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O R d F ö R a n d E
h a R  O R d E t

Låt det inte ta 18 år till!
Nyligen deltog jag vid ett möte i Pa-
ris, med motsvarande europeiska  
organisationer. Syftet är att inspire-
ras av vandra, samt ge feedback på    
EURORDIS insatser. Jag är milt sagt 
imponerad av EURORDIS som på ett 
mycket handlingskraftigt sätt synlig-
gör sällsynta diagnoser och påver-
kar. Ett viktigt resultat är nationella 
planer för vårt område, snyggt job-
bat! Vi själva har just firat 18-årsda-
gen och undrat hur framgångsrika 
vi är. Vi har uträttat ganska mycket, 
vad gäller att uppmärksamma säll-
synta diagnoser. Men i vilken mån 
det medfört någon verklig föränd-
ring är mer tveksamt. Vi är ett av 
fem EU-länder som ännu inte har  
någon nationell plan. Centrum för 
Sällsynta Diagnoser (CSD) utvecklas 
regionalt, från befintliga verksamhe-
ter. Nationella Funktionen Sällsyn-
ta Diagnoser (NFSD) informerar och 
samordnar. Därtill finns diagnosin-
formationsdatabaser. Följden är ett 
lapptäcke med stora hål och dåligt 
sammansatta bitar. Om det blir nå-
gon förändring, är det tack vare pro-
fessionella eller ideella eldsjälar som 
gör skillnad genom sitt egna, hår-
da arbete. Vi får ofta höra att vi har 
en imponerande verksamhet, uti-
från våra resurser. Vackra ord. Men 
om insatserna inte gör skillnad, har 
de inget värde. Hur länge ska vi vän-
ta på en plan som tydligt anger hur 
verksamheterna ska samverka och 
utvecklas för att tillmötesgå beho-
ven? Vi har under 18 år påtalat pro-
blemen, tydliggjort behoven och 
gett förbättringsförslag. Vi lever i ett 
land med resurser, där ett ledord är 
jämlik vård. Det rimmar illa med att 
de som har sällsynta diagnoser ändå 
inte får ta del av den. 
Låt det inte ta 18 
år till!

Elisabeth Wallenius  
Förbundsordförande 

Bland Lisas historiska axplock fanns våra 
projekt, att vi påverkat beslutsfattare och 
vårdgivare, exempelvis i Almedalen, sam-
arbetet med andra aktörer och att vi myn-
tat nya begrepp som ”diagnosbärare” och 
”Sällsynthetens dilemma”. 

Skeptiska kommentarer
Lisa erinrade sig ”klapp på huvudet-attity-
den” vi möttes av i början, med skeptiska 
kommentarer som ”