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Detta dokument speglar inte Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Det är ett verktyg 
för att inhämta berörda parters synpunkter på ett preliminärt förslag. De förslag som framförs i 

detta dokument föregriper varken framläggandet, formen för eller innehållet i något framtida 
förslag som Europeiska kommissionen kan komma att presentera. 

Synpunkter som framförs inom ramen för detta samråd måste inte nödvändigtvis begränsas till 
frågorna i detta dokument. 



2 

 
1. PROBLEMSTÄLLNING 

Sällsynta sjukdomar är livshotande sjukdomar eller sjukdomar som medför kronisk 
funktionsnedsättning, med låg förekomst och en hög grad av komplexitet. De flesta är 
sjukdomar med genetiskt ursprung, och övriga innefattar bl.a. sällsynta cancerformer, 
autoimmuna sjukdomar, medfödda missbildningar, septiska tillstånd och infektionssjukdomar. 
De kräver ett övergripande förhållningssätt grundat på särskilda och samordnade ansträngningar 
för att förhindra hög sjuklighet eller förtida dödlighet som kan undvikas, och för att förbättra de 
drabbades livskvalitet eller socioekonomiska potential.  

• Ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende sällsynta sjukdomar, inbegripet 
sjukdomar med genetiskt ursprung, antogs för perioden från och med den 1 januari 1999 
till och med den 31 december 20031. I detta program definieras förekomsten som låg om en 
sjukdom drabbar färre än 5 av 10 000 personer i Europeiska unionen.  

• Även om en förekomst på 5 av 10 000 verkar låg, motsvarar det omkring 246 000 personer 
per sjukdom i ett EU med 27 medlemsstater.  

• Aktuella vetenskapliga rön visar att mellan 5 000 och 8 000 olika sällsynta sjukdomar 
drabbar upp till 6 % av EU:s sammanlagda befolkning någon gång i livet. Med andra ord är 
det omkring 15 miljoner människor i EU (med 27 medlemsstater) som drabbats eller 
kommer att drabbas av en sällsynt sjukdom. 

• Enligt källor i den medicinska litteraturen2 är det färre än 100 sällsynta sjukdomar som har 
en förekomst nära gränsen på 5 av 10 000. Det gäller t.ex. Brugadas syndrom, Guillain-
Barrés syndrom, sklerodermi och neuralrörsdefekter. De flesta sällsynta sjukdomar är 
mycket sällsynta och drabbar 1 av 100 000 personer eller färre. Det gäller t.ex. hemofili, 
Ewings sarkom, Duchennes muskeldystrofi och von Hippel-Lindaus sjukdom. Tusentals 
sällsynta sjukdomar drabbar endast ett fåtal patienter i Europa, t.ex. Pompes sjukdom, 
alternerande hemiplegi eller Ondines syndrom. Patienter med mycket sällsynta sjukdomar 
och deras anhöriga är särskilt isolerade och sårbara. 

• Det råder också stora olikheter i fråga om den ålder då de första symtomen uppträder. 
Hälften av alla sällsynta sjukdomar kan uppträda vid födelsen eller under barndomen (t.ex. 
Williams syndrom, Prader-Willis syndrom och retinoblastom). Den andra hälften av de 
sällsynta sjukdomarna kan uppträda i vuxen ålder (t.ex. Huntingtons sjukdom, 
Creutzfeld-Jacobs sjukdom och amyotrofisk lateralskleros). 

• De flesta sällsynta sjukdomar är sjukdomar med genetiskt ursprung, men de kan också 
bero på miljöexponering under graviditeten eller senare i livet, ofta i kombination med 
genetisk benägenhet. Vissa är sällsynta former eller sällsynta komplikationer av vanliga 
sjukdomar. 

• Sällsynta sjukdomar skiljer sig också kraftigt åt i fråga om svårighetsgrad och 
symtom. Den förväntade livslängden för patienter med sällsynta sjukdomar är avsevärt 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1295/1999/EG av den 29 april 1999 om att anta ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende 
sällsynta sjukdomar inom ramen för åtgärderna på folkhälsoområdet (1999–2003). 
2 Prevalence of rare diseases: A bibliographic survey July 2007 – Orphanet. 

 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
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förkortad. Många sjukdomar är komplexa, degenerativa och medför kronisk 
funktionsnedsättning, medan andra är förenliga med ett normalt liv – om de diagnostiseras i 
tid och sköts och/eller behandlas på rätt sätt. De påverkar den fysiska och mentala förmågan, 
beteendet och den sensoriska förmågan och leder till funktionsnedsättningar. Ofta 
förekommer flera funktionsnedsättningar samtidigt, med många funktionella konsekvenser 
(flerhandikapp). Dessa funktionsnedsättningar förstärker känslan av isolering, kan vara en 
orsak till diskriminering och begränsar eller omintetgör den drabbades utbildningsmässiga, 
yrkesmässiga och sociala möjligheter.  

• Relativt vanliga tillstånd kan dölja bakomliggande sällsynta sjukdomar, t.ex. autism 
(huvudsymtom vid Retts syndrom, Fragil X-syndromet, Angelmans syndrom, fenylketonuri 
hos vuxna, Sanfilippos sjukdom m.fl.) eller epilepsi (tuberös skleros, Pena-Shokeir syndrom, 
Dravets syndrom m.fl.). Många tillstånd som tidigare klassificerats som 
begåvningshandikapp, cerebral pares, autism eller psykos är tecken på sällsynta sjukdomar 
som ännu inte klassificerats som sådana. Många typer av cancer, inklusive alla cancerformer 
som drabbar barn, är sällsynta sjukdomar, liksom de flesta medfödda missbildningar.  

• Forskningen om sällsynta sjukdomar har i stor utsträckning bidragit till en bättre förståelse 
för mekanismerna bakom vanliga tillstånd som övervikt och diabetes, som är uttryck för 
rubbningar i en biologisk signalväg. Forskningen om sällsynta sjukdomar har varit väsentlig 
för identifieringen av de flesta mänskliga gener som hittills identifierats och ligger bakom en 
fjärdedel av de innovativa läkemedel som godkänts för försäljning i EU (särläkemedel). 
Forskningen om sällsynta sjukdomar är dock inte bara otillräcklig utan dessutom spridd över 
olika laboratorier i EU. Under normala marknadsförhållanden är läkemedelsindustrin ovillig 
att investera i läkemedel och medicintekniska produkter för sällsynta tillstånd, eftersom 
marknaden för varje sjukdom är mycket liten. Detta är förklaringen till att sällsynta 
sjukdomar även kallas ”orphan diseases” (”övergivna sjukdomar”): de har övergetts av 
forskningen och marknadsintresset, liksom av folkhälsopolitiken. 

• Trots att sällsynta sjukdomar i hög grad bidrar till sjuklighet och dödlighet är de osynliga i 
sjukvårdens informationssystem, eftersom lämpliga system för kodning och klassificering 
saknas. 

• Avsaknaden av en särskild hälsopolitik för sällsynta sjukdomar och bristen på 
sakkunskap leder till försenade diagnoser och svårigheter att få vård. Följden blir ytterligare 
fysiska, psykologiska och psykiska funktionsnedsättningar, syskon som föds med samma 
tillstånd, otillräckliga eller till och med skadliga behandlingar och förlorad tilltro till 
vårdsystemet. Vissa sällsynta sjukdomar är dock förenliga med ett normalt liv om de 
diagnostiseras i tid och sköts på rätt sätt. 

• Intresset för sällsynta sjukdomar är en relativt ny företeelse i de flesta EU-medlemsstater. 
Dessa utmaningar har hittills lämnats i stort sett utan avseende av folkhälsomyndigheter och 
beslutsfattare, på grund av att diskussionerna om riktlinjerna varit splittrade och handlat om 
många olika sällsynta sjukdomar i stället för att fokusera på frågor som är gemensamma för 
alla sällsynta sjukdomar. 

