlandet. Den henstiller endvidere til, at der 
fortsat under de relevante EU-programmer ydes økonomisk støtte til referencenetværk af 
ekspertcentre inden for sjældne sygdomme, indtil der foreligger en evaluering af resultatet af 
netværksprocesserne. 

Spørgsmål 4: Skal de europæiske referencenetværk prioritere videnoverførsel? patienters 
mobilitet? begge dele? hvordan? 

• Udvikling af e-sundhed inden for sjældne sygdomme: Elektroniske ydelser udviklet af 
Orphanet og andre EU-finansierede projekter viser klart, hvordan e-teknologi kan være med 
til at sætte patienter i kontakt med hinanden, at databaser deles mellem forskergrupper, 
indsamle data til klinisk forskning, registrere patienter, der er villige til at deltage i klinisk 
forskning, og fremsende journaler til eksperter, som kan forbedre kvaliteten af 
diagnosticeringen og behandlingen. Onlineværktøjer og elektroniske værktøjer er meget 
effektive og bør indgå som et stærkt led i EU’s strategi for sjældne sygdomme. De kan redde 
livet for et menneske med en sjælden sygdom i en krisesituation. Europa-Kommissionen bør 
yde økonomisk støtte til denne aktivitet under folkesundhedsprogrammet og FP samt 
gennem medlemsstaterne.    

Spørgsmål 5: Skal der udvikles onlineværktøjer og elektroniske værktøjer på dette område? 

• Tilgængelighed af og adgang til nøjagtige diagnostiske test, herunder genetisk test: 
Mange sjældne sygdomme kan nu diagnosticeres ved hjælp af en biologisk test, som ofte er 
en genetisk test. Disse test er vigtige elementer i en god patientforvaltning, fordi det gør det 
muligt at stille en diagnose på et tidligt tidspunkt og ofte at foretage en kaskadescreening af 
en familie eller en prænatal screening. På grund af det store antal test og behovet for at 

                                                 
22 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf 
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udvikle og validere et specifikt sæt af diagnostiske analyser for hver, kan det enkelte land 
ikke være selvforsynende på dette område. Derfor sker der en udveksling af patientjournaler 
og test på tværs af de nationale grænser. Denne strøm over grænserne er helt klart en 
mekanisme, som kan udfylde et stort hul i tilgængeligheden af test for sjældne sygdomme. 
Denne udveksling bør fremmes gennem klart fastlagte, gennemsigtige normer og 
procedurer, der er fastlagt på EU-plan. Det er nødvendigt at udligne de lovgivningsmæssige 
forskelle mellem landene, for så vidt angår praksis for fortrolighed, godtgørelser, transport 
af prøver samt lagring og certificering af laboratorier. Laboratorierne bør tilskyndes til at 
deltage i præstationsprøvninger med særlig vægt på rapporteringsresultater. Der bør 
udvikles genetisk rådgivning vedrørende præ- og posttest. Dette forudsætter støtte på det 
relevante niveau (afhængigt af antallet af test pr. år) til referencelaboratorier. De forskellige 
interessenter (Europa-Kommissionen23, Europarådet og især OECD24) har i de sidste to år 
gjort en stor indsats for at få indført en kvalitetssikringspolitik for laboratorier. 

Spørgsmål 6: Hvad kan der gøres for yderligere at forbedre adgangen til kvalitetstest for sjældne 
sygdomme? 

• Evaluering af strategier for screening af populationer (herunder neonatal screening) 
for sjældne sygdomme: Neonatal screening for PKU og medfødt hypothyroidisme er 
almindelig praksis i Europa og har vist sig at være yderst effektivt med hensyn til at 
forebygge handicap hos de pågældende børn. I takt med den teknologiske udvikling kan 
mange test nu udføres til lave omkostninger (også robottest) for en lang række forskellige 
sjældne sygdomme, især metaboliske forstyrrelser og genetiske sygdomme generelt. Dette 
bør dog ikke være grund nok til at indføre dem i politikkerne for populationsscreening uden 
først at foretage en omhyggelig vurdering i forhold til WHO’s kriterier fra 1965 (skal 
kontrolleres), da screening kan være skadelig for de screenede og forbruger særdeles mange 
offentlige ressourcer. Der er p.t. kun begrænset konsensus om, hvilke sygdomme der 
berettiger en systematisk screening i henhold til WHO-kriterierne. Gennemførelse af 
målrettede screeninger eller populationsscreeninger afhænger af mange ting såsom testens 
kvalitet og pålidelighed, adgang til effektiv behandling/indgreb for de screenede, 
sygdommens prævalens og alvor samt den værdi, som samfundet tillægger screening. Det 
henstilles at tilskynde til samarbejde på området for at tilvejebringe dokumentation, som 
medlemsstaterne kan basere deres beslutninger på. 

