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Förord 

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag av regeringen att 

presentera ett förslag för hur det arbete som den Nationella funktionen för 

sällsynta diagnoser (NFSD) bedriver och har ansvar för bäst bör organiseras 

efter 2017, då NFSDs nuvarande avtal med Socialstyrelsen går ut. I uppdra-

get ingår mer specifikt att bedöma vilka delar av verksamheten som staten 

även efter 2017 bör inneha ett ansvar för och var i den statliga förvaltningen 

dessa delar bör placeras. Det ingår även i uppdraget att bedöma hur de delar 

som inte bedöms bör vara ett statligt ansvar efter 2017 bäst kan tas hand om. 

I uppdraget ingår att Socialstyrelsen ska samråda med SKL och andra 

avnämare i landet.  

Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att följa upp funktionens verksam-

het och till regeringen redovisa erfarenheter och resultat.  

Dessa två regeringsuppdrag avrapporteras härmed.  

Medverkande i rapportens färdigställande har varit projektledare Jonas 

Bergström, ansvarig enhetschef Agneta Holmström och tillförordnade 

chefsjuristen Lars Hobert.   
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Sammanfattning 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på hur 

Nationella funktionen för sällsynta diagnosers (NFSD) verksamhet bör 

organiseras efter 2017, följt upp NFSDs verksamhet och redovisat erfaren-

heter och resultat.  

En av målsättningarna med regeringsuppdraget och denna rapport är att 

bidra till en långsiktigt hållbar struktur för frågor som rör samhällets insatser 

för personer med sällsynta sjukdomar. Utifrån det perspektivet och det 

faktum att NFSDs verksamhet berör en mängd aktörer inom området säll-

synta sjukdomar så föreslår Socialstyrelsen ett statligt stöd till Centrum för 

sällsynta diagnoser (CSD) på landets universitetssjukhus. Socialstyrelsen 

föreslår vidare att CSD utvecklas mot en liknande struktur som Regionala 

cancercentrum (RCC), och i samband med detta föreslås att NFSD utvecklas 

mot en liknande koordinerande roll som Regionala cancercentrum i samver-

kan fyller idag inom RCC. Ett alternativ för den koordinerande rollen inom 

hälso- och sjukvården för sällsynta sjukdomar är att den sker inom ett 

nationellt programråd, om SKL, landsting och regioner är beredda att inrätta 

ett sådant.  

Samtidigt bör en nationell informationsplattform etableras där kvalitets-

granskad information rörande sällsynta sjukdomar och dess konsekvenser 

kan samlas på samma plats.  

Ågrenska AB har sedan 2012 haft i uppdrag etablera och driva NFSD. 

Socialstyrelsen anser utifrån myndighetens egen bedömning och inkomna 

remissvar från berörda aktörer inom området sällsynta sjukdomar att 

Ågrenska i huvudsak har skött uppdraget väl men att det också finns utveck-

lingsmöjligheter, inte minst utifrån hur NFSD idag är organiserat.     
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Den nationella funktionen för 

sällsynta diagnoser – bakgrund 

och verksamhet 

Socialstyrelsen fick under 2010 i uppdrag av regeringen att inrätta en nation-

ell funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom 

området sällsynta sjukdomar [1]. Den nationella funktionen fick inte vara 

placerad vid Socialstyrelsen eller på något annat sätt vara en del av myndig-

hetens organisation. Det ingick i uppdraget att besluta om den nationella 

funktionens organisation, de mer detaljerade avgränsningarna av funktionens 

uppdrag, samt utse och sluta nödvändiga avtal med den aktör som skulle ges 

uppdraget att bedriva verksamheten vid den nationella funktionen.  

Efter öppen upphandling så tilldelade Socialstyrelsen Ågrenska AB upp-

draget att under 2012-2014 starta upp och driva verksamheten vid den 

nationella funktionen. Ågrenska AB grundade i enlighet med uppdraget den 

Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD) som inledde sitt arbete 

1 januari 2012. Under 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag att upphandla den 

nationella funktionen för perioden 2015-2017 [2]. Efter öppen upphandling 

tilldelades åter Ågrenska AB uppdraget att driva den nationella funktionen 

[3]. 

NFSDs nuvarande uppdrag  
Enligt regeringsuppdraget ovan ska NFSDs huvudverksamhet 2015-2017 

vara att: 

• bidra till ökad samordning och koordinering av hälso- och sjukvårdens 

resurser för personer med sällsynta sjukdomar liksom ökad samordning 

med bl.a. socialtjänst, frivilligorganisationer m.m., 

• bidra till spridning av kunskap och information till alla delar av hälso- och 

sjukvården och till andra berörda samhällsinstanser samt till patienter och 

anhöriga, 

• bidra till utbyte av information, kunskap och erfarenheter mellan de 

aktörer som bedriver verksamhet på området, 

• inventera tillgängliga resurser för personer med sällsynta sjukdomar, samt 

• identifiera möjligheter till utbyte av kunskap, erfarenheter och information 

med andra länder och internationella organisationer. 

Under perioden 2015-2017 ska funktionen prioritera verksamhet som bidrar 

till ökad samordning och koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser för 

personer med sällsynta sjukdomar [2]. 
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NFSDs verksamhet 2012-2015 
NFSD har sen starten 2012 arbetat brett inom en mängd olika områden som 

alla berör sällsynta sjukdomar och de speciella konsekvenser som dessa 

innebär för professionen, patienter, brukare och anhöriga. I detta avsnitt 

beskrivs funktionens verksamhet mellan 2012 till 2015. Beskrivningen sker 

utifrån de fem huvuduppgifter som utifrån regeringsuppdraget reglerar 

NFSDs arbete i nuvarande avtalsperiod med Socialstyrelsen [4]:  

• Koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser  

• Information  

• Kunskapsöverföring  

• Kartläggning och samordning  

• Internationellt arbete  

Några exempel på NFSDs verksamhet ges inom varje huvuduppgift. För en 

mer detaljerad beskrivning av NFSDs verksamhet hänvisas till funktionens 

webbplats där tidigare års- och delårsrapporter återfinns [5]. 

Koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser  
Som framgår av NFSDs uppdragsbeskrivning ovan så är funktionens huvud-

uppgift för närvarande att stödja hälso- och sjukvården och stimulera till 

ökad samordning och koordinering av dess resurser för personer med säll-

synta sjukdomar. Detta gör NFSD inte minst genom att stödja framväxten av 

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) på landets sju universitetssjukhus på 

en mängd olika sätt, där funktionen också fungerat som ett nav i samordning-

en mellan CSD. Funktionen har i olika sammanhang presenterat det på-

gående arbetet inför beslutsfattare inom sjukvårdsregionerna. Funktionen har 

samordnat arbetet med att ta fram gemensamma mål och verksamhetsbe-

skrivning för CSD, samt mål och kriterier för de regionala Expertteam som 

samverkar med respektive CSD [6, 7]. NFSD har också arbetat med att ta 

fram ett förslag på riktlinjer och stöd för framtagning av nationella behand-

lingsrekommendationer inom sällsynta sjukdomar. 