• När det gäller diagnos, behandling och rehabilitering av personer med sällsynta sjukdomar 
finns det stora skillnader mellan de nationella vårdsystemen i fråga om tillgänglighet och 
kvalitet. Medborgare från olika medlemsstater och/eller olika regioner i medlemsstater har 
ojämlik tillgång till expertis och särläkemedel. Ett fåtal medlemsstater har lyckats ta itu 
med en del av frågorna i samband med sjukdomarnas sällsynthet, medan andra ännu inte har 
övervägt tänkbara lösningar. 
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2. ÅTGÄRDER PÅ EU-NIVÅ 

• Det står klart att EU-åtgärder i fråga om sällsynta sjukdomar är legitima när 
subsidiaritetsprincipen (unionen ska – förutom på områden där den har exklusiv behörighet 
– endast vidta åtgärder när dessa är mer effektiva än de åtgärder som kan vidtas på 
nationell, regional eller lokal nivå) kombineras med den rättsliga grunden för EU-åtgärder 
på folkhälsoområdet, artikel 152, som lyder som följer: ”En hög hälsoskyddsnivå för 
människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och 
alla gemenskapsåtgärder. Gemenskapens insatser, som ska komplettera den nationella 
politiken, ska inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos 
människor och undanröja faror för människors hälsa.”  

• EU:s strategi i fråga om sällsynta sjukdomar är också kopplad till genomförandet av 
europeiska värden, såsom kamp mot diskriminering, även på grund av funktionshinder, och 
skydd för mänskliga rättigheter. 

• De sällsynta sjukdomarnas utmärkande egenskaper – begränsat antal patienter och 
otillräcklig kunskap och expertis – gör dem till ett unikt område med mycket stort 
europeiskt mervärde. Det finns antagligen inget annat folkhälsoområde där samarbetet 
mellan de 27 olika nationella systemen kan vara lika effektivt och verkningsfullt som för 
sällsynta sjukdomar. Detta är något som beslutsfattare på både nationell och europeisk nivå, 
och alla övriga berörda parter, klart inser och erkänner. Behovet av att slå ihop mycket 
begränsade resurser kan bättre tillgodoses genom samordning på EU-nivå.  

• Forskning om sällsynta sjukdomar kräver samarbete mellan forskarlag inom olika 
discipliner och tillgång till uppgifter och biologiskt material som samlas in på EU-nivå för 
att urvalet ska bli tillräckligt stort. Projekt för forskningssamverkan och samordning är 
av särskild betydelse på detta område, liksom upprättandet av gemensam infrastruktur: 
register, databaser, arkiv och tekniska plattformar. 

• Patienter med en sällsynt sjukdom har samma rätt till förebyggande åtgärder, diagnos 
och behandling som alla andra patienter. Utvecklingen av ett europeiskt samarbete i 
fråga om hälso- och sjukvård för patienter med sällsynta sjukdomar kommer att innebära 
stora möjligheter att ge EU:s medborgare fördelar genom att 

- åtgärda den bristande erfarenheten hos vårdpersonal som ställs inför sällsynta 
tillstånd, 

- förbättra EU-medborgarnas tillgång till behandling som kräver en viss koncentration 
eller sammanslagning av resurser (infrastruktur och kunskap) eller sakkunskap, 

- erbjuda patienterna bästa möjliga utsikter genom gemensamt utnyttjande av 
sakkunskap och resurser, 

- åstadkomma ett kostnadseffektivt resursutnyttjande genom att koncentrera resurserna 
när det är lämpligt, 

- bidra till kunskapsdelning och tillhandahålla utbildning för vårdpersonal, 
- ange riktmärken för att bidra till att utveckla och sprida bästa praxis över hela 

Europa, 
- hjälpa länder med otillräckliga resurser inom vårdsektorn att tillhandahålla 

fullständiga specialisttjänster av högsta kvalitet. 
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• Mer än 2 000 sällsynta sjukdomar kan diagnostiseras med hjälp av ett biologiskt test. Med 
hänsyn till det stora antalet sjukdomar och behovet av att utforma och godkänna en specifik 
uppsättning diagnosmetoder för var och en kan inget enskilt land vara självförsörjande i 
fråga om biologiska tester.  

• Tillgång till information är en absolut rättighet. Offentliggörande av korrekt information 
om var och en av de tusentals sällsynta sjukdomarna, anpassad till behoven hos 
vårdpersonal, patienter och anhöriga, är en utmaning som bara kan hanteras på EU-nivå, 
även om översättning till nationella språk och anpassning till nationella vårdsystem krävs. 

• Många sällsynta sjukdomar är mycket sällsynta. Isolerade familjer behöver få information 
om vilka lämpliga tjänster som finns att tillgå. Detta kan endast förbättras på EU-nivå 
genom lämpliga verktyg, t.ex. Internettjänster och hjälptelefonlinjer. 
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3. TIDIGARE OCH PÅGÅENDE VERKSAMHET AVSEENDE SÄLLSYNTA SJUKDOMAR 

På grundval av artikel 152 antogs ett åtgärdsprogram för gemenskapen avseende sällsynta 
sjukdomar, inbegripet sjukdomar med genetiskt ursprung, för perioden från den 1 januari 1999 
till den 31 december 2003. Programmet syftade till att, tillsammans med andra EU-åtgärder, 
bidra till att säkra en hög hälsoskyddsnivå med avseende på sällsynta sjukdomar. Som en första 
EU-insats på detta område ägnades särskild uppmärksamhet åt att förbättra kunskapen och 
underlätta tillgången till information om dessa sjukdomar.  

Sällsynta sjukdomar är nu en av prioriteringarna för EU:s folkhälsoprogram 2003–20083. 
Enligt arbetsplanerna från GD Hälsa och konsumentskydd för genomförandet av 
folkhälsoprogrammet har de huvudsakliga åtgärdsområdena varit följande: 

• Stöd till informationsnätverk för sällsynta sjukdomar och stöd till utveckling av bästa praxis. 
När det gäller projekt avseende sällsynta sjukdomar och som ett allmänt kriterium prioriterar 
GD Hälsa och konsumentskydd generalistnätverk, som samlar information om så många 
sällsynta sjukdomar som möjligt – inte bara en viss sjukdom – för att förbättra information, 
övervakning och tillsyn.  

• Bildande av ett europeiskt rådgivande organ, arbetsgruppen för sällsynta sjukdomar (som 
biträds av ett vetenskapligt sekretariat)4, som europeiskt referensorgan för utbyte av bästa 
praxis. 

• Samordning av insatser inom ramen för folkhälsoprogrammet med forskningsinsatser inom 
sjätte och sjunde ramprogrammen.  

Sällsynta sjukdomar kommer att vara ett prioriterat åtgärdsområde även inom det nya 
folkhälsoprogrammet (2008–2013). I den gemensamma ståndpunkt som antogs av rådet den 
22 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett 
andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet hälso- och 
konsumentskyddsåtgärder 2007–20135 anges följande i punkt 2.2.2 i bilagan: ”Främja åtgärder 
för att förebygga omfattande sjukdomar av särskild betydelse med tanke på den totala 
sjukdomsbördan i gemenskapen och sällsynta sjukdomar, i de fall där gemenskapsåtgärder genom 
att angripa deras bestämningsfaktorer kan ge nationella insatser ett betydande mervärde.” 

Även i kommissionens arbetsdokument som åtföljer vitboken ”Tillsammans för hälsa: Strategi 
för EU: 2008–2013”6 anges sällsynta sjukdomar som en prioritering. 

Under överinseende av GD Näringsliv och EMEA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) driver 
EU en politik för särläkemedel. Särläkemedelsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel7) föreslogs för att 
kriterier för särläkemedelsklassificering i EU skulle fastställas. Förordningen innehåller en 
beskrivning av stimulansåtgärder (t.ex. tio års ensamrätt på marknaden, protokollhjälp, tillgång 
till det centraliserade förfarandet för godkännande för försäljning) för att främja forskning, 
utveckling och försäljning av läkemedel för att behandla, förebygga eller diagnostisera sällsynta 
                                                 
3 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008). 
4 Se http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm 
5 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet hälso- 
och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013 (KOM(2006) 234 slutlig). 
6 Se http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel. 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_271/l_27120021009en00010011.pdf
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sjukdomar. Politiken kompletterades 2003 genom EU:s läkemedelslagstiftning med ett 
obligatoriskt centraliserat EU-förfarande för godkännande för försäljning av alla särläkemedel.  

År 2000 inrättades en kommitté för särläkemedel (COMP)8 vid EMEA med uppgift att granska 
ansökningar från personer och företag om ”särläkemedelsklassificering” av produkter de 
planerar att utveckla för diagnos, förebyggande eller behandling av sällsynta sjukdomar. 