Spørgsmål 7: Mener De, at det er vigtigt at vurdere en potentiel populationsscreening for 
sjældne sygdomme på EU-plan? 

• Primære forebyggende foranstaltninger, når det er muligt: Det er kun muligt at foretage 
primær forebyggelse for meget få sjældne sygdomme. Miljøfaktorer er vigtige elementer i 
en bred vifte af sjældne medførte misdannelser og kræft hos børn. For at forebygge disse 
sjældne sygdomme skal der specifikt i perioden forud for befrugtningen og under graviditet 
gennemføres offentlige sundhedsforanstaltninger vedrørende sundhedsdeterminanter – 
ernæring, fedme, alkohol, rygning, fritidsbrug af stoffer og miljøforurening. Vaccineres der 
mod sygdomme som røde hunde (til forebyggelse af kongenit rubellasyndrom), bør der tages 
hensyn til migrationen mellem lande med forskellige vaccinationspolitikker. Desuden bør 
der i forvaltningen af kroniske sygdomme som diabetes, epilepsi og infertilitet også 
fokuseres på kvinder før befrugtningen og i begyndelsen af graviditeten. Blandt mulige 

                                                 
23 Jf. http://www.eurogentest.org/ 
24Jf. OECD’s retningslinjer for kvalitetssikring inden for molekylær genetisk test 
(http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf). 
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behandlinger er øget indtag af folinsyre for kvinder før befrugtningen for at forebygge 
rygmarvsmisdannelser (f.eks. spina bifida) og andre misdannelser hos fostret. Mange 
undersøgelser viser, at perikonceptionel indtagelse af folinsyre i de rette mængde under kan 
forebygge over halvdelen af rygmarvsdefekter. Initiativer på dette område bør drøftes på 
EU-plan, så man kan få fastlagt, for hvilke sjældne sygdomme der med held kan indføres 
forebyggende foranstaltninger. 

• God praksis for behandling af sjældne sygdomme: Afdækning og beskrivelse af god 
praksis er afgørende for udveksling af information og data om effektive strategier for 
behandling af sjældne sygdomme og derfor også for at forbedre informations- og 
videnniveauet om god praksis for behandling af sjældne sygdomme. Udveksling af god 
praksis gør det muligt for EU’s medlemsstater at udnytte andres erfaringer og dermed at 
opbygge netværk mellem forskellige behandlingsudbydere, som arbejder med sjældne 
sygdomme. Benchmarking på medlemsstatsplan vil øge chancerne for en vellykket 
behandling af sjældne sygdomme. 

• Lige adgang til lægemidler til sjældne sygdomme: Trods gode incitamenter til at udvikle 
og registrere lægemidler til sjældne sygdomme begrænses borgernes adgang til behandling, 
der kan redde deres liv, af to faktorer. For det første er det ikke alle virksomheder, som 
udbyder deres markedsgodkendte produkter i alle medlemsstater, hvilket skyldes 
registreringsproblemer på medlemsstatsniveau. For det andet har der været eksempler på 
forsinkelser af administrativ art (langt over de maksimale 180 dage) med at give 
offentligheden adgang til de godkendte lægemidler25. Det medfører store forskelle i antallet 
af tilgængelige lægemidler i medlemsstaterne. Denne situation bør ændres. Kommissionen 
bør hvert andet år fremlægge en rapport for Rådet og Parlamentet med en beskrivelse af 
disse flaskehalse (forsinkelser, markedsføring, adgang, godtgørelse, priser osv.) med forslag 
til de nødvendige lovændringer, der sikrer lige adgang til lægemidler til sjældne sygdomme i 
hele EU. Hospitalernes lægemidler til sjældne sygdomme skal finansieres på et højere 
administrativt niveau end det lokale hospital for at sikre kapacitet til at udlevere disse 
lægemidler til patienter. 