Information/Kunskapsöverföring 
NFSD har arbetat med att kartlägga vilken kunskap och information som 

finns inom området sällsynta sjukdomar och var det finns brister i informat-

ionstillgång. Funktionen har arbetat aktivt med att sprida berättelser från 

patienter och profession om vad det i praktiken innebär att leva med en 

sällsynt sjukdom. NFSD har under perioden samverkat och samarbetat med 

de flesta aktörer i landet som tillhandahåller information inom området. Som 

ett exempel på hur funktionen har arbetat tillsammans med myndigheter så 

har NFSD aktivt medverkat i Försäkringskassans projekt En enklare vardag 

[8]. Funktionen har bedrivit en mängd utbildningsinsatser i form av semi-

narier och föreläsningar. Webbplatsen innehåller information riktad mot 

personer med en sällsynt sjukdom, dess anhöriga men även information 

riktad mot professionen [9].   
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Kartläggning och samordning 
NFSD har arbetat med kartläggning av aktörer inom sällsynta sjukdomar 

generellt, kartlagt resurser och kunskap inom hälso- och sjukvården samt 

identifierat vilka behov som bättre behöver tillgodoses. Funktionen har 

kartlagt vilka aktörer patienten är beroende av och möter, samhällets stöd, 

samt patientorganisationers önskemål och behov. Vidare har NFSD kartlagt 

myndighetsvärlden inom sällsynta sjukdomar, till exempel verksamheterna 

hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Specialpedagogiska skol-

myndigheten. Även övergången mellan barn- och vuxenvård för personer 

med en sällsynt sjukdom har kartlagts. 

NFSD har också arbetat med att stöd till att bygga upp lokala nätverk på 

kommunal nivå och har bedrivit en extensiv mötesverksamhet med samhälls-

aktörer inom området.       

Internationellt arbete 
Målgrupp är andra länder och internationella organisationer. NFSD har inom 

olika sammanhang verkat internationellt, inte minst inom det nordiska 

samarbetet. I Nordiska ministerrådets rapport Det framtida nordiska hälso-

samarbetet från 2014 identifieras behovet att bygga upp ett nordiskt nätverk 

för ett framåtriktat samarbete inom området sällsynta sjukdomar [10]. 

Arbetet startade under 2015 och Sverige representeras i arbetet av Socialsty-

relsen, NFSD och Riksförbundet Sällsynta diagnoser.  
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Socialstyrelsens förslag 

 
 

I detta avsnitt presenteras myndighetens förslag och slutsatser samt en 

redovisning av hur följderna av förslagen kan hanteras. Då NFSDs verksam-

het är välintegrerad med många andra aktörers verksamheter inom området 

får förslagen konsekvenser även för dessa. Förslagen är lagda utifrån det 

aktuella regeringsuppdragets målsättning att bidra till en långsiktigt hållbar 

struktur för frågor som rör samhällets insatser för personer med sällsynta 

diagnoser [11].   

NFSDs uppdrag 
En genomgång av NFSDs uppdrag och verksamhet indikerar att det inför 

framtiden finns skäl att renodla funktionens uppdrag och att ansvaret för 

vissa delar av funktionens verksamhetsområden delas av flera aktörer. Vidare 

har Socialstyrelsen i en rapport publicerad i mars 2014 påpekat att det inom 

NFSDs verksamhet ingår uppgifter som typiskt sett kan anses vara statliga 

verksamhetsuppgifter, och att det existerar en problematik i att ett stiftelseägt 

aktiebolag, Ågrenska AB, bedriver den verksamheten [12]. Under åren 2015-

2017 ska NFSD prioritera verksamhet som bidrar till ökad samordning och 

koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser för personer med sällsynta 

sjukdomar, vilket också kan anses vara problematiskt då funktionen i dess 

nuvarande form inte är en del av staten, landstingen/regionerna eller kommu-

nerna, och därför på många sätt organisatoriskt saknar mandat för uppdraget. 

Socialstyrelsens förslag 

• Centrum för sällsynta diagnoser föreslås kunna bygga på en lik-

nande struktur som Regionala cancercentrum  

• Nationella funktionen för sällsynta diagnosers föreslås bygga på en 

liknande struktur som Regionala cancercentrum i samverkan och 

som huvuduppdrag koordinera Centrum för sällsynta diagnoser, 

alternativt: 

• Om SKL, landsting och regioner är beredda att långsiktigt stödja ett 

nationellt programråd inom sällsynta sjukdomar kan i stället ett 

sådant för koordinering av hälso- och sjukvården övervägas  

• Samtidigt bör en samlad nationell informationsplattform inom 

sällsynta sjukdomar etableras som även integrerar befintliga inform-

ationskanaler som Socialstyrelsens kunskapsdatabas   

• Statligt stöd inom ramen för finansieringen inom området sällsynta 

sjukdomar lämnas till de framväxande Centrum för sällsynta diag-

noser på landets universitetssjukhus  

• Arbetet bör under en etableringsfas följas upp, stödjas och stimule-

ras 
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Utifrån en sammantagen bild av NFSDs nuvarande uppdrag, inkomna svar 

på myndighetens förfrågan till aktuella avnämare och identifierade framtids-

behov väljer Socialstyrelsen att diskutera hur det arbete som sedan 2012 har 

utförts av funktionen ska organiseras efter 2017 utifrån tidigare redovisade 

huvuduppgifter.  

Koordinering av hälso- och sjukvårdens 

resurser 

Bakgrund 
I november 2015 överlämnade Utredningen om högspecialiserad vård sitt 

betänkande Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa 

som bland annat berör sällsynta sjukdomar [13]. Utredningen bekräftar den 

bild som Socialstyrelsen har av området. Inom de sällsynta sjukdomarna är 

antalet individer med en specifik sällsynt sjukdom per definition få, men de 

sällsynta sjukdomarna är många, och patientgruppen ökar kontinuerligt i 

antal. Detta bland annat tack var medicinsk forskning, utvecklade diagnos-

metoder och ökad livslängd vilket gör gruppen som helhet stor, och växande. 

Många av de sällsynta sjukdomarna är genetiska med livslånga förlopp, hög 

komplexitet och allvarliga konsekvenser för individen. Sällsyntheten medför 

inte sällan svårigheter för hälso- och sjukvården och övriga samhällsresurser 

att identifiera var expertisen finns och hur den ska nå individen. Nationella 

vårdprogram och kliniska nätverk saknas ofta för enskilda sjukdomar, och i 

kombination med att expertisen som finns ofta är personberoende kan det 

leda till ojämlik vård i landet. Samordningen mellan hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och övriga, ofta stort antal, samhällsresurser som krävs är 

utmanande. 

Statligt stöd till CSD 
Socialstyrelsen anser i linje med många remissinstanser att det är av vikt att 

arbetet med att bygga upp CSD på landets universitetssjukhus prioriteras och 

stöds. Myndigheten föreslår därför att regeringen inom ramen för finansie-

ring inom området sällsynta sjukdomar bör överväga ett statligt stöd till CSD 

på de sju universitetssjukhusen. Detta bör övervägas primärt under en 

uppstarts- och etableringsfas, men ett mer permanent stöd bör inte heller 

uteslutas.  

CSDs uppdragsbeskrivning 
Uppdraget till CSD kan utformas i likhet med arbetet som utförts inom 

inrättandet av Regionala cancercentrum (RCC) och utgå från de redan 

framtagna målen för CSD [6]. Utifrån dessa och de individuella CSDs 

förutsättningar kan uppdraget utvecklas vidare mot de kriterier som inte 

direkt berör kliniskt arbete bland de tio gemensamma kriterierna för RCC (då 

klinisk verksamhet och forskning utförs i huvudsak av Expertgrupper 

kopplade till CSD): Vårdprocesser, Patientens ställning i vården, Utbildning 

och kompetensförsörjning, Kunskapsstyrning, Ledningsfunktion, CSD-

samverkan och uppföljning av vårdens kvalitet, Utvecklingsplanering för 
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vården i sjukvårdsregionen och Nivåstrukturering. CSD ges inom en sådan 

regionaliserad struktur stor potentiell möjlighet att stärka personer med en 

sällsynt sjukdom och dess anhöriga också inom många av de områden som 

behandlas i Patientlagen [14]. Detta till exempel genom stöd och information 

om att välja behandlingsalternativ och offentligt finansierad öppen speci-

alistvård, stöd och information gällande fast vårdkontakt och rätt till anpas-

sad information [14].  