Europeiska kommissionen, EMEA och medlemsstaterna har i sju års tid tillämpat 
stimulansåtgärder för att främja läkemedelsindustrins forskning, utveckling och försäljning av 
sådana särläkemedel mot cancer, metaboliska sjukdomar, immunologiska, kardiovaskulära och 
respiratoriska sjukdomar m.fl. Under normala marknadsförhållanden skulle inte några sådana 
läkemedel ha utvecklats. Kommissionen är skyldig att offentliggöra en utförlig förteckning över 
alla dessa stimulansåtgärder. Två rapporter har offentliggjorts hittills, 2002 och 2006. I den 
senaste rapporten, som offentliggjordes av GD Näringsliv den 26 juni 2006, betonas att EU:s 
särläkemedelspolitik har lyckats och generellt sett är en av EU:s mest framgångsrika 
strategier. Mellan april 2000 och augusti 2007 inkom mer än 740 ansökningar om 
särläkemedelsklassificering till EMEA. I juli 2007 hade över 40 olika nya särläkemedel 
godkänts för försäljning, för behandling av mer än 40 olika sällsynta sjukdomar som är 
livshotande eller medför kronisk funktionsnedsättning. Dessutom har redan mer än 500 
ytterligare läkemedel klassificerats som särläkemedel av COMP men genomgår fortfarande 
kliniska tester. I rapporten9 redogörs också för de nationella stimulansåtgärder som vidtagits 
hittills. Situationen skiljer sig avsevärt åt mellan medlemsstaterna, varav vissa inriktar sig på 
forskningsstöd (t.ex. Spanien och Tyskland), medan andra fokuserar på sjukvård och 
expertcentrum (de skandinaviska länderna, Danmark, Italien). Endast ett land har en 
övergripande strategi i fråga om sällsynta sjukdomar i form av en nationell handlingsplan 
(Frankrike för perioden 2005–2008). Medlemsstaterna kan emellertid ännu inte garantera 
full tillgång till varje godkänt särläkemedel. 

Forskningsprojekt avseende sällsynta sjukdomar stöds genom Europeiska gemenskapens 
ramprogram för forskning och teknisk utveckling10. Inom det nuvarande sjunde 
ramprogrammet har temaområdet Hälsa, ett av de tio temaområden som föreslås inom det 
särskilda programmet ”Samarbete”, utformats för att stödja gränsöverskridande samarbete i 
olika former i och utanför EU, för att förbättra de europeiska medborgarnas hälsa, öka 
konkurrenskraften och stimulera innovationsförmågan för europeiska hälsorelaterade industrier 
och företag, och samtidigt ta itu med globala hälsofrågor. Betoningen kommer att ligga på 
överbryggande forskning (att omsätta grundforskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
inbegripet vetenskaplig validering av experimentella resultat), utveckling och validering av nya 
terapier, hälsofrämjande och förebyggande metoder, inbegripet främjande av barnhälsa, ett friskt 
åldrande, diagnosverktyg och medicinteknik samt system för hållbar och effektiv hälso- och 
sjukvård. När det gäller sällsynta sjukdomar kommer man inom sjunde ramprogrammet närmare 
bestämt att inrikta sig på naturhistoriska och patofysiologiska studier som inbegriper hela 
Europa och på utarbetande av förebyggande, diagnostiska och terapeutiska ingrepp.  

Ett ERA-NET-projekt inom sjätte ramprogrammet (E-Rare)11 ägnas åt sällsynta sjukdomar och 
gäller utveckling av gemensam och gränsöverskridande verksamhet (granskning av nationella 
program, identifiering av luckor och överlappningar hos nationella forskningsprogram och 
insatser avseende sällsynta sjukdomar). Inom E-Rare planeras kontinuerligt och långsiktigt 

                                                 
8 Se http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html 
9 Se http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf 
10 Se http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
11 Se http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php 

http://emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP.html
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samarbete mellan partner i medlemsstaterna, för att samordna nationella forskningsprogram 
och därmed åtgärda fragmenteringen av forskningen om sällsynta sjukdomar och främja 
tvärvetenskapliga metoder, harmonisera och utveckla synergier mellan de nationella och/eller 
regionala forskningsprogrammen i deltagarländerna, utveckla en gemensam forskningspolitik 
för sällsynta sjukdomar och upprätthålla en gynnsam konkurrensposition i förhållande till den 
forskning om sällsynta sjukdomar som bedrivs i andra delar av världen, t.ex. Nordamerika och 
Asien. 

GD Hälsa och konsumentskydd har inrättat högnivågruppen för hälso- och sjukvård som ett sätt 
att genomföra de rekommendationer som utfärdats i samband med reflexionsprocessen om 
patientrörlighet. En av arbetsgrupperna inom denna högnivågrupp arbetar med referensnätverk 
för centrum för expertis i fråga om sällsynta sjukdomar. År 2006 lade arbetsgruppen för 
sällsynta sjukdomar fram en rapport, Contribution to policy shaping: For a European 
collaboration on health services and medical rare in the field of RD12, för högnivågruppen med 
aktuell information om referensnätverk i Europa. I rapporten redogörs för användningen av 
referensnätverk för sällsynta sjukdomar i Europa och för deras respektive funktion. I 
arbetsplanerna för 2006 och 2007 för genomförande av EU:s folkhälsoprogram ingår som en 
prioritering att utveckla europeiska referensnätverk för sällsynta sjukdomar. I enlighet med 
denna prioritering har vissa pilotprojekt valts ut för finansiering13 (gällande cystisk fibros, 
sällsynta former av blödarsjuka, alfa-1-antitrypsinbrist, porfyrisjukdomar, dysmorfologi, 
Hodgkins lymfom hos barn, histiocytos och neurologiska sjukdomar hos barn).  

I detta avseende anges i artikel 16 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
hälso- och sjukvård14 att medlemsstaterna, i nära samarbete med kommissionen, ska främja 
utveckling av europeiska referensnätverk för att ge högkvalitativ och kostnadseffektiv vård till 
patienter med tillstånd som kräver en viss koncentration av resurser eller sakkunskap. 

ÖKAD EGENMAKT FÖR PATIENTERNA 

Världsbanken definierar egenmakt som processen för att öka individers eller gruppers förmåga 
att fatta beslut och omvandla dessa beslut till önskade åtgärder och resultat. 
Världshälsoorganisationen (WHO) har beskrivit egenmakt som en förutsättning för hälsa och en 
proaktiv strategi för partnerskap och egenvård för bättre resultat på hälsoområdet och bättre 
livskvalitet för kroniskt sjuka. Enligt denna definition är egenmakt en nödvändighet för patienter 
med sällsynta sjukdomar, som är kroniska, svårbehandlade, så sällsynta att samordnade insatser 
krävs för framsteg och i stor utsträckning förbisedda av forskarsamhället, den medicinska 
världen och beslutsfattare. Patienter med sällsynta sjukdomar och deras stödorganisationer 
tillhör de grupper som har störst egenmakt inom hälsosektorn, främst tack vare deras egen kamp 
för erkännande och bättre vård. När det gäller forskningen om sällsynta sjukdomar har de visat 
vägen mot en ny tid genom att överbrygga den klyfta som i hög grad nonchalerats å ena sidan av 
den offentliga forskningen, som förbisett deras behov och förväntningar, och å andra sidan av 
den marknadsdrivna forskningen, som endast driver forskningsprojekt som är tillräckligt 
lönsamma för att motivera privata investeringar. Patientorganisationerna spelar nu en aktiv och 
avgörande roll i fastställandet av forskningspolitik och forskningsprojekt gällande sällsynta 
sjukdomar. På grund av det stora antalet sällsynta sjukdomar finns det över 1 700 
patientorganisationer i Europa. Många av dem är organiserade i nationella förbund för sällsynta 
sjukdomar och/eller anslutna till sjukdomsspecifika paraplyorganisationer på EU-nivå och/eller 

                                                 
12 Se http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm 
13 Projekten för 2007 håller på att väljas ut för finansiering och bör beviljas medfinansiering under förutsättning att förhandlingarna med 
Europeiska kommissionen blir framgångsrika och bidragsavtalet undertecknas. 
14 Se http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm 
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paraplyorganisationer för sällsynta sjukdomar på EU-nivå, t.ex. Eurordis (europeiska 
organisationen för sällsynta sjukdomar)15. Eurordis samlar organisationer i 33 länder och 
möjliggör en direkt dialog mellan Europeiska kommissionen, andra intressenter och patienter 
med sällsynta sjukdomar. 