Spørgsmål 8: Forventer De, at problemet med adgang til lægemidler til sjældne sygdomme skal 
løses på nationalt eller EU-niveau? 

• Medicinsk udstyr til og diagnostik af sjældne sygdomme: Forordningen om lægemidler 
til sjældne sygdomme dækker ikke området lægeudstyr og diagnostik. Markedets 
begrænsede størrelse afholder imidlertid industrien fra at udvikle produkter til patienter, der 
lider af sjældne sygdomme. Initiativer til at udvikle incitamenter for industrien for 
medicinsk udstyr og diagnostik bør afsøges med baggrund i den model, der er blevet 
anvendt til lægemidler til sjældne sygdomme.  

Spørgsmål 9: Bør EU på dette område have en forordning om medicinsk udstyr og diagnostik? 

• Sundhedsteknologivurdering af lægemidler til sjældne sygdomme: 
Sundhedsteknologivurderinger af lægemidler til sjældne sygdomme, som skal foretages, før 
priser og godtgørelser fastlægges, er en anden faktor, som begynder at spille en afgørende 
rolle for patienternes sene adgang til lægemidlet, eller som endog hindrer dem i at blive 
behandlet. De metoder, der anvendes til at vurdere lægemidlers omkostningseffektivitet på 
det almindelige marked, finder ikke anvendelse på lægemidler til sjældne sygdomme, oftest 

                                                 

 25EURORDIS-undersøgelse af adgang til lægemidler til sjældne sygdomme og rapporter fra GD COMP. 
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er det ikke muligt at foretage sammenligninger, og data findes kun i begrænset mængde. 
Derudover kan en etisk tilgang til emnet ikke alene baseres på økonomiske kriterier, idet den 
økonomiske evaluering kun er ét af flere elementer i beslutningsprocessen, hvor der bør tages 
hensyn til samfundets præferencer. Der er behov for en koordineret tilgang til dette emne i 
medlemsstaterne. Derudover bør der tilskyndes til forskning i relevante evalueringsmetoder, 
der tager udgangspunkt i patientperspektivet. 

• Koordineret specialudleveringsprogram: Der er brug for et bedre system til at udlevere 
medicin til patienter før godkendelse og/eller godtgørelse (såkaldt compassionate use, 
specialudlevering) af lægemidler. Ansvaret for specialudlevering af lægemidler bør være 
fælles for lægen, produktudvikleren og myndighederne. Det bør ikke glemmes, at en række 
lægemidler til sjældne sygdomme udvikles af små og mellemstore virksomheder, som ikke 
har råd til at følge specialudleveringsprogrammer uden offentlig støtte. Dette spørgsmål bør 
koordineres mellem medlemsstaterne med støtte fra Europa-Kommissionen. Med artikel 83 i 
forordning (EF) nr. 726/2004 får medlemsstaterne mulighed for at foretage 
specialudleveringer, og EMEA kan vedtage en udtalelse om betingelserne for at bruge et 
lægemiddel til sjældne sygdomme, hvis der er tale om specialudlevering.  

• Sociale specialydelser er vigtige for at forbedre livskvaliteten for personer med en sjælden 
sygdom. Blandt disse sociale ydelser er følgende identificeret som særligt velegnede til at 
forbedre livskvaliteten for både patienten og dem, der passer den pågældende, som ofte er 
familiemedlemmer. Aflastningsydelser giver både plejere og patienter mulighed for at 
indrette deres liv, så de kan få nogle pauser for sig selv. Informationsydelser og 
hjælpelinjer øger patienters og plejeres chance for at få relevant information om den 
sjældne sygdom, de lever med i dagligdagen.  Rekreationsprogrammer for børn og unge 
giver patienterne mulighed for at få et andet livsperspektiv end det at være syg. Økonomisk 
støtte er bl.a. en hjælp til plejere, som skal forsøge at passe både et lønnet arbejde og 
ulønnet pleje. Psykologisk støtte. Europa-Kommissionen bør yde økonomisk støtte til 
psykologisk støtte under folkesundhedsprogrammet og handlingsplanerne for handicappede. 