För NFSD skulle en sådan satsning kunna innebära att uppdraget som stöd 

till hälso- och sjukvården förtydligas. Funktionens roll skulle då kunna 

motsvara den roll som Regionala cancercentrum i samverkan placerad under 

SKL fyller idag inom RCC. Förslag på specifika arbetsuppgifter för NFSD 

kan innefatta nationell samordning av Expertteam (undvikande av dubbelar-

bete nationellt), stöd till framtagande av nationella vårdprogram, stödja 

upprättandet av ett nationellt kvalitetsregister och stöd till samordning av 

hälso- och sjukvården med socialtjänst och övriga samhällsaktörer samt stöd 

till strukturell patient/brukarmedverkan inom CSDs verksamhet. Funktionen 

skulle också kunna arbeta internationellt med implementeringen av Patient-

rörlighetsdirektivet [15] genom att samordna Expertteam med det under 2016 

framväxande Europeiska referensnätverken inom främst högspecialiserad 

vård och sällsynta sjukdomar [16, 17].   

För både patienter, primärvård och övrig profession skulle en mer långsik-

tig satsning på CSD enligt denna modell innebära en tydlig väg in till exper-

tisen inom hälso- och sjukvården och sannolikt väsentligt minska antalet 

vårdkontakter för en person med en sällsynt sjukdom.  

Socialstyrelsens roll kan i likhet med rollen inom RCC vara att, speciellt 

under en etableringsfas, arbeta med att följa upp, stödja och stimulera arbetet 

[18].  

I den norra sjukvårdsregionen finansierar staten i dagsläget Rett Centrum i 

Östersund som arbetar med Rett syndrom, en sällsynt sjukdom som orsakas 

av störningar i hjärnans mognad vilket leder till svåra funktionsnedsättningar 

[19]. Socialstyrelsen föreslår att arbetet vid Rett Centrum samordnas med ett 

CSD inom den norra sjukvårdsregionen inom ramen för den föreslagna 

satsningen ovan. 

NFSD och stödet till CSD 
Utredningen om högspecialiserad vård poängterar behovet av ökad nationell 

samordning och styrning inom området [13]. Det pågår nu en process inom 

sjukvårdsregionerna att på landets universitetssjukhus starta och bygga upp 

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD). I samverkan med respektive CSD 

organiseras Expertteam som ansvarar för en sjukdom eller grupp av sjukdo-

mar. Beslut om att inrätta CSD har fattats av fem av sex sjukvårdsregioner 

där Norra sjukvårdsregionen är undantaget. Alla CSD-verksamheter drivs 

som projekt med undantag för CSD i sydöstra sjukvårdsregionen. En mer 

detaljerad aktuell bild av hur långt det olika CSD har kommit i sin uppbygg-

nad återfinns i NFSDs Årsrapport för 2015 [20]. NFSD har den senaste tiden 

haft som huvuduppgift att stödja hälso- och sjukvården med uppbyggnaden 

av dessa centrum. Funktionen har bland annat tillsammans med de olika CSD 

gemensamt tagit fram mål och kriterier för CSD och Expertteam för att 
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tydliggöra anvarsområden och uppgifter [6, 7]. En långsiktig hållbar struktur 

för frågor som rör hälso- och sjukvårdens insatser för personer med sällsynta 

sjukdomar skulle med fördel kunna byggas på en redan befintlig struktur vars 

uppbyggnad utgått från en liknande problembeskrivning. En sådan struktur är 

de Regionala cancercentrumen (RCC). 

Regionala cancercentrum – en modellstruktur för 

Centrum för sällsynta diagnoser  
Betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden diskuterar bland annat 

behovet av att koncentrera cancervården och därför upprätta RCC [21]. 

Cancervården och vården inom sällsynta sjukdomar är i många fall väsens-

skilda, men den grundläggande problemanalysen av cancervården i betän-

kandet och följande förslag på framtida lösning via inrättandet av RCC kan i 

många fall appliceras på området sällsynta sjukdomar. RCC föreslås bland 

annat främja överföring av kunskap mellan forskning och vård, arbeta 

multidisciplinärt, arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på patientens behov, 

förläggas till universitetssjukhus kopplat till universitetens resurser och ha ett 

informations- och utbildningsansvar gentemot länssjukvård och primärvård 

inom regionen [21]. Utifrån denna grund presenterade i januari 2011 den 

nationelle cancersamordnaren på regeringens uppdrag Kriterier som ska 

utmärka ett regionalt cancercentrum där tio gemensamma kriterier för RCC 

föreslås [22]. I mars 2010 beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag 

att efter utlysning betala ut medel till högst sex RCC [23]. Regeringen har 

också i juni 2012 givit i uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp RCC genom 

platsbesök åren 2013-2015 [18]. Det statliga stödet till RCC har efter detta 

fortsatt. RCCs nationella samarbete sker inom RCC i samverkan, där de sex 

RCC-cheferna och SKLs cancersamordnare ingår [24].  

Nationella programråd 
Socialstyrelsen har diskuterat med SKL angående möjligheten att på ett 

tydligt sätt inordna frågorna kring sällsynta sjukdomar i hälso- och sjukvår-

den via ett nationellt programråd. De nationella programråden arbetar på 

uppdrag av landsting och regioner för att med kunskapsstyrning arbeta för en 

jämlik vård med samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Sjukvårds-

regionerna har etablerat en struktur med programråd för att gemensamt 

utarbeta nationella vårdprogram, ta initiativ till att förbättra vården, utarbeta 

mål/indikatorer för vårdens kvalitet och att följa upp vårdpraxis. SKL har 

ansvar för sammanhållning och planerar för en långsiktig struktur [25]. I sitt 

remissvar skriver SKL att de ser positivt på utvecklingen av CSD och att det 

finns behov av nationell samordning inom området (se vidare i avsnittet 

Synpunkter från berörda aktörer). Vidare skriver SKL i remissvaret att de 

anser det vara för tidigt att svara på hur ansvaret mellan staten och landsting-

en för NFSD kan fördelas, och man har heller inte haft samråd med sina 

medlemar i denna fråga. Däremot har frågan om tillssättande av ett nationellt 

programråd för sällsynta diagnoser avhandlats och Nationell samverkans-

grupp för kunskapsstyrnings regiongrupp stödjer att en nationell gruppering 

gällande sällsynta diagnoser skapas, men har bordlagt frågan i väntan på att 
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alla regionala CSD är tillsatta. SKL önskar en fortsatt dialog med Socialsty-

relsen om detta under året.  

Socialstyrelsen anser att alternativet att styra koordineringen av hälso- och 

sjukvården via inrättandet av ett nationellt programråd bör övervägas om 

SKL, landsting och regioner på ett tydligt sätt är beredda att inrätta och 

långsiktigt stödja den organisationen. NFSDs uppdrag inom området skulle 

då överföras till det nationella programrådet.    