                                                 
15 Se http://www.eurordis.org 
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4. MÅLSÄTTNINGAR 

Syftet med detta dokument är att sammanfatta de nödvändiga inslagen för en effektiv politik i 
den viktiga fråga som gäller sällsynta sjukdomar i Europa. Det strategiska syftet med EU-
åtgärder på detta område är att förbättra patienternas möjligheter att få lämplig diagnos, 
information och vård i rätt tid. Detta kommer i sin tur att bidra till det övergripande målet – 
bättre resultat på hälsoområdet och därmed en ökning av antalet levnadsår med god hälsa, en 
viktig indikator inom Lissabonstrategin16.  

För detta krävs följande: 

• Stärkt samarbete mellan EU-programmen: I dessa program ingår EU:s 
folkhälsoprogram, ramprogrammen för forskning och teknisk utveckling, strategin för 
särläkemedel, förordningen om läkemedel för pediatrisk användning17, strategin för 
avancerad terapi, det kommande hälso- och sjukvårdsdirektivet18, EU:s statistiska program19 
och alla andra befintliga eller framtida EU-initiativ. 

• Främja de 27 EU-medlemsstaternas utarbetande av nationell hälsopolitik för att säkra 
lika tillgång och tillgänglighet till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling och 
rehabilitering för personer med sällsynta sjukdomar. Fler initiativ krävs för att öka 
allmänhetens medvetenhet i medlemsstaterna. Dessa insatser bör riktas mot allmänheten 
men även mot yrkesverksamma inom vården och den sociala sektorn, beslutsfattare, chefer 
inom vården och den sociala sektorn samt media. Detta skulle kunna uppnås bl.a. genom en 
årlig informationskampanj. 

• Utarbetande av gemensamma strategiska riktlinjer som sprids i hela EU: Särskilda 
åtgärder – på områden som forskning, inrättande av referenscentrum, tillgång till 
information, stimulansåtgärder för utveckling av särläkemedel och screening – ska ingå i en 
övergripande gemensam strategi för sällsynta sjukdomar. Meddelandet väntas också bidra 
till förstärkt samarbete mellan medlemsstaterna inom ramen för EU.  

Dessa allmänna mål kommer att nås genom specifika målsättningar och åtgärder. 

4.1. Förbättra identifiering av och kunskap om sällsynta sjukdomar 

• Gemensam definition av sällsynta sjukdomar i EU: Genom gemenskapens 
åtgärdsprogram för sällsynta sjukdomar 1999–2003 antogs den gällande definitionen av 
sällsynta sjukdomar i EU, nämligen sjukdomar med en förekomst på mindre än 5 av 10 000 
personer i EU. Samma definition tillämpas av EMEA för klassificering av särläkemedel 
(förordning) och av flera medlemsstater som har tagit särskilda initiativ, t.ex. Frankrike, 
Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien. Storbritannien, Sverige och Danmark 
använder däremot andra definitioner. Även om den gällande definitionen anses som alltför 
bred av vissa intressenter, menar man från EU-håll att den bör behållas. 

                                                 
16 Se http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm 
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om 
ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004. 
18 Se http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm 
19 Europaparlamentets och rådets beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program 2003-2007, ändrat 
genom beslut nr 787/2004/EG. 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/D/02002D2367-20040520-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/D/02002D2367-20040520-en.pdf


11 

Fråga 1: Är EU:s gällande definition av en sällsynt sjukdom tillfredsställande? 

• Bättre kodifiering och klassificering av sällsynta sjukdomar: EU bör samarbeta nära 
med WHO om processen för att se över den gällande internationella 
sjukdomsklassifikationen (ICD), så att det garanteras att sällsynta sjukdomar kan kodas på 
ett lämpligt sätt som innebär att de kan spåras i alla hälsoinformationssystem. För detta 
krävs stöd av en arbetsgrupp för klassificering och kodifiering av sällsynta sjukdomar, som 
fungerar som en rådgivande arbetsgrupp för WHO i samband med processen för översyn av 
ICD20. Ett aktivt samarbete med EU:s statistiska program bör också bli nödvändigt så snart 
den nya ICD-11 finns tillgänglig, för att se till att den nya versionen av ICD används, 
inklusive nya koder för sällsynta sjukdomar i dödsattester och register över utskrivningar 
från sjukhus i alla medlemsstater. En liknande insats bör göras för att säkra korrekt kodning 
av sällsynta sjukdomar i kodsystemen SnowMed och MedDRA. 

Fråga 2: Håller du med om att det finns ett trängande behov av att förbättra kodningen och 
klassificeringen på detta område? 

• Upprättande av en förteckning över sällsynta sjukdomar: En av orsakerna till att frågan 
om sällsynta sjukdomar negligeras är okunnighet om vilka sjukdomar som är sällsynta. EU 
måste få en korrekt förteckning över sällsynta sjukdomar, som uppdateras regelbundet och 
innehåller uppgift om medicinsk specialitet, förekomst, mekanism och etiologi. På så sätt 
kan största möjliga medvetenhet uppnås och dokumentationsstöd ges för forskning och 
datalagring generellt sett. Europeiska kommissionen bör ge finansiellt stöd för denna 
verksamhet genom folkhälsoprogrammet.  

Fråga 3: Kan en europeisk förteckning över sällsynta sjukdomar bidra till en bättre hantering av 
sällsynta sjukdomar inom ert nationella/regionala system? 

4.2. Förbättra förebyggande insatser samt diagnos och vård av patienter med sällsynta 
sjukdomar 

• Spridning av lämplig information: Det viktigaste när det gäller att förbättra diagnos och 
vård av sällsynta sjukdomar är att tillhandahålla korrekt information i en form som är 
anpassad till vårdpersonalens och drabbade personers behov. Sedan 2000 har databasen 
Orphanet21 för sällsynta sjukdomar tillhandahållit information om över 5 000 sjukdomar på 
sex språk. Orphanet fungerar som ett omfattande uppslagsverk över sällsynta sjukdomar, en 
katalog över professionella tjänster i 35 länder, en katalog över europeiska referenscentrum 
och en databas över särläkemedel med information om utvecklingsstadium och tillgänglighet 
i EU-länderna. Dessutom tillhandahålls en rad andra tjänster för särskilda kategorier av 
intressenter, t.ex. möjlighet att söka diagnoser utifrån symtom och tecken och ett arkiv över 
rekommendationer för akuta situationer. Europeiska kommissionen bör ge ytterligare 
finansiellt stöd för denna verksamhet genom folkhälsoprogrammet och det sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. 

• Stöd till informationsnätverk: Prioriterade åtgärder är att garantera informationsutbytet 
genom befintliga europeiska informationsnätverk, främja bättre klassificering, utveckla 
strategier och mekanismer för informationsutbyte mellan intressenter, fastställa lämpliga 
hälsoindikatorer, ta fram jämförbara epidemiologiska uppgifter på EU-nivå, stödja utbyte av 

                                                 
20 Se http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
21 Se http://www.orpha.net/ 
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bästa praxis och utveckla åtgärder för patientgrupper. De projekt som pågår har redan visat 
sig vara betydelsefulla. Stöd till projekt av detta slag bör ges både i medlemsstaterna och på 
EU-nivå. Stöd till specifika internationella konsensuskonferenser tycks också ha stor 
betydelse. Europeiska kommissionen bör ge finansiellt stöd för denna verksamhet genom 
folkhälsoprogrammet och det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. 