Spørgsmål 10: Hvilke former for specialiserede social- og uddannelsesydelser til patienter med 
sjældne sygdomme og deres familier bør udbydes på hhv. EU-plan og nationalt plan? 

4.3. At fremskynde forskning og udvikling i sjældne sygdomme og lægemidler til 
sjældne sygdomme 

• Databaser, registre, arkiver og biobanker: Registre og databaser er vigtige instrumenter i 
udviklingen af den kliniske forskning i sjældne sygdomme. De er den eneste måde at samle 
data på og opnå tilstrækkeligt store prøvestørrelser til epidemiologisk og/eller klinisk 
forskning. Registre over patienter, der behandles med lægemidler til sjældne sygdomme, er 
særligt relevante, fordi de gør det muligt at indhente dokumentation om behandlingens 
effektivitet og eventuelle bivirkninger, da markedsføringstilladelser normalt gives på et 
tidspunkt, hvor der stadig er begrænset, om end overbevisende dokumentation. Der bør ydes 
støtte til samarbejde om oprettelse og ajourføring af databanker, forudsat at denne støtte er 
omfattet af faste regler. Mange netværk for forskere og sundhedspersonale, hvortil der er 
ydet støtte fra GD RTD og GD SANCO, har oprettet sådanne fælles infrastrukturer, som har 
vist sig at være meget effektive værktøjer til at øge viden og gennemføre kliniske forsøg. Et 
specialnetværk såsom EuroBioBank26 er en uvurdering europæisk ressource, som kræver 
langsigtet finansiering og en EU-baseret tilgang, hvis den skal udvikles og udnyttes 

                                                 
26 Jf. http://www.eurobiobank.org 
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optimalt. Der bør ydes støtte til denne form for initiativer fra både medlemsstater og EU, og 
der bør afsættes langsigtet støtte til disse infrastrukturer, forudsat at deres nytteværdi er 
fastslået. Det samme gælder for databanker med biologiske prøver og biobanker. Der er i 
forbindelse med biobanker for sjældne sygdomme et særligt behov for at indsamle og lagre 
dokumentation om patienter med meget sjældne sygdomme, også selvom der ikke findes en 
løbende forskningsprotokol. Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har ydet støtte til 
følgende områder: Kvalitetsnormer, herunder udvikling af strategier og værktøjer til 
periodisk overvågning af databasers kvalitet og rensning af databaser, et fælles mindstesæt 
af data til forskning i epidemiologi og folkesundhed, fokus på brugervenlighed, 
gennemsigtighed og konnektivitet for databaser, intellektuel ejendomsret, kommunikation 
mellem databaser og registre (genetiske, mere generisk diagnostiske, kliniske, 
overvågningsstyrede osv.). Der bør lægges vægt på at skabe forbindelse mellem 
internationale (europæiske) og nationale og/eller regionale databaser, hvis sådanne 
forefindes.   

Spørgsmål 11: Hvilken forvaltnings- og finansieringsmodel vil være egnet for registre, 
databaser og biobanker? 