Information/Kunskapsöverföring 

Bakgrund 
Information om sällsynta sjukdomar är idag spridd och ges av ett flertal 

aktörer på olika nivåer via myndigheter, inom hälso- och sjukvården, kom-

munerna och den privata sektorn vilket medför att om det finns kan den vara 

svår att finna. NFSD beskriver i sin Årsrapport för 2013 att hur informations-

skyldigheten hanteras varierar mellan olika landsting/regioner och kommu-

ner, och hur information och kunskap förmedlas på olika sätt, vilket ger en 

sammantaget splittrad bild [26]. NFSD bedömer i Delårsrapport 2013 att 

arbetet med att samla, utveckla och sprida kunskap bland samhällsaktörer 

inom området är nödvändigt för att förbättra livssituationen för personer med 

sällsynta sjukdomar och deras anhöriga [27]. Vidare konstaterar funktionen 

att kunskap är grunden för bättre bemötande i förhållande till personer med 

sällsynta sjukdomar och deras anhöriga samt samordning samhällsaktörerna 

mellan [27]. 

Ett samlat informationsstöd 
Socialstyrelsen anser att det finns ett behov av en samlad plattform inom 

informations- och kunskapsspridning inom området sällsynta sjukdomar. 

Detta för att på en samlad plats kunna erbjuda en väg till kvalitetsgranskad 

information om sällsynta sjukdomar, samhällets resurser, aktörer inom 

området, vårdprogram samt information om vad det kan innebära att leva 

med en sällsynt sjukdom både ur perspektivet patient, brukare och anhörig. 

Det skulle också kunna vara en plats där lokala goda exempel skulle kunna 

göras tillgängligt nationellt. Syftet med en väg in skulle också inte minst vara 

att undvika dubbelarbete inom information- och kunskapsspridning. 

Socialstyrelsen föreslår att den nationella informationsplattformen i linje 

med denna rapports tidigare förslag samordnas på liknande sätt som inom 

arbetet inom RCC. RCC publicerar nationell och övergripande information 

på sin egen gemensamma webbplattform där också varje RCC har sin egen 

underavdelning med mer regional information [28]. Länkning sker även till 

information bland annat om specifika sjukdomar på 1177 Vårdguiden. 

Informationsplattformen skulle då organisatoriskt kunna placeras under 

motsvarade RCC i samverkan utifrån den struktur för sällsynta sjukdomar 

som föreslås i avsnittet Koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser i 

denna rapport. Uppdraget bör utformas utifrån befintliga strukturer, men 

även utvidgas och breddas utifrån ovan diskuterade områden. I förlängningen 

är det av vikt att denna verksamhet integreras med verksamheten på Inform-
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ationscentrum för ovanliga diagnoser på Göteborgs universitet som hanterar 

Socialstyrelsens kunskapsdatabas, så att olika typer av information inom 

området sällsynta sjukdomar står att finna på en samlad plats.     

Vilken typ av informationsplattform som man väljer att arbeta med, och 

vilken övrig verksamhet som bör bedrivas utöver webbaserad information, 

bör utvärderas först efter det att uppdrag, innehåll och ansvar är klarlagt och 

förankrat. Ansvarig aktör bör själv få stort inflytande på om det är mest 

lämpligt att, likt RCC, grunda en ny webbdomän. Eller om det alternativt är 

mer fördelaktigt att placera information på Kunskapsguiden, 1177 Vårdgui-

den, eller en kombination därav med information riktad mot professionen på 

Kunskapsguiden och mer patient- och brukarnära information placerad på 

Vårdguiden 1177, men med en tydligt sammanhållen struktur mellan dessa. 

Det är av vikt att verksamheten bedrivs med en strukturell patient/brukar-

medverkan. 

Aktörer inom informationsspridning   
På uppdrag av Socialstyrelsen driver och förvaltar Informationscentrum för 

ovanliga diagnoser (IOD) på Göteborgs universitet Socialstyrelsens mycket 

välbesökta kunskapsdatabas med information om över 300 sjukdomar och 

syndrom på myndighetens webbplats [29]. Kunskapsdatabasen är riktad 

primärt mot personal inom hälso- och sjukvårdvård och socialtjänst men i 

förlängningen även mot allmänheten. Även NFSD har enligt regeringsupp-

draget som uppgift att sprida kunskap och information till hälso- och sjuk-

vården, andra berörda samhällsinstanser och till patienter och anhöriga [1]. 

Olika patientorganisationer inom sällsynta sjukdomar tar, i brist på redan 

tillgänglig information, ofta fram och delar sin egen information inom sitt 

sjukdomsområde. Även Riksförbundet Sällsynta diagnoser tillhandahåller 

information. Exempel på andra aktörer som producerar och tillhandahåller 

specifik information inom fältet är de olika CSD, Nationellt kunskapscenter 

för dövblindfrågor, Orphanet, Ågrenska, Rett Center och de tre orofaciala 

kunskapscentren i Göteborg, Jönköping och Umeå. 

Nationella informationsplattformar  
Exempel på nationella informationsplattformar är 1177 Vårdguiden och 

Kunskapsguiden [30, 31]. 1177 Vårdguiden på webben riktar sig främst mot 

att öka allmänhetens kunskap och stärka patientens ställning. Men även vård- 

och apotekspersonal, skolor, medier och bibliotek är målgruppen [32]. 1177 

Vårdguiden drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av alla landsting 

och regioner [32].  

Kunskapsguiden är en nationell plattform som främst vänder sig mot pro-

fessionen inom hälsa, vård och omsorg. Kunskapsguidens mål är att under-

lätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att 

främja personal inom målgrupperna att använda den mest aktuella kunskapen 

och de bästa metoderna och modellerna [33]. Kunskapsguiden utges av 

Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Forte, Läkemedels-

verket, SBU, SKL och TLV [33].   
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Kartläggning och samordning 
NFSD har sedan verksamheten startades upp bidrivit ett omfattande kart-

läggningsarbete inom området sällsynta sjukdomar. Kartläggningen har 

resulterat i att bilden av patienters situation både inom och utanför hälso- och 

sjukvården, vilka aktörer som verkar inom området, patientorganisationernas 

behov, tillgänglig information och brister i information, övergången barn till 

vuxenvård, med mera, starkt har förtydligats. Samhället har nu, tack vare 

funktionens kartläggningsarbete, en god bild av hur villkoren för en person 

med en sällsynt sjukdom och dennes anhöriga ser ut. Kartläggningsarbetet 

finns tillgängligt via NFSDs webbplats [9] och funktionens delårs- och 

årsrapporter [5]. Ansvar för eventuell vidare kartläggning och samordning 

skulle i och med Socialstyrelsens förslag i denna rapport övergå till den 

organisation som diskuteras ovan i avsnittet Koordinering av hälso- och 

sjukvårdens resurser.    

Internationellt arbete 
Det pågår en mängd aktiviteter inom området sällsynta sjukdomar internat-

ionellt, inte minst på EU-nivå. I Europeiska kommissionens expertgrupp och 

inom Europeiska kommissionens arbete med att etablera Europeiska refe-

rensnätverk inom högspecialiserad vård och sällsynta sjukdomar represente-

ras Sverige av Socialstyrelsen. NFSD har vid behov medverkat i internation-

ella sammanhang, som tidigare nämnts till exempel inom Nordiska 

ministerådets arbete med att etablera ett nordiskt nätverk. Socialstyrelsen 

anser att det är av vikt att frågor som rör sällsynta sjukdomar bevakas 

internationellt. Myndigheten bedömer att oavsett NFSDs framtida organisat-

ion så finns kapacitet hos till exempel Socialstyrelsen att i samverkan utföra 

det internationella arbetet gällande sällsynta sjukdomar.    
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Synpunkter från berörda aktörer 

Under vintern 2016 har Socialstyrelsen i enlighet med uppdragen samlat in 

information om hur olika aktörer inom området sällsynta sjukdomar i landet 

ställer sig till hur NFSDs olika verksamhetsområden bör vara organiserade i 

framtiden. Myndigheten har även efterfrågat erfarenheter av NFSDs arbetet 

under åren 2014-2015, positiva aspekter, delar som kan förbättras, samt 

övriga åsikter. Myndigheten skickade i januari 2016 ut en förfrågan till 

aktuella avnämare. Sändlista och frågor redovisas i Bilaga 1 och 2. Socialsty-

relsen har även i samband med detta haft möte med Riksförbundet Sällsynta 

diagnoser och Sveriges Kommuner och Landsting.  