• Utveckling av nationella/regionala referenscentrum och inrättande av referensnätverk 
på EU-nivå: Att en sjukdom är sällsynt innebär att sakkunskapen också är knapp. Vissa 
centrum för expertis (även kallade referenscentrum) har utvecklat en sakkunskap som 
utnyttjas i stor utsträckning av andra yrkesverksamma i det egna landet eller på 
internationell nivå. I vissa länder är dessa centrum officiellt erkända, men i de flesta länder 
är de bara kända ryktesvägen. Kommissionen har beslutat att samarbete och 
kunskapsdelning dem emellan ska prioriteras, eftersom det ses som den mest effektiva 
metoden. Vissa principer har utvecklats i fråga om europeiska referensnätverk, bl.a. när det 
gäller deras roll i samband med hanteringen av sällsynta sjukdomar eller andra tillstånd som 
kräver specialistvård, patientvolymer och vissa andra kriterier som sådana centrum bör 
uppfylla. De europeiska referensnätverken bör fungera som forsknings- och 
kunskapsnätverk, som uppdaterar och bidrar till de senaste vetenskapliga rönen, behandlar 
patienter från andra medlemsstater och vid behov säkrar tillgång till uppföljande behandling. 
Definitionen av europeiska referensnätverk bör också spegla behovet av att tjänster och 
expertis fördelas på ett lämpligt sätt över hela det utvidgade EU. I 2006 års rapport från 
EU:s arbetsgrupp för sällsynta sjukdomar, Contribution to policy shaping: For a European 
collaboration on health services and medical rare in the field of RD22, rekommenderas att 
medlemsstaterna bidrar till att identifiera expertcentrum och ger dem största möjliga 
finansiella stöd. Medlemsstaterna rekommenderas dessutom att lägga upp vårdvägar för sina 
patienter genom att upprätta samarbete med alla nödvändiga expertcentrum inom landet 
eller, vid behov, utomlands. I rapporten rekommenderas att de relevanta EU-programmen 
fortsätter att ge finansiellt stöd till referensnätverk för centrum för expertis i fråga om 
sällsynta sjukdomar tills en utvärdering av resultatet av nätverksprocessen finns tillgänglig 
för vidare åtgärder. 

Fråga 4: Bör de europeiska referensnätverken privilegiera kunskapsöverföring? Patientrörlighet? 
Båda? Hur? 

• Utveckling av e-hälsovård på området för sällsynta sjukdomar: Elektroniska tjänster 
som utvecklas genom Orphanet eller inom andra EU-finansierade projekt visar tydligt hur 
elektronisk teknik kan utnyttjas för att hjälpa patienter att komma i kontakt med varandra, 
för att forskargrupper ska kunna ha gemensamma databaser, för datainsamling för klinisk 
forskning, för registrering av patienter som är villiga att delta i klinisk forskning och för att 
remittera fall till experter, vilket förbättrar kvaliteten på diagnoser och behandling. 
Internetbaserade och elektroniska verktyg är mycket effektiva och bör vara ett viktigt 
inslag i EU:s strategi för sällsynta sjukdomar. De kan rädda livet på människor med 
sällsynta sjukdomar i akuta situationer. Europeiska kommissionen bör ge finansiellt stöd 
för denna åtgärd genom folkhälsoprogrammet och ramprogrammen samt via 
medlemsstaterna. 

                                                 
22 Se http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf 



13 

Fråga 5: Bör Internetbaserade och elektroniska verktyg införas på detta område? 

• Tillgång och tillgänglighet till rätt diagnostiska tester, inklusive genetiska tester: 
Många sällsynta sjukdomar kan i dag diagnostiseras med hjälp av ett biologiskt test, ofta i 
form av ett genetiskt test. Dessa tester är viktiga inslag i en lämplig patienthantering, 
eftersom de möjliggör en tidig diagnos, ibland kaskadscreening av familjemedlemmar eller 
ett fostertest. Med hänsyn till det stora antalet tester och behovet av att utforma och 
godkänna en specifik uppsättning diagnosmetoder för var och en kan inget enskilt land vara 
självförsörjande i fråga om tester. Därför sker ett utbyte av patientmaterial och tester över 
nationsgränserna. Flödet över gränserna är helt klart en mekanism som kommer att fylla en 
väsentlig lucka i tillgången till tester för sällsynta sjukdomar. Detta utbyte bör möjliggöras 
och underlättas med hjälp av tydliga, öppna standarder och förfaranden som fastställs på 
EU-nivå. Det finns ett behov av att överbrygga lagstiftningsskillnader mellan länder när det 
gäller sekretess, ersättning, transport och förvaring av prover samt certifiering av 
laboratorier. Laboratorier bör uppmuntras att delta i kvalitetssäkring, med särskild 
inriktning på resultat i fråga om rapportering. Genetisk rådgivning bör tillhandahållas före 
och efter testning. För detta krävs stöd på lämplig nivå (beroende på antalet tester per år) till 
referenslaboratorier. Olika intressenter (Europeiska kommissionen23, Europarådet och 
framför allt OECD24) har under de senaste två åren gjort insatser för laboratoriernas 
kvalitetssäkringspolitik. 

Fråga 6: Vad kan göras för att ytterligare förbättra tillgången till högkvalitativ testning för 
sällsynta sjukdomar? 

• Utvärdering av strategier för allmän screening (inklusive neonatal screening) för 
sällsynta sjukdomar: Neonatal screening för PKU och kongenital hypotyreos är praxis i 
Europa i dag och har visat sig mycket effektivt för att förhindra funktionsnedsättningar hos 
drabbade barn. I och med att tekniken utvecklas kan nu många tester göras, även av robotar, 
till låg kostnad för en lång rad sällsynta sjukdomar, särskilt metaboliska sjukdomar och 
tillstånd med genetiskt ursprung generellt sett. Detta bör inte vara ett skäl att inleda allmän 
screening för dessa utan en noggrann bedömning med utgångspunkt i de kriterier som WHO 
fastställde 1965 (ska godkännas), eftersom screening kan vara skadlig för de undersökta 
personerna och kräver stora offentliga resurser. I dag råder stor oenighet om vilka sjukdomar 
som motiverar systematisk screening enligt WHO:s kriterier. Införande av allmän eller 
riktad screening är avhängigt av många aspekter, t.ex. testets kvalitet och tillförlitlighet, 
tillgång till effektiv behandling/effektiva åtgärder för de undersökta personerna, sjukdomens 
förekomst och svårighetsgrad och den prioritet/det värde som samhället tillskriver 
screeningen. Samarbete inom detta område bör främjas för att få fram underlag för beslut på 
nationell nivå. 

Fråga 7: Anser du att det finns ett stort behov av bedömning på EU-nivå av eventuell allmän 
screening för sällsynta sjukdomar? 

• Primärt förebyggande åtgärder där det är möjligt: Primärt förebyggande insatser är 
möjliga endast för ett mycket litet antal sällsynta sjukdomar. Miljöfaktorer är en viktig orsak 
till ett större antal sällsynta medfödda missbildningar, liksom till cancer hos barn. För att 
förebygga dessa sällsynta sjukdomar krävs att tiden före befruktning och graviditeten 

                                                 
23 Se http://www.eurogentest.org/ 
24 Se OECD:s riktlinjer för kvalitetssäkring av molekylärgenetisk testning (http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf). 
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uppmärksammas särskilt i folkhälsoinsatser riktade mot viktiga hälsofaktorer, t.ex. kost, 
övervikt, alkohol, rökning, nöjesdroger och miljöförorening. När det gäller vaccination mot 
sjukdomar som röda hund (för att förebygga kongenitalt rubellasyndrom) måste hänsyn tas 
till konsekvenserna av migration mellan länder med olika vaccinationspolitik. Dessutom 
måste uppmärksamhet ägnas åt kvinnor under tiden före befruktning och under den tidiga 
graviditeten när det gäller hantering av kroniska sjukdomar som diabetes, epilepsi och 
infertilitet. En tänkbar åtgärd är att öka kvinnors intag av folsyra före befruktning för att 
förebygga neuralrörsdefekter (t.ex. spina bifida) och andra missbildningar. Många 
undersökningar tyder på att ett tillräckligt intag av folsyra under tiden före befruktning kan 
förebygga mer än hälften av alla neuralrörsdefekter. Åtgärder på detta område bör diskuteras 
på EU-nivå för att man ska kunna fastställa för vilka sällsynta sjukdomar primärt 
förebyggande åtgärder kan vara framgångsrika. 

• Bästa praxis i fråga om vård av patienter med sällsynta sjukdomar: Att identifiera och 
beskriva bästa praxis är väsentligt för spridningen av information och data om effektiva 
strategier för att hantera sällsynta sjukdomar. Därmed kan informationen och kunskapen 
förbättras och bästa praxis utvecklas i fråga om vård av patienter med sällsynta sjukdomar. 
Genom att dela bästa praxis kommer EU:s medlemsstater att kunna utnyttja den sakkunskap 
som byggts upp, vilket möjliggör nätverk mellan de olika vårdleverantörer som arbetar med 
varje sällsynt sjukdom. Genom benchmarking på medlemsstatsnivå ökar möjligheterna att 
framgångsrikt hantera sällsynta sjukdomar. 