• Biomarkører: Biologiske markører (biomarkører) er ”objektivt målelige indikatorer for 
biologiske processer”. De kan bruges til at diagnosticere sygdommen og evaluere dens 
forløb og reaktion på behandling. Mange nuværende diagnostiske test (tumormarkører, dele 
af DNA-sekvenser, som forårsager eller er associeret til en sygdom) hører under definitionen 
af biomarkører. Funktionelle og radiologiske vurderinger kan også betragtes som 
biomarkører. I forbindelse med evalueringen af en sygdoms forløb og potentielle nye 
behandlinger kan biomarkører bruges i stedet for naturlige slutpunkter såsom overlevelse 
eller irreversibel sygelighed, slutpunkter, der kræver lang tids observation, og brede 
patientpopulationer. Dette gælder i høj grad for sjældne sygdomme på grund af det lave 
antal personer, som rammes af hver sygdom. Der er eksempler på, at 
markedsføringstilladelser er blevet givet på grundlag af biomarkører som slutpunkter i 
forbindelse med bedømmelse af midlets effektivitet. De nye molekylære biologiske 
teknikker har været drivkraft bag forskning i biomarkører (f.eks. genomik, proteomik og 
kombinationskemi), som kan bruges til at identificere store mængder potentielle 
biomarkører på samme tid. Det er vigtigt, at EU yder støtte til nye teknikker for udvikling af 
biomarkører, herunder også radiodiagnostiske og funktionelle teknikker. Men endnu 
vigtigere er det at støtte undersøgelser og aktiviteter rettet mod at validere potentielle 
biomarkører og bringe dem til klinisk anvendelse. Denne proces er lang, kostbar og på 
nuværende tidspunkt ikke effektiv. Inden for sjældne sygdomme vil det være en fordel, hvis 
der ydes støtte til at vurdere specifikke biomarkørers (eller grupper af biomarkørers) 
validitet på så mange patienter som muligt (referencenetværk), og hvis man styrker 
partnerskabet mellem lægemiddelindustrien og den akademiske verden med henblik på 
translationel forskning – altså at omsætte forskningsresultaterne, så det kommer patienterne 
til gode.  

• Databeskyttelse: Alle disse infrastrukturer skal oprettes i overensstemmelse med EU’s 
forordninger og aftaler om datafortrolighed og beskyttelse af patienternes privatliv. Der skal 
navnlig lægges vægt på direktivet om databeskyttelse27. IDA-initiativet (dataudveksling 

                                                 
27 Direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 
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mellem administrationer)28 bør gennemføres, da det vil gøre det lettere at etablere 
europæiske registre om bestemte sjældne sygdomme af stor relevans for offentligheden.  

• Forskernetværk for sjældne sygdomme: Koordinerede forskningsprojekter på EU-niveau 
er afgørende for succes. Der bør ydes støtte til koordinerede netværk fra både 
medlemsstaterne og EU, og sjældne sygdomme bør fortsat prioriteres højt i GD RTD’s 
fremtidige programmer. Desuden bør der inddrages forskellige nye områder såsom social 
forskning i sjældne sygdomme. 

• Koordination mellem medlemsstaternes finansieringsagenturer: EU’s ERA-NET-
projekt, hvortil der er ydet støtte under FP6, og som pt. koordinerer syv landes 
finansieringspolitikker for sjældne sygdomme, er et eksempel på en vellykket løsning på den 
fragmenterede forskningsindsats. Denne strategi bør videreføres, og flere medlemsstater 
opfordres til at komme med i dette initiativ. 