Sammanställning av svar 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
Riksförbundet framhåller att NFSD är en av flera aktörer inom området, och 

att den verksamheten inte bör utredas och utvärderas som en särskild förete-

else utan att det behövs en genomgripande utredning om hur området säll-

synta diagnoser ska organiseras och vilka aktörers kompetenser som behövs 

för att tillmötesgå brukarnas behov. Riksförbundet vill prioritera ett färdig-

ställande av den nationella planen/strategin för sällsynta diagnoser, och att 

det arbetet bör ta sin utgångspunkt i Riksförbundets ”skuggstrategi” som 

sammanställdes 2012 [34]. 

Riksförbundet önskar en stabil och snabb utveckling som leder till bättre 

och mer jämlik vård och stöd för personer som har sällsynta diagnoser. För 

att nå dit anser förbundet att utvecklingen måste ha ett nationellt perspektiv i 

enlighet med förslagen som kommer från Utredningen om högspecialiserad 

vård. Målet bör vara att alla personer med en sällsynt diagnos ska ha en 

tillhörighet vid någon av landets CSD, även om vården bedrivs på internat-

ionell och/eller lokal nivå.  

Förbundet önskar en översyn av de informationskällor som idag finns att 

tillgå, och man påpekar att fler källor inte nödvändigtvis innebär att kun-

skapsspridning och information når ut bättre eller är lättare för användaren att 

nå och förstå. Utbildningsinsatser för diagnosbärare och deras närstående har 

ett stort värde och ger ökade möjligheter att hantera vardagen.  

Riksförbundet poängterar vikten av att brukarorganisationer ges ekono-

miska förutsättningar att ge korrekt, adekvat och samlad information från 

patienterna, något man uppfattar saknas idag. 

Förbundet upplevelse av NFDSs verksamhet är att det funnits och finns 

stora ambitioner och en vilja att verka för att åstadkomma en verklig föränd-

ring för personer med sällsynta diagnoser. Det är stora arbetsinsatser som har 

gjorts och den juridiska kompetensen har ett värde och genom den har 

viktiga saker påtalats och lyfts upp. Genom NFSD har ledarna för CSD 

samlats, vilket Riksförbundet ser som angeläget för att stimulera och ut-

veckla en nationell inriktning av CSDs arbetet över hela landet.  
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Riksförbundet upplever att verksamheten vid NFSD i stora drag utformats 

från sin hemvist på Ågrenska, vilket är naturligt men inte i alla delar positivt. 

På Ågrenska finns visserligen mycket kunskap och erfarenhet, men även ett 

egenintresse att lyfta denna verksamhet. Det är värdefullt om NFSD i större 

utsträckning bidrar till att utveckla Ågrenskas verksamhet. En viktig del 

skulle kunna vara att underlätta för alla, som vill och behöver det, att få 

möjlighet att komma till Ågrenska.  

Förbundet uppfattar inte att NFSD tagit reda på, eller till fullo utgår från, 

brukarnas behov av verksamhetsutveckling och önskemål om prioritering. De 

anser att både NFSDs och CSDs verksamheter beskrivs som större än vad de 

i verkligheten är vilket är olyckligt då personer som har sällsynta diagnoser 

tar kontakt med verksamheterna och ändå inte känner att de får de stöd som 

förespeglats.  

Riksförbundets uppfattning är att det behövs ett oberoende NFSD som har 

en bredare kompetens, medicinsk- och brukarerfarenhet/-medverkan samt 

större möjligheter att styra och stimulera utvecklingen inom området säll-

synta diagnoser.  

Handikappförbunden 
Handikappförbunden ställer sig helt och hållet bakom Riksförbundet Säll-

synta diagnoser i denna fråga.  

Neuroförbundet 
Neuroförbundet ställer sig helt och fullt bakom Riksförbundet Sällsynta 

diagnoser i denna fråga.  

Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL ser positivt på utvecklingen av CSD och anser att det finns behov av 

nationell samordning inom området. De anser också att detta bör kopplas till 

det arbete som idag görs inom ramen för kunskapsstyrning.  

SKL bedriver ett pågående arbete för att utveckla kunskapsstyrningsstöd 

till landsting och regioner. Exempel på detta är Landstingens samverkans-

modell för läkemedel samt den nationella programrådsstrukturen. Nationella 

programråd för ett flertal områden finns idag och fler är under utveckling. 

Under året ska en strategi för sammanhållen kunskapsstyrning arbetas fram.  

Mot bakgrund av ovanstående är det ur SKLs perspektiv idag för tidigt att 

svara på hur ansvaret mellan staten och landstingen för NFSD kan fördelas. 

SKL har inte heller haft möjlighet att höra medlemmarna i denna fråga. De 

önskar gärna en fortsatt dialog med Socialstyrelsen kring detta under året.  

Frågan om tillsättande av ett nationellt programråd för sällsynta diagnoser 

har avhandlats i Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK. 

NSKs regiongrupp stödjer att en nationell gruppering gällande sällsynta 

diagnoser skapas men har för närvarande bordlagt frågan i väntan på att alla 

regionala CSD är tillsatta. 
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Centrum för sällsynta diagnoser 

Syd 
CSD Syd menar att det sedan 2012 definierade uppdraget för NFSD inte 

behöver omdefinieras och att funktionen även i framtiden bör ha en samord-

nande, inte överordnad, funktion för de regionala CSD. Däremot bör styr-

ningen förändras så NFSD frikopplas från Ågrenska AB och hälso- och 

sjukvårdens aktörer blir de styrande över funktionen. En styrgrupp/styrelse 

med formellt ledningsmandat med representanter för de olika CSD i majori-

tet och representation av brukare/brukarorganisationer och Socialstyrelsen 

bör inrättas, där chef för funktionen rapporterar till styrgruppen. NFSD ska 

vara fristående från CSD och gränsen mellan funktionen och olika lobbyor-

ganisationer måste vara tydlig. NFSD kan med fördel även i fortsättningen ha 

lokaler på Ågrenska stiftelsen även om Ågrenska AB inte bör vara involverat 

i styrning och drift, vilket kan vara bättre än samlokalisation med någon av 

CSD. 

De regionala kostnaderna som uppstår genom NFSDs arbete bör täckas 

med anslag via funktionen t ex genom att NFSD delvis finansierar kansli-

funktionerna regionalt. NFSDs uppdrag bör tydligt utesluta medicinskt 

ansvar och funktionen ska inte uttala sig i frågor som rör medicinska- eller 

omsorgsärenden som avser enskilda personer eller ta fram riktlinjer som 

påverkar annan myndighets agerande. 

CSD Syd menar vidare att NFSD ska ha en tydlig roll i kunskapssprid-

ningen genom hemsida med mottagaranpassad information, en roll som 

organisatör av nationella utbildningar för hälso- och sjukvårdens medarbe-

tare, på uppdrag av styrgruppen kunna representera CSD nationell och 

internationellt samt tillsammans med CSD ta fram utbildningsmaterial för 

hälso- och sjukvården och medborgare.   