• Lika tillgång till särläkemedel: Trots de framgångsrika stimulansåtgärderna för utveckling 
och registrering av särläkemedel är det två faktorer som begränsar medborgarnas tillgång till 
livräddande behandling. För det första är det inte alla företag som tillhandahåller de 
produkter som godkänts för försäljning i samtliga medlemsstater på grund av kraven på 
registrering på nationell nivå. För det andra har administrativa förseningar (mycket längre än 
den lagenliga gränsen på 180 dagar) konstaterats när det gäller tillgången till godkända 
särläkemedel25. Detta leder till stora olikheter mellan medlemsstaterna i fråga om antalet 
tillgängliga läkemedel. Denna situation bör åtgärdas. Kommissionen bör vartannat år lägga 
fram en rapport för rådet och parlamentet där flaskhalsarna identifieras (förseningar, 
försäljning, tillgång, ersättning, priser osv.) och nödvändiga lagstiftningsändringar föreslås 
för att garantera lika tillgång till särläkemedel i hela EU. Särläkemedel för sjukhusbruk 
måste finansieras på en högre administrativ nivå än det lokala sjukhuset för att garantera att 
patienterna kan ges tillgång till dessa läkemedel. 

Fråga 8: Anser du att problemet med tillgång till särläkemedel bör lösas på nationell nivå eller 
EU-nivå? 

• Medicintekniska produkter och diagnostik för sällsynta sjukdomar: 
Särläkemedelsförordningen omfattar inte medicintekniska produkter och diagnostik. 
Problemet med marknadens begränsade storlek hämmar emellertid utvecklingen av 
produkter för patienter med sällsynta sjukdomar. Initiativ för att utveckla stimulansåtgärder 
för industrin i fråga om medicintekniska produkter och diagnostik för sällsynta sjukdomar 
bör undersökas med utgångspunkt i vad som gjorts när det gäller särläkemedel.  

                                                 

 25 EURORDIS undersökning om tillgången till särläkemedel och COMP:s rapporter. 
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Fråga 9: Bör EU ha en förordning om medicintekniska produkter och diagnostik för sällsynta 
sjukdomar? 

• Hälsoteknisk bedömning av särläkemedel: Hälsoteknisk bedömning av särläkemedel, som 
måste göras innan pris och ersättning fastställs är en annan faktor som i allt högre grad 
försenar patienternas tillgång eller hindrar dem att få tillgång till behandlingar. De metoder 
som används för att bedöma kostnadseffektiviteten hos läkemedel för vanliga tillstånd kan 
inte användas för särläkemedel, och i de flesta fall finns inget jämförelsematerial och 
knapphändiga uppgifter. Ett etiskt förhållningssätt i denna fråga kan inte heller grundas 
enbart på ekonomiska kriterier. Den ekonomiska bedömningen är bara ett inslag i 
beslutsprocessen, som bör ta hänsyn till patienternas val och preferenser. Medlemsstaterna 
måste samordna hanteringen av denna fråga. Dessutom bör forskning om relevanta 
bedömningsmetoder uppmuntras, med beaktande av patientperspektivet. 

 
• Samordnat program för användning av humanitära skäl (”compassionate use”): Ett 

bättre system för tillhandahållande av läkemedel för behövande patienter före godkännande 
och/eller ersättning (”compassionate use” – användning av humanitära skäl) för nya 
läkemedel är nödvändigt. Tillhandahållande av terapier för användning av humanitära skäl 
bör vara ett ansvar som delas mellan klinikern, produktutvecklaren och myndigheterna. Det 
bör erinras om att ett antal särläkemedel utvecklas av små och medelstora företag som inte 
klarar långsiktiga program för användning av humanitära skäl utan åtgärder och finansiellt 
stöd från offentligt håll. I denna fråga bör samordning ske mellan medlemsstaterna med stöd 
från kommissionen. Enligt artikel 83 i förordning (EG) nr 726/2004 kan medlemsstaterna ta 
på sig ansvaret för användning av humanitära skäl, och EMEA (Europeiska 
läkemedelsmyndigheten) kan utfärda ett yttrande om villkoren för användning och 
distribution av ett läkemedel som ska användas av humanitära skäl.  

• Specialiserade sociala tjänster är viktiga för att förbättra livskvaliteten för människor som 
lever med en sällsynt sjukdom. Bland olika sociala tjänster har följande identifierats som 
särskilt värdefulla för att förbättra livskvaliteten för både patienter och vårdgivare, som ofta 
är familjemedlemmar: avlastningstjänster som ger både vårdgivare och patienter möjlighet 
att organisera sina liv och få vissa viloperioder; informationstjänster och 
hjälptelefonlinjer som ökar möjligheterna för patienter och vårdare att få tillgång till 
relevant information om de sällsynta sjukdomar de lever med och måste hantera dagligen; 
terapeutiska rekreationsprogram för barn och ungdomar som låter patienter se livet ur 
ett annat perspektiv än den sjukes; finansiellt stöd som bidrar till att förhindra ekonomisk 
utarmning, så att arbetande vårdare som försöker kombinera avlönad anställning med 
oavlönad omvårdnad erkänns och psykologiskt stöd. Europeiska kommissionen bör ge 
finansiellt stöd för denna åtgärd genom folkhälsoprogrammet och handlingsplanerna på 
handikappområdet. 

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? 

4.3. Intensifiera forskning och utveckling i fråga om sällsynta sjukdomar och 
särläkemedel 

• Stöd till databaser, register, arkiv och biobanker: Register och databaser är instrument av 
avgörande betydelse för den kliniska forskningens utveckling när det gäller sällsynta 
sjukdomar. Endast med hjälp av sådana verktyg kan data sammanställas för att ge ett 
tillräckligt stort urval för epidemiologisk och/eller klinisk forskning. Register över patienter 
som behandlas med särläkemedel är särskilt betydelsefulla, eftersom de gör det möjligt att 
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samla in bevis för behandlingens effektivitet och eventuella biverkningar. Godkännande för 
försäljning beviljas ju vanligen vid en tidpunkt när bevisningen ännu är begränsad men ändå 
övertygande. Samordnade insatser för insamling och bevarande av data bör stödjas, så att 
dessa resurser är tillgängliga enligt överenskomna regler. Många nätverk på forsknings- och 
folkhälsoområdet som får finansiellt stöd från GD Forskning och GD Hälsa och 
konsumentskydd har inrättat sådan delad infrastruktur, som visat sig vara mycket effektiv 
för att öka kunskapen och organisera klinisk prövning. Ett specialiserat nätverk, t.ex. 
EuroBioBank26, är en ovärderlig europeisk resurs som kräver långsiktig finansiering och 
insatser på EU-nivå för att kunna utvecklas till fullo och göra största möjliga nytta. Initiativ 
av detta slag bör stödjas på nationell nivå och EU-nivå, och långsiktig finansiering bör 
tillhandahållas för sådan infrastruktur, förutsatt att nyttan med den kan slås fast. Detsamma 
gäller arkiv med biologiska prover och biobanker. Ett särskilt behov i samband med 
biobanker är att möjliggöra insamling och förvaring av material från patienter med mycket 
sällsynta sjukdomar, även om det inte finns något pågående forskningsprotokoll. Områden 
som bör stödjas av medlemsstaterna och Europeiska kommissionen är kvalitetsstandarder, 
inklusive utveckling av strategier och verktyg för periodisk övervakning av databasernas 
kvalitet och för rensning av databaser; gemensamma minimiregler för data som ska samlas 
in för epidemiologiska ändamål och folkhälsoändamål; databasernas användarvänlighet, 
öppenhet och anslutbarhet; immaterialrätt; kommunikation mellan databaser/register 
(genetiskt inriktad, mer allmänt diagnostisk, klinisk, kontrollinriktad osv.). Internationella 
(europeiska) databaser och nationella och/eller regionala databaser, där sådana finns, bör 
kopplas samman. 

Fråga 11: Vilket slags förvaltnings- och finansieringssystem vore lämpligt för register, databaser 
och biobanker? 