• Intensivering af forskningen: For de fleste alvorlige sjældne sygdomme, som er potentielt 
behandlelige, findes der simpelthen ikke nogen specifik behandling. Udviklingen af 
behandlingsformer står over for tre hindringer: Manglende forståelse af de bagvedliggende 
patofysiologiske mekanismer, mangel på offentlig støtte i de tidlige faser af den kliniske 
udvikling og manglende interesse fra lægemiddelindustrien. De store omkostninger ved at 
udvikle lægemidler har sammen med det anslåede lave investeringsudbytte (der skyldes de 
meget små patientpopulationer) afholdt lægemiddelindustrien fra at udvikle lægemidler til 
sjældne sygdomme trods det enorme behov. Selvom lovgivningen om lægemidler til sjældne 
sygdomme bestemt har fremmet behandlingen heraf, er der stadig store problemer og behov 
for yderligere initiativer. Da identificering af mål for behandling i vid udstrækning afhænger 
af den genetiske og molekylære beskrivelse af sygdommene og afdækningen af de 
biologiske mekanismer, er det af afgørende betydning at intensivere den patofysiologiske og 
kliniske forskning i sjældne sygdomme. Med de forskningsmæssige fremskridt, 
sekvenseringen af det menneskelige genom og udviklingen af højkapacitetsværktøjer inden 
for genomik og postgenomik kan vi forvente, at mekanismerne bag mange sjældne genetiske 
sygdomme vil blive afdækket i løbet af ganske få år. Der bør ydes støtte til forskning i 
behandlingsformer, herunder innovativ bioteknologisk forskning (monoklonale antistoffer, 
celle- og genbehandling samt enzyme replacement therapy) og mere klassisk 
behandlingsforskning baseret på forskning i aktive kemiske forbindelser. Selv inden for 
sjældne sygdomme er udvælgelse af kemiske forbindelser, som reagerer på identificerede 
biologiske mål, en vigtig målsætning for forskning i lægemidler. Da lægemiddelindustrien 
som oftest ikke ønsker at udføre dette indledende arbejde, er det vigtigt at udvikle en 
interesse for det i den offentlige sektor. EU bør yde støtte til akademisk forskning i 
præklinisk udvikling. Desuden bør der tilskyndes til opkobling til de europæiske 
højkapacitetsplatforme, der nu er under opbygning, og til at udnytte fælles europæiske 
biblioteker af molekyler. Undersøgelser, der gennemføres i grænsefladen mellem 
lægemiddelvirksomheder og organisationer i den offentlige sektor, bør støttes gennem 
oprettelsen af offentlig-private partnerskaber, som skal evaluere lægemiddelansøgerne. På 
europæisk plan kan denne udfordring tages op ved at oprette og finansiere et offentligt-
privat forum for sjældne sygdomme, som vil gøre det muligt at udvikle lovende prækliniske 
og kliniske projekter med deltagelse af flere centre, fordi der derved skabes den nødvendige 
ekspertviden og finansiering. Der bør på medlemsstatsplan ydes støtte til akademiske 
kliniske forsøg på grundlag af den model, Italien, Frankrig og Spanien har valgt, og denne 
indsats bør koordineres for at sikre deltagelse af et tilstrækkelig stort antal patienter. 

                                                 

 28 Jf. http://europa.eu.int/idabc/ 
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Spørgsmål 12: Hvordan opfatter du partnernes (industriens og velgørende institutioners) rolle i 
et EU-initiativ vedrørende sjældne sygdomme? Hvilken model ville være mest velegnet? 

4.4. Bevidstgørelse af patienter med sjældne sygdomme på individuelt og kollektivt 
plan 

• Fælles strategi for inddragelse af patientorganisationer: Patientorganisationer har vist sig 
at være værdifulde partnere i både medlemsstaterne og EU, som bidrager til at synliggøre 
sjældne sygdomme, indsamle og formidle baggrundsinformation for en offentlig politik for 
sjældne sygdomme, forbedre adgangen til information om og lægemidler til sjældne 
sygdomme, afholde workshops på europæisk og nationalt plan samt udarbejde retningslinjer 
og pædagogiske dokumenter. En kollektiv bevidstgørelse og øget deltagelse af patienter og 
patientorganisationer vil kræve støtte til aktiviteter som kapacitetsopbygning, uddannelse og 
netværksaktiviteter mellem patientgrupper på regionalt, nationalt og europæisk plan, 
udveksling af information, erfaringer og god praksis om patientydelser samt etablering af 
”patientstøttesamfund” for isolerede patienter, der lider af meget sjældne sygdomme, og 
deres familier. Der bør ydes støtte hertil under folkesundhedsprogrammet og FP7. 
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At koordinere politikker og initiativer på medlemsstatsplan og EU-plan 