CSD Syd anser att NFSD i grunden har fungerat väl om än lite spretigt, 

men att det är naturligt under en uppstartsfas. Funktionen har verkat för att 

lyfta sällsynthetens problem till olika samhällsaktörer, och hemsidan är en 

god samlingsplats för patientinformation, men upplevs efterhand tappat ett 

fokus som gör den intressant för hälso- och sjukvården och omsorgens 

medarbetare. 

Västra Götalandsregionen 
CSD Västra Götalandsregionen skriver att det finns anledning att stödja den 

påbörjade utvecklingen mot regionala CSD genom att grundligt utreda de 

problem som finns i landet när det gäller vården av personer med sällsynta 

diagnoser. En viktig orsak är att det saknas kunskap om sjukdomsgruppens 

epidemiologi att ha som grund för planerade insatser. Kunskapsbristen 

innefattar såväl den totala omfattningen som antalet aktuella diagnoser och 

hur många personer som fått varje diagnos. Det saknas också en i samman-

hanget användbar definition på sällsynta diagnoser liksom en uppfattning om 

storleken på den grupp, som nu inte får sina medicinska och andra behov 

tillgodosedda. 

CSD Västra Götalandsregionen ser det som nödvändigt att i enlighet med 

Utredningen om högspecialiserad vårds förslag så snart som möjligt tillsätta 

en utredning med uppdraget att föreslå hur vården av personer med sällsynta 
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diagnoser ska bedrivas i landet, och den bör också föreslår hur styrningen ska 

ske på nationell nivå. De menar vidare att till dess utredningen är klar så bör 

verksamheten fortsätta enligt nuvarande riktlinjer vid de regionala CSD och 

hållas samman av NFSD, som bör få ett förlängt och oförändrat mandat om 

utredningen drar ut på tiden. Dessa alternativ utvecklas i en bifogad bilaga 

till svaret [35].  

CSD Västra Götalandsregionen anser att NFSD under sin korta verksam-

het åstadkommit anmärkningsvärt goda resultat både när det gäller utveckl-

ingen av regionala CSD och samverkan dem emellan. Vidare beskrivs att det 

idag råder en samsyn omkring mål och medel i landet och det råder ett 

mycket gott samarbetsklimat bland alla medverkande, vilket till stor del 

tillskrivs NFSDs insatser. Placeringen av NFSD i nära kontakt med 

Ågrenska, som också är en del av CSD Västra Götalandsregionen, och den 

kunskapsbas och det kontaktnät som finns där anses ha haft stor betydelsen 

för framgångarna.   

Sydöst 
CSD Sydöst skriver att för att samarbetet ska fungera optimalt mellan alla 

CSD och NSFD anser de att organisationen för NFSD bör vara fristående 

från intresseorganisationer/grupper. Organisationen behöver kunna underlätta 

arbete med samordning av många olika instanser och detta skulle troligen 

vara lättare att utföra om inte kopplingen var stark till en enskild utövare. 

CSD Sydöst anser att respektive landsting/region har ett ansvar gentemot 

enskilda medborgare på individnivå. Ansvar för samordning och kunskapsut-

byte på nationell nivå bör ligga på stat. Den del av CSDs funktion som 

innebär samordning mellan team nationellt och utbyte mellan olika aktörer 

nationellt bör bekostas med statliga medel. Detta skulle också leda till ökad 

möjlighet för samsyn mellan olika CSD där nu de olika regionala sjukvårds-

ledningarna har gett unika uppdrag till de olika CSD. 

CSD Sydöst anser att NFSD med små medel lyckats lyfta frågan om säll-

synta diagnoser och påbörjat ett fint förbättringsarbete och att samarbetet 

med NFSD har fungerat bra sedan starten. Det är dock dags att gå vidare och 

t ex tycker CSD Sydöst att det bör vara NFSDs uppdrag att samordna teamen 

till nationella träffar och bidra till att skapa förutsättningar för ett europeiskt 

samarbete. De olika CSD har regionala medel ifrån sjukvårdsorganisationen 

vilket gör att samarbete och samsyn med övriga aktörer blir något svårare. 

Här skulle NFSD kunna ha en central roll med att underlätta  

Karolinska universitetssjukhuset  
CSD Karolinska universitetssjukhuset skriver att staten bör finansiera NFSD, 

CSDs kanslifunktioner på respektive universitetsjukhus (5 miljoner/år/CSD) 

samt ett kvalitetsregisterarbete kring sällsynta diagnoser (cirka 1 miljon/år). 

Däremot bör allt arbete som handlar om direkt patientomhändertagande 

finansieras regionalt. 

CSD Karolinska universitetssjukhuset menar att NFSD bedriver ett bra 

arbete kring informationsspridning och samordning av olika aktörer. CSD 

Karolinska universitetssjukhuset har ett mycket gott samarbete med NFSD 

och funktionens webbplats är mycket uppskattad. De vill dock påpeka att 

NFSD/Ågrenska helt saknar medicinsk- och forskningskompetens (utanför 
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styrelsen) och att man därför från politiskt håll inte får blanda ihop CSDs, 

NFSDs och universitetens uppdrag och tro att sällsynthetsproblematiken är 

löst genom NFSD/Ågrenskas verksamheter.  

CSD Karolinska universitetssjukhuset ger vidare förslag på hur NFSD 

skulle kunna underlätta CSDs arbete. Bland förslagen är att ordna och 

finansiera ett årligt stort möte för alla aktörer inom sällsynta diagnoser, 

uppmärksamma politiker, kommuner och landsting om sällsynta diagnoser, 

ordna infrastrukturstöd och finansiering så att de olika expertteamen kan ha 

nationella arbetsmöten, bevaka och informera om europeiska/nordiska/ 

internationella aktiviteter, stötta kvalitetsregisterarbetet, stötta arbetet med 

behandlingsrekommendationer ekonomiskt och med formalia samt stötta 

informationsspridning på olika sätt.  

Informationscentrum för ovanliga diagnoser 
Informationscentrum för ovanliga diagnoser (IOD) anför att utifrån deras 

verksamhet bör staten fortsatt ha ansvar för de delar av NFSDs verksamhet 

som berör samordningen av hälso- och sjukvården inom området sällsynta 

sjukdomar. Vidare anser IOD att staten bör ha ett fortsatt ansvar för uppgif-

ten att skapa nätverk mellan aktörer inom området som verkar inom olika 

sektorer för utbyte av information, kunskap och erfarenhet samt samordning 

av aktiviteter.  

IOD skriver att både IOD och NFSD får sina uppdrag från Socialstyrelsen. 

IODs syfte är att öka kunskapen om sällsynta sjukdomar främst genom att 

ansvara för Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Ett av 

NFSDs uppdrag är att bidra till spridning av kunskap och information. Om 

staten även fortsättningsvis ska ha ansvar för denna del av NFSDs verksam-

het skulle en tätare koppling mellan kunskapsdatabasen och NFSDs webb-

sida sannolikt bidra till att informationen bli lättare för målgrupperna att hitta 

och att Socialstyrelsen tydligare framstår som avsändare för den samlade 

informationen.   