• Biomarkörer: Biologiska markörer (biomarkörer) är ”objektivt mätbara indikatorer på 
biologiska processer”. De kan användas för att diagnostisera sjukdomen och bedöma dess 
fortskridande och hur den svarar på terapeutiska åtgärder. Ett stort antal diagnostiska tester 
som används i dag (tumörmarkörer, DNA-fragment som orsakar eller förknippas med en 
sjukdom) definieras som biomarkörer. Funktionella och radiologiska bedömningar kan 
också betraktas som biomarkörer. Vid bedömning av sjukdomens fortskridande och nya 
möjliga behandlingar kan biomarkörer användas som substitut för naturliga effektmått som 
överlevnad eller irreversibel sjukdom, vilka kräver långa observationsperioder och stora 
patientpopulationer. Detta gäller i synnerhet sällsynta sjukdomar, eftersom antalet drabbade 
personer är så litet för varje sjukdom. Godkännanden för försäljning har redan beviljats på 
grundval av biomarkörer som effektmått för att bedöma läkemedlets effekt. Ny 
molekylärbiologisk teknik (t.ex. genomik, proteomik och kombinatorisk kemi), som gör det 
möjligt att identifiera ett stort antal potentiella biomarkörer samtidigt, har varit bidragande 
när det gäller att identifiera biomarkörer. Det är viktigt att EU stöder ny teknik för 
identifiering av biomarkörer, inklusive röntgendiagnostik och funktionell teknik. Ännu 
viktigare är stöd till undersökningar och verksamhet som innebär att potentiella biomarkörer 
kan godkännas och användas kliniskt. Detta är en lång och kostsam process som i nuläget 
inte är effektiv. När det gäller sällsynta sjukdomar skulle denna process kunna främjas om 
man finansierade verksamhet som går ut på att bedöma validiteten hos specifika biomarkörer 
(eller kluster av biomarkörer) hos så många patienter som möjligt (referensnätverk) och om 
man stärkte partnerskapet mellan läkemedelsindustrin och forskarvärlden, så att 
forskningsresultaten kan omsättas i praktiken.  

                                                 
26 Se http://www.eurobiobank.org 
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• Dataskydd: All denna infrastruktur bör införas med iakttagande av EU:s förordningar och 
överenskommelser om datasekretess och skydd för patientens integritet. Särskild 
uppmärksamhet måste fästas vid EU:s direktiv om skydd för personuppgifter27. Initiativet 
IDA (informationsutbyte mellan förvaltningar)28 bör övervägas i samband med den 
verksamhet som rör sällsynta sjukdomar, för att underlätta inrättandet av europeiska register 
för vissa sällsynta sjukdomar av stor betydelse för folkhälsan.  

• Nätverk för forskning om sällsynta sjukdomar: Samordnade forskningsprojekt på EU-
nivå är avgörande för framgång. Samordnade nätverk bör stödjas på både nationell nivå och 
EU-nivå, och sällsynta sjukdomar bör prioriteras även i GD Forsknings framtida program. 
Dessutom bör en del nya områden, t.ex. social forskning om sällsynta sjukdomar, införas. 

• Samordning mellan medlemsstaternas finansieringsorgan: ERA-NET-projektet, som 
stöds av EU:s sjätte ramprogram och för närvarande står för samordningen av sju länders 
finansieringsstrategier för sällsynta sjukdomar, är ett exempel på en framgångsrik lösning av 
problemet med fragmentering av forskningsinsatser. Denna strategi bör fullföljas, och 
ytterligare medlemsstater bör inbjudas att ansluta sig till detta initiativ. 

• Intensifierad forskning: För de flesta allvarliga sällsynta sjukdomar som skulle kunna vara 
behandlingsbara finns det helt enkelt ingen specifik behandling i dag. Det finns tre hinder 
för utvecklingen av terapier: bristande förståelse för bakomliggande patofysiologiska 
mekanismer, otillräckligt offentligt stöd i de tidiga faserna av klinisk utveckling och 
bristande intresse från läkemedelsindustrin. Den höga kostnaden för läkemedelsutveckling i 
kombination med den beräknade låga avkastningen på investeringar (till följd av de mycket 
små patientpopulationerna) har gjort att läkemedelsindustrin avstått från att utveckla 
läkemedel mot sällsynta sjukdomar, trots det enorma medicinska behovet. 
Särläkemedelslagstiftningen har visserligen underlättat utvecklingen av behandlingar för 
sällsynta sjukdomar, men stora svårigheter kvarstår och ytterligare initiativ är nödvändiga. 
Eftersom identifieringen av terapeutiska mål i stor utsträckning är beroende av genetisk och 
molekylär karakterisering av sjukdomarna och av att biologiska mekanismer kan klargöras, 
är det av avgörande betydelse att intensifiera den patofysiologiska och kliniska forskningen 
om sällsynta sjukdomar. Tack vare forskningsframsteg, sekvensering av det mänskliga 
genomet och utveckling av genomiska och postgenomiska verktyg med hög kapacitet kan vi 
förvänta oss att mekanismerna bakom många sällsynta sjukdomar med genetiskt ursprung 
kommer att klarläggas under de närmaste åren. När det gäller dessa sjukdomar måste den 
terapeutiska forskningen främjas, inklusive innovativ bioteknologisk forskning 
(monoklonala antikroppar, cell- och genterapi och enzymersättningsterapi), liksom klassisk 
terapeutisk forskning grundad på identifiering av aktiva kemiska föreningar. Att avskilja 
kemiska föreningar som påverkar identifierade biologiska mål är en viktig målsättning när 
det gäller att upptäcka läkemedel även mot sällsynta sjukdomar med genetiskt ursprung. 
Eftersom läkemedelsindustrin i de flesta fall är ovillig att ta detta första steg är det viktigt att 
utveckla ett intresse inom den offentliga sektorn för att göra detta. Akademisk forskning om 
preklinisk utveckling bör stödjas av EU. Kopplingar till de europeiska plattformar med hög 
kapacitet som håller på att upprättas och utnyttjande av delade europeiska molekylbibliotek 
bör också främjas. Undersökningar i gränsområdet mellan läkemedelsbolag och 
organisationer inom offentlig sektor måste främjas genom ett offentlig-privat partnerskap 
som leder fram till en utvärdering av dessa läkemedelskandidater på området för sällsynta 
sjukdomar. På europeisk nivå skulle frågan kunna hanteras genom inrättande och 

                                                 
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 

 28 Se http://europa.eu.int/idabc/ 
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finansiering av ett offentlig-privat forum för sällsynta sjukdomar, vilket skulle möjliggöra 
utveckling av lovande prekliniska och kliniska projekt som drivs vid flera center genom 
tillhandahållande av den sakkunskap och finansiering som krävs. Oberoende akademiska 
kliniska prövningar bör stödjas på nationell nivå på samma sätt som hittills gjorts i Italien, 
Frankrike och Spanien, och dessa insatser bör samordnas för att säkra ett tillräckligt 
patientdeltagande. 

Fråga 12: Hur ser du på rollen för partner (industri och välgörenhetsorganisationer) i en EU-
insats för sällsynta sjukdomar? Vilken modell vore lämpligast? 

4.4. Egenmakt för patienter med sällsynta sjukdomar på individuell och kollektiv nivå 

• Gemensam syn på patientorganisationernas egenmakt: Patientorganisationerna har visat 
sig vara ovärderliga partner på nationell nivå och EU-nivå när det gäller att öka de sällsynta 
sjukdomarnas synlighet, samla in och sprida den information som krävs för att fastställa en 
offentlig politik för sällsynta sjukdomar, förbättra tillgången till högkvalitativ information 
om sällsynta sjukdomar och särläkemedel, anordna workshops på EU-nivå och nationell nivå 
och utarbeta riktlinjer och pedagogiska dokument. För att patienter och patientorganisationer 
ska få kollektiv egenmakt krävs det stöd för verksamheter som kapacitetsuppbyggnad, 
utbildning och nätverkssamarbete mellan patientgrupper på regional, nationell och europeisk 
nivå, utbyte av information, erfarenhet och bästa praxis i fråga om patienttjänster samt 
bildande av ”stödpatientgrupper” för mycket sällsynta och isolerade patienter och familjer. 
Sådant stöd bör ingå som ett prioriterat åtgärdsområde inom folkhälsoprogrammet och sjunde 
ramprogrammet. 
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4.5 Samordna politik och initiativ på nationell nivå och EU-nivå 

• Antagande av nationella/regionala planer för sällsynta sjukdomar: För att integrera alla 
nödvändiga initiativ som tagits på nationell och/eller regional nivå uppmanas 
medlemsstaterna att upprätta nationella eller regionala handlingsplaner för sällsynta 
sjukdomar. Endast ett begränsat antal medlemsstater har antagit eller kommer inom kort att 
anta en nationell plan eller lansera relevanta initiativ. Endast Frankrike har upprättat en 
övergripande handlingsplan (2005–2008)29, och andra medlemsstater har nationella 
strategier på ett begränsat antal områden (Italien, Sverige, Danmark och Storbritannien) eller 
håller på att utarbeta strategier (Bulgarien, Portugal, Spanien, Rumänien och Luxemburg). 
Övriga medlemsstater har en målinriktad strategi endast på forskningsområdet (Tyskland 
och Nederländerna). EU bör starkt rekommendera att nationella/regionala planer antas i 
överensstämmelse med rekommendationen i detta meddelande och samordna dem när de väl 
upprättats. EU-riktlinjer för utarbetandet av handlingsplaner för sällsynta sjukdomar kan 
vara värdefulla. Det kommer att främja EU:s politik i fråga om rättvis tillgång till hälso- och 
sjukvård samt tjänsternas kostnad och kvalitet. I folkhälsoprogrammet ingår sådant stöd som 
ett prioriterat åtgärdsområde.  