• Vedtagelse af nationale/regionale planer for sjældne sygdomme: For at integrere alle de 
nødvendige initiativer, som bør træffes på nationalt og/eller regionalt plan, opfordres 
medlemsstaterne til at udarbejde nationale eller regionale handlingsplaner for sjældne 
sygdomme. Kun et begrænset antal medlemsstater har vedtaget eller vedtager en national 
handlingsplan eller iværksætter relevante initiativer. Frankrig er det eneste land, der har 
udarbejdet en omfattende handlingsplan (2005-2008)29, mens andre medlemsstater har 
indført nationale politikker på enkeltområder (Italien, Sverige, Danmark og Det Forenede 
Kongerige) eller er ved at indføre sådanne politikker (Bulgarien, Portugal, Spanien, 
Rumænien og Luxembourg). Andre medlemsstater har kun en målrettet politik for 
forskningsområdet (Tyskland og Nederlandene). EU henstiller kraftigt til, at der vedtages 
nationale/regionale handlingsplaner i overensstemmelse med henstillingen i meddelelsen, og 
at disse efterfølgende koordineres. Europæiske retningslinjer for udarbejdelsen af 
handlingsplaner for sjældne sygdomme kan være nyttige. Det vil understøtte EU’s politik 
om at ”sikre lige adgang til sundhedsydelser og kontrollere deres pris og kvalitet”. Denne 
støtte er en af prioriteringerne i folkesundhedsprogrammet.  

Spørgsmål 13: Er De enig i, at handlingsplaner er en god idé? I bekræftende fald skal det da 
være på nationalt eller regionalt plan i Deres land? 

• Udvikling af sundhedsindikatorer for sjældne sygdomme: Det er nødvendigt at udvikle 
sundhedsindikatorer for at kunne overvåge det nuværende og fremtidige antal sygdomsramte 
i EU. Der bør tilskyndes til at samle eksisterende datakilder, især kilder, som finansieres på 
EU-plan. Der bør fastlægges et sæt realistiske og relevante indikatorer for tilgængelighed af 
og adgang til lægemidler til sjældne sygdomme, for ekspert-/referencecentre samt for 
politikker på medlemsstats- og EU-plan.  

• En europæisk konference om sjældne sygdomme: Der er siden 2001 afholdt europæiske 
konferencer om sjældne sygdomme hvert andet år (København 2001, Paris 2003, 
Luxembourg 2005 og Lissabon 200730). De har været af uvurderlig værdi, fordi deltagerne 
her har kunnet udveksle information og erfaringer, og de har fungeret som et effektivt 
kommunikationsinstrument, som er blevet brugt til at sikre, at sjældne sygdomme 
synliggøres i medierne. De bør fungere som en platform for patienter, sundhedssektor og 
politikere, som får adgang til information om politikker, strategier og eksempler på 
vellykkede initiativer; her kan de komme til orde og fortælle om deres behov, fremme 
patientcentrerede politikker på nationalt og europæisk plan samt bekræfte, at samfundet for 
sjældne sygdomme i Europa er vitalt og levende. Konferencen bør afholdes i samarbejde 
med EU’s rådgivende udvalg om sjældne sygdomme.  

• Oprettelse af EU’s rådgivende udvalg om sjældne sygdomme: EU’s rådgivende udvalg 
om sjældne sygdomme skal udføre de opgaver, som hidtil er blevet varetaget af EU’s task 
force om sjældne sygdomme. Udvalget bistås af et videnskabeligt sekretariat, som skal 
bidrage til at udvikle folkesundhedsinitiativer inden for sjældne sygdomme og være 
kompetent til at rådgive Kommissionen om: (i) etablering af ydelser vedrørende sjældne 
sygdomme på grundlag af de nationale handlingsplaner (subsidiaritet), (ii) kliniske test og 
screening, (iii) godkendelse af referencenetværk for sjældne sygdomme og kvalitetskontrol, 
(iv) udvikling af retningslinjer for god praksis, (v) den periodiske epidemiologiske rapport 

                                                 
29 Jf. http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf 
30 Jf. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm 
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om situationen for sjældne sygdomme i EU, (vi) registre/netværk/ad hoc-undersøgelser på 
EU-plan, (vii) støtte til udvikling af politikker på EU-plan, (viii) etablering af fælles rammer 
for folkesundhed på området, (ix) udarbejdelse af et elektronisk nyhedsbrev om sjældne 
sygdomme. EU’s rådgivende udvalg om sjældne sygdomme skal bestå af repræsentanter for 
de mest relevante patientorganisationer og for medlemsstaternes sundhedsmyndigheder. 
Udvalget vil lægge vægt på igangværende og tidligere projekter om sjældne sygdomme, 
hvortil der er ydet støtte under folkesundhedsprogrammet, men også rette fokus mod et bredt 
udsnit af projekter om sjældne sygdomme under FP. For at sikre udvalget handlefrihed bør 
der afsættes et specifikt budget i EU’s budget for de kommende år.  