IOD anser att samverkan med NFSD har fungerat bra och att de bidrar till 

en ökad samordning av olika instanser/aktiviteter inom området. NFSD har 

inrättat en arbetsgrupp med fokus på kommunikationsfrågor som består av 

olika representanter för olika verksamheter inom området med syfte att skapa 

synergieffekter och samverka kring informationsinsatser som t ex mässor och 

gemensam digital information. NFSDs webbplats innehåller omfattande 

information och är en värdefull informationskälla för IOD när de svarar på 

frågor. IODs primära målgrupp är professionen men flest frågor kommer in 

från allmänheten som ofta berör spörsmål som NFSD genom sitt uppdrag har 

stor kunskap om t ex var man ska vända sig i vården, olika typer av stödin-

satser etc. Inom detta område anser IOD att det förmodligen finns synergief-

fekter vid större samverkan.  

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 

(NKCdb) 
NKCdbs uppdrag innebär att verksamhet inriktas primärt mot professionen. 

När det kommer till brukare och anhöriga ska inte NKCdb ta över eller 

kompensera för brister som finns hos olika samhällsinstanser, däremot ska de 
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samverka med brukarorganisationerna. Det ställs högre krav på brukarna 

idag vad gäller att kunna göra egna val och ta konsekvenserna av dessa, och 

då måste de ges möjlighet att bli ”goda konsumenter” och få en chans att 

samspela med den professionella världen. Annars blir begrepp som delaktig-

het och empowerment innehållslösa. NKCdb efterlyser en linje, konsekvens 

eller i alla fall en diskussion kring frågan vilka målgrupper ett nationellt 

kunskapsstöd ska riktas till. Detta utifrån brukares och anhörigas behov av en 

generell kompetens för att bättre kunna samarbeta med professionen kring 

sin funktionsnedsättning.  

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska 

tillstånd i Jönköping 
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping påpekar 

att NFSDs nationella uppdrag om samordning och koordinering av hälso- 

och sjukvårdens resurser är oerhört viktigt ur ett rättviseperspektiv för 

personer med sällsynta tillstånd. Samordningen av de regionala CSD är en 

funktion som behöver vara nationell och långsiktigt. För brukarorganisation-

er är det en stor fördel att kunna samarbeta med en nationell aktör, NFSD. En 

övergripande funktion för spridning av kunskap och information, med 

uppdaterad hemsida där både brukare och professionella kan hitta rätt är en 

mycket viktig del av ett nationellt uppdrag. Således ser Kompetenscenter för 

sällsynta odontologiska tillstånd i Jönköping att det uppdrag som redan är 

ålagt NFSD är något som även i ett längre perspektiv bör ligga kvar med 

statligt ansvar.  

Den samlade erfarenheten är positiv. NFSD har agerat brett för en helhets-

syn och anordnat konferenser och möten med aktörer även utanför vårdom-

rådet, t ex Försäkringskassan och socialtjänst. NSFDs webbplats fyller en 

viktig funktion för samlad information. NFSD har producerar fina filmer som 

belyser sällsynthetens problem.   

Mun-H-Center i Göteborg  
Mun-H-Center anser att om en långsiktig hållbar struktur ska uppnås så är 

det genom att NFSD får en permanent tillsvidareverksamhet, och inte 

upphandlas var tredje år. Mun-H-Center tror vidare att samarbetet med 

Ågrenska är en förutsättning för att lyckas så bra som de på kort tid redan 

gjort, liksom samarbetet med Riksförbundet Sällsynta diagnoser m fl. Staten 

bör fortsätta ha ett övergripande ansvar för alla delar av verksamheten.   

Mun-H-Center framhåller NFSDs samarbetsuppmuntrande och informat-

ionsinriktade arbete.  

Rett Center 
Rett Center anser det vara av stor betydelse att utbyggnaden av de regionala 

medicinska centren fullföljs, och att ett väl fungerande expertteam för alla 

grupper av sällsynta diagnoser införs. NFSD har här har viktiga uppgifter att 

fullfölja även efter 2017, och staten bör ta ett fortsatt ekonomiskt ansvar för 

NFSD. Rett Center menar vidare att staten bör ta ett utökat ekonomiskt 

ansvar för att säkerställa att brukarföreningarna ges möjlighet att påverka och 

delta i utvecklingen.  
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Arbetet med att bidra till en långsiktig hållbar struktur för frågor som rör 

samhällets insatser för personer med sällsynta diagnoser bedöms behöva 

pågå under lång tid. NFSD behöver fokusera ytterligare på samverkan med 

befintliga nationella center för att kunna dra nytta av gjorda erfarenheter.  

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen tar inte ställning i frågan hur NFSD bör organiseras efter 

år 2017. Arbetsförmedlingen betonar däremot vikten av att det behövs 

verksamheter som bidrar till ökad samordning och koordinering av hälso- 

och sjukvårdens resurser och som bidrar till spridning av kunskap och 

information till andra aktörer som bedriver verksamhet inom området. 

Arbetsförmedlingens uppdrag om arbetslivsinriktad rehabilitering och 

nyanländas etablering medför bland annat behov av information och erfaren-

hetsutbyta om funktionsnedsättningar och diagnoser som medför nedsatt 

arbetsförmåga. 

Ågrenska 
Ågrenska anser att staten bör fortsätta att ha ett övergripande ansvar för alla 

de fem punkter som finns med i ursprungsuppdraget även efter 2017. De 

anser vidare att det är viktigt att arbetet hålls ihop eftersom området fortfa-

rande är under utveckling och det påbörjade arbetet kräver kontinuitet och 

uthållighet. Ågrenska föreslår att NFSD bör fortsätta sitt arbete i nuvarande 

form, förlagd till Ågrenska och med Socialstyrelsen som uppdragsgivare med 

en grupp av representanter för de olika samhällsaktörerna som verkar inom 

området kopplade till arbetet. De föreslår vidare att NFSD blir permanentat 

eller får en större långsiktighet i sitt uppdrag och sin finansiering. Ågrenska 

anser också att NFSD ska få utökade anslag för två uppgifter. Dels för att 

intensifiera kommunikations- och informationsarbetet för att öka kunskapen 

om sällsynta diagnoser hos berörd personal i samhället och utveckla metoder 

för att mäta kunskapsnivån i samhället. Och dels för att tillhandahålla stöd i 

arbetet med framtagning av nationella behandlingsrekommendationer.  

Ågrenska anser att det är lämpligt att de får fortsatt förtroende att driva 

NFSD utifrån positiva utvärderingar visad leveransduglighet, ett 26 år långt 

särskilt fokus på området sällsynta diagnoser, ett stort nätverk i hela sam-

hället och internationellt och att Ågrenska årligen möter tusentals personer 

som berörs av sällsynta diagnoser i sin verksamhet. Ågrenska framför även 

att Ågrenska AB är ett aktiebolag med så kallad särskild vinstutdelningsbe-

gränsning som ägs till 100% av Ågrenska Stiftelsen, en kommunal stiftelse 

vars ordförande och suppleant utses av Göteborgs Kommunfullmäktige.     

Ågrenska bedömer att NFSD har tagit ett bra nationellt grepp kring områ-

det sällsynta diagnoser utifrån behov och ett brett samhällsperspektiv men 

med särskilt fokus på vårdfrågorna. De insatser Ågrenska bedömer som 

viktiga i NFSDs arbete är dess samordnande och drivande funktion i arbetet 

med utvecklingen av CSD och nationella behandlingsrekommendationer, 

dess sammankallande roll i arbetet med nationell samordning och undvi-

kande av dubbelarbete vad gäller kunskapsspridning samt utveckling av 

webbplatsen som stöd för personer med en sällsynt diagnos, deras närstående 

samt samhällsaktörer. 
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Uppföljning, erfarenheter och 

resultat av NFSDs verksamhet 2012-

2015 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att följa upp funktionens 

verksamhet och redovisa erfarenheter och resultat senast den 18 maj 2016 

[2]. I arbetet med detta har Socialstyrelsen inhämtat synpunkter från funkt-

ionens avnämare samt bedömt NFSDs arbete utifrån det avtal som är upprät-

tat mellan Socialstyrelsen och Ågrenska AB [4].  