Fråga 13: Stöder du tanken på handlingsplaner? Bör en handlingsplan i så fall upprättas på 
nationell eller regional nivå i ditt land? 

• Utveckling av hälsoindikatorer på området för sällsynta sjukdomar: Hälsoindikatorer 
bör utvecklas för att situationen för drabbade personer i EU och dess utveckling ska kunna 
övervakas. Sammanställning av befintliga datakällor bör uppmuntras, särskilt de som redan 
finansieras på EU-nivå. En uppsättning realistiska och meningsfulla indikatorer bör 
fastställas för politiken på nationell nivå och EU-nivå när det gäller tillgång och 
tillgänglighet till särläkemedel samt centrum för expertis/referenscentrum.  

• Europeiska konferenser om sällsynta sjukdomar: Europeiska konferenser om sällsynta 
sjukdomar har tidigare anordnats vartannat år (Köpenhamn 2001, Paris 2003, Luxemburg 
200530 och Lissabon 200731). De har visat sig ovärderliga som ett forum för utbyte mellan 
intressenter och ett kraftfullt kommunikationsverktyg för att säkra synlighet i media för 
sällsynta sjukdomar. De bör fungera som en plattform för patienter, vårdpersonal och 
beslutsfattare när det gäller att granska politik, strategier och exempel på framgångsrika 
insatser, ge uttryck för behoven, främja en patientcentrerad politik på nationell och 
europeisk nivå och bekräfta vitaliteten hos patientgrupper med sällsynta sjukdomar i Europa. 
Konferensen bör anordnas tillsammans med EU:s rådgivande kommitté för sällsynta 
sjukdomar. 

• Inrättande av EU:s rådgivande kommitté för sällsynta sjukdomar: EU:s rådgivande 
kommitté för sällsynta sjukdomar kommer att utföra de uppgifter som i dag ombesörjs av 
EU:s arbetsgrupp för sällsynta sjukdomar. Kommittén bör biträdas av ett vetenskapligt 
sekretariat som inrättas för att bidra till utvecklingen av folkhälsoåtgärder på området för 
sällsynta sjukdomar och är behörigt att ge kommissionen råd i frågor som rör i) organisation 
av tjänster gällande sällsynta sjukdomar på grundval av nationella planer (subsidiaritet); ii) 
kliniska tester och screening; iii) klassificering av referensnätverk för sällsynta sjukdomar 
och kvalitetskontroll; iv) utarbetande av riktlinjer för bästa praxis; v) den återkommande 
epidemiologiska rapporten om situationen i fråga om sällsynta sjukdomar i EU; vi) EU:s 

                                                 
29 Se http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf 
30 Se http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm 
31 Se http://www.rare-diseases.eu/home_en.php 
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register/nätverk/ad hoc-undersökningar; vii) stöd för utveckling av politik på EU-nivå; viii) 
inrättande av gemensamma ramar för sällsynta sjukdomar på folkhälsoområdet; ix) 
produktion av ett elektroniskt nyhetsbrev om sällsynta sjukdomar. EU:s rådgivande 
kommitté för sällsynta sjukdomar kommer att ha en sådan sammansättning att man 
bibehåller rollen för pågående och tidigare projekt för sällsynta sjukdomar som stöds av 
folkhälsoprogrammet. Projekt för sällsynta sjukdomar inom ramen för ramprogrammen 
liksom de mest relevanta patientorganisationerna bör dock vara brett representerade, och 
företrädare på hög nivå för medlemsstaternas folkhälsomyndigheter bör ingå. För att säkra 
kommitténs handlingsförmåga bör en särskild budget fastställas inom EU:s budget för de 
kommande åren.  

• Sällsynta sjukdomar i EU:s budget: Alla initiativ som EU stöder ekonomiskt finansieras 
för närvarande genom korttidskontrakt. Även om projektens effektivitet och deras relevans i 
förhållande till EU:s politik regelbundet utvärderas upplevs den omständighet att det är 
svårt, ibland omöjligt, att enligt gällande regler förlänga dem som ett allvarligt hinder för 
utvecklingen av gemensamma infrastrukturer. En annan viktig hörnsten i EU:s framtida 
folkhälsoprogram (2014–2020) på området för sällsynta sjukdomar bör vara inrättande av en 
fond för sällsynta sjukdomar för att säkra EU:s verksamhet när det gäller de europeiska 
referensnätverken för sällsynta sjukdomar, informationstjänsterna, ackreditering av genetik 
och laboratorier för sällsynta sjukdomar, hållbarhet hos den europeiska arkivplattformen för 
register och databaser över sällsynta sjukdomar och all annan verksamhet avseende sällsynta 
sjukdomar som kommer att beskrivas i kommissionens rapporter till rådet och 
Europaparlamentet om genomförandet av detta meddelande och som behöver varaktigt, 
långsiktigt stöd. 

• Inrättande av ett EU-organ för sällsynta sjukdomar: Ett EU-organ skulle hantera 
behovet av att inrätta ett permanent, hållbart instrument för det långsiktiga genomförandet 
av strategier för sällsynta sjukdomar på EU-nivå. En gemenskapsbyrå definieras enligt 
följande: ”En gemenskapsbyrå är ett EG-rättsligt styrt organ som är en separat juridisk 
person utanför gemenskapsinstitutionerna. Den har inrättats genom en rättsakt inom 
sekundärlagstiftningen för att utföra en viss uppgift som kan vara av teknisk, vetenskaplig 
eller verkställande natur.” Ett EU-organ för sällsynta sjukdomar kan vara ett utmärkt 
instrument för att garantera varaktighet och konsekvens hos relevanta strategier på EU-nivå 
på olika områden, t.ex. patientregister, biobanker, klinisk prövning, information om 
sällsynta sjukdomar, nätverk av referenscentrum, konsensusrekommendationer om klinisk 
vård och kvalitetsbedömning. Kommissionen bör under 2009, med utgångspunkt i arbetet 
vid GD Hälsa och konsumentskydd och råden från EU:s rådgivande kommitté för sällsynta 
sjukdomar, inleda en genomförbarhetsstudie avseende inrättandet av ett EU-organ för 
sällsynta sjukdomar. Detta organ skulle kunna vara en hörnsten i EU:s framtida 
folkhälsoprogram (2014–2020) när det gäller sällsynta sjukdomar. 

Fråga 14: Anser du att det är nödvändigt att inrätta ett nytt EU-organ för sällsynta sjukdomar 
och inleda en genomförbarhetsstudie under 2009? 

• Återkommande rapport om situationen i fråga om sällsynta sjukdomar i EU: 
Kommissionen bör vart tredje år utarbeta en rapport om genomförandet av meddelandet 
till rådet, parlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén avseende 
situationen och epidemiologin för sällsynta sjukdomar i EU och genomförandet av 
kommissionens meddelande om sällsynta sjukdomar. 

5. NÄSTA STEG 
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Svar på detta samråd, med inriktning på de specifika frågorna ovan, ska sändas till 
kommissionen senast den 14 februari 2008 genom e-post till rarediseases-
consultation@ec.europa.eu, eller per post till följande adress: 

European Commission 
Health and Consumer Protection Directorate-General 
Rare Diseases consultation 
HTC 01/198 
11, Rue Eugène Ruppert 
L-2557 Luxemburg 

Alla bidrag kommer att offentliggöras om inte något annat uttryckligen anges. Kommissionen 
planerar att efter detta samråd lägga fram lämpliga förslag under 2008. 

mailto:rarediseases-consultation@ec.europa.eu
mailto:rarediseases-consultation@ec.europa.eu
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