• Sjældne sygdomme i EU’s budget: Alle initiativer, som finansieres af Europa-
Kommissionen, finansieres på grundlag af kontrakter af kort varighed. Selvom der 
regelmæssigt foretages en evaluering af projekternes effektivitet og deres relevans i relation 
til EU's politik, er det vanskeligt og undertiden umuligt inden for de nuværende rammer at 
forlænge dem, hvilket ses som en alvorlig hindring for udviklingen af fælles infrastrukturer. 
En anden hjørnesten i EU’s kommende folkesundhedsprogram (2014-2020) for sjældne 
sygdomme bør være oprettelse af en fond for sjældne sygdomme for at sikre arbejdet i det 
europæiske referencenetværk for sjældne sygdomme, informationstjenester, genetisk 
akkreditering og akkreditering af laboratorier vedrørende sjældne sygdomme, 
bæredygtighed af den europæiske videnplatform for registre og databaser vedrørende 
sjældne sygdomme samt enhver anden aktivitet på området, hvortil der er behov for 
bæredygtig, langsigtet finansiering, hvilket vil blive beskrevet i gennemførelsesrapporterne 
om denne meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet. 

• Oprettelse af et Fællesskabsagentur for sjældne sygdomme: Der bør oprettes et 
europæisk agentur, som skal sikre gennemførelsen på langt sigt af politikkerne for sjældne 
sygdomme på fællesskabsplan. Et agentur defineres som følger: ”Et fællesskabsagentur er et 
fællesretligt organ; det adskiller sig fra EU-institutionerne og har status af juridisk person. 
Det er oprettet ved en retsakt henhørende under den afledte EU-ret med henblik på at løse 
en specifik teknisk, videnskabelig eller forvaltningsmæssig opgave". Et EU-agentur for 
sjældne sygdomme kan være et fortræffeligt instrument til at sikre kontinuitet og 
sammenhæng i de relevante strategier på EU-plan på forskellige områder såsom 
patientregistre, biobanker, kliniske forsøg, information om sjældne sygdomme, netværk af 
referencecentre, fastlæggelse af fælles henstillinger for klinisk behandling og 
kvalitetsvurdering. På grundlag af GD SANCO’s arbejde og råd fra det europæiske 
rådgivende udvalg om sjældne sygdomme bør Europa-Kommissionen i 2009 iværksætte en 
gennemførlighedsundersøgelse vedrørende oprettelsen af et europæisk agentur for sjældne 
sygdomme. Agenturet bør være hjørnestenen i det kommende EU-folkesundhedsprogram 
(2014-2020) på området sjældne sygdomme.  

Spørgsmål 14: Mener De, at det er nødvendigt at oprette et nyt europæisk agentur for sjældne 
sygdomme og at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse i 2009? 

• Regelmæssig rapport om situationen for sjældne sygdomme i EU: Kommissionen bør 
hvert tredje år udarbejde en gennemførelsesrapport om meddelelsen til Rådet, Parlamentet, 
Det Sociale og Økonomiske Udvalg og Regionsudvalget med en beskrivelse af situationen 
og epidemiologien for sjældne sygdomme i EU samt om gennemførelsen af Kommissionens 
meddelelse om sjældne sygdomme.  

5. FREMTIDIGE TILTAG 
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Reaktioner på de specifikke spørgsmål i ovenstående høringstekst bedes sendt til Kommissionen 
inden 14. februar 2008 med e-mail til sanco-rarediseases-consultation@ec.europa.eu eller 
med post til: 

Europa-Kommissionen 
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse 
Rare Diseases consultation 
HTC 01/198 
11, Rue Eugène Ruppert 
L-2557 Luxembourg 

Alle indkomne bidrag vil blive offentliggjort, medmindre andet specifikt angives. Efter høringen 
vil Kommissionen fremsætte forslag i løbet af 2008. 