NFSDs verksamhet 2012-2015  
En översikt av NFSDs verksamhet åren 2012-2015 beskrivs i avsnittet Den 

nationella funktionen för sällsynta diagnoser – bakgrund och verksamhet 

tidigare i denna rapport. En mer detaljerad bild av NFSDs verksamhet ges i 

funktionens års- och delårsrapporter [5].   

Uppföljning av verksamheten 2012-2013 
Ågrenska AB har enligt Socialstyrelsens utvärdering redovisad i mars 2014 

gällande åren 2012–2013 skött uppdraget väl och uppfyllt de krav som 

ställts, och det konstateras även att samarbetsaktörerna i landet överlag är 

nöjda med det arbete som bedrivits [12].  

Uppföljning av verksamheten 2014-2015 

Synpunkter från berörda aktörer 
Gällande åren 2014-2015 har myndigheten, som tidigare redovisats i denna 

rapport, från berörda aktörer efterfrågat erfarenheter av NFSDs arbetet under 

aktuella år; positiva aspekter, delar som kan förbättras, samt övriga åsikter 

enligt förfrågan och sändlista redovisat i Bilaga 1 och 2. Svar som inkommit 

på denna förfrågan redovisas i sammandrag i avsnittet Synpunkter från 

berörda aktörer. Det samlade intrycket från inkomna svar är att berörda 

aktörer i huvudsak anser att NFSD i grunden sköter uppdraget väl, men att 

det också finns delar i verksamheten som har behov av utveckling. Många 

aktörer riktar kritik mot att verksamheten är kopplad till funktionens nuva-

rande organisation. Socialstyrelsen har inom ramen för denna förfrågan 

också emottagit en mängd värdefulla förslag inför kommande prioriterings-

arbete av NFSDs uppgifter inom området sällsynta sjukdomar.    

Socialstyrelsens uppföljning 
Myndighetens uppföljning utgår från avtalet med Ågrenska AB och de fem 

huvuduppdrag som där specificeras; Koordinering av hälso- och sjukvårdens 
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resurser, Information, Kunskapsöverföring, Kartläggning och samordning, 

samt Internationellt arbete [4]. Uppföljningen utgår också utifrån de årliga 

återrapporteringspunkter som Socialstyrelsen sätter upp gemensamt med 

NFSD och som i mer detalj prioriterar funktionens årliga verksamhet.  

Koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser 
I Socialstyrelsens avtal med NFSD ingår att funktionen ska prioritera verk-

samhet som bidrar till ökad samordning och koordinering av hälso- och 

sjukvårdens resurser för personer med sällsynta sjukdomar.   

Socialstyrelsens bedömning är att NFSD har spelat en viktig roll som ko-

ordinerande och sammankallade kraft i arbetet med att identifiera, utveckla 

och etablera gemensamma mål och kriterier inom regionernas arbete med 

etableringen av CSD.   

Information/Kunskapsöverföring 
NFSD ska enligt avtal bedriva ett nära samarbete med befintliga aktörer som 

arbetar med informationshantering avseende sällsynta sjukdomar. Funktionen 

ska också föra ut kunskap till hälso- och sjukvården och andra samhällsinsat-

ser om de problem som det innebär att leva med en sällsynt sjukdom. NFSD 

ska också upprätta nätverk för kunskapsutbyte mellan olika professioner som 

arbetar för olika huvudmän, men också mellan professionen och patien-

ter/brukare och deras närstående.  

Socialstyrelsens bedömning är att NFSD har betytt mycket för att samar-

bete har etablerats och synergieffekter har sökts mellan aktörer inom inform-

ationsområdet och därför uppfyller avtalet med myndigheten.    

Kartläggning och samordning 
Enligt avtal ska NFSD kontinuerligt arbeta för att kartlägga såväl offentliga, 

privata, medicinska och sociala aktörer inom området. Vidare ska funktionen 

inneha en överblick över befintliga resurser och identifiera behov som bättre 

behöver tillgodoses av olika samhällsinsatser. NFSD ska även arbeta med att 

skapa regionala och nationella nätverk mellan offentliga, privata och ideella 

inom området.    

Socialstyrelsen samlade bedömning är att NFSD sedan starten 2012 på 

kort tid identifierat, byggt upp och förvaltat ett stort nationellt nätverk med 

majoriteten av nyckelaktörer inom området sällsynta sjukdomar i Sverige.  

Internationellt arbete  
NFSD ska enligt avtalet identifiera möjligheter till utbyte av kunskap, 

erfarenheter och information med andra länder och internationella organisat-

ioner. 

Socialstyrelsens bedömning är att NFSD skött sitt internationella uppdrag 

och sin omvärldsbevakning på ett önskvärt sätt. Framför allt har funktionen 

spelat en viktig roll inom det nordiska samarbetet.  

Årliga återrapporteringspunkter 
Socialstyrelsen sammanställer i början av varje verksamhetsår tillsammans 

med NFSD upp ett antal utifrån avtalet prioriterade återrapporteringspunkter 

som funktionen har i uppgift att prioritera under året. Utfallet rapporteras av 

NFSD och utvärderas sedan av myndigheten. En samlad utvärdering av 
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NFSDs verksamhet sedan starten gör gällande att funktionen konsekvent levt 

upp till att leverera enligt överenskomna återrapporteringspunkter.   

Socialstyrelsens samlade bedömning 
Socialstyrelsen samlade bedömning är att Ågrenska AB sköter uppdraget 

med att driva NFSD väl och på ett tillfredställande sätt uppfyller både avtalet 

med myndigheten och de årliga gemensamt uppställda rapporteringspunkter-

na. En genomgång av de remissvar som inkommit från berörda aktörer inom 

området sällsynta sjukdomar gällande funktionens verksamhet gör gällande 

att dessa anser Ågrenska AB i huvudsak sköta funktionen väl, men att det 

också finns utvecklingsmöjligheter inte minst utifrån hur NFSD idag är 

organiserat.      
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Bilaga 1. Sändlista.  

Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

Handikappförbunden 

Neuroförbundet 

Informationscentrum ovanliga diagnoser 

NKCdb 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Sveriges Kommuner och Landsting  
Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping 

Odontologiskt kunskapscentrum i norr Umeå 

Mun-H-Center Göteborg 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer  

Rett Center 

Ågrenska 

Centrum för sällsynta diagnoser 

CSD Syd 

CSD Sydöst 

CSD i Västra Götalandsregionen 

CSD vid Karolinska universitetssjukhuset 
CSD Uppsala Örebro 
Projektansvarig CSD Norra sjukvårdsregionen 
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Bilaga 2. Frågor. 

 

1. Regeringen har som målsättning att NFSD ska bidra till en långsiktigt 

hållbar struktur för frågor som rör samhällets insatser för personer 

med sällsynta diagnoser. Utifrån detta perspektiv, hur bör det arbete 

som NFSD utför organiseras efter 2017? Vilka delar bör staten även 

efter 2017 ha ett särskilt ansvar för och hur bör de delar som staten 

inte bör ha ett särskilt ansvar för tas om hand efter 2017? 

2. Vilka är era erfarenheter av NFSDs arbete under åren 2014-2015? 

Beskriv gärna vad ni upplever som positivt med NFSDs arbete samt 

vilka delar som kan förbättras.    

3. Delge gärna övriga synpunkter som berör NFSDs verksamhet.  

 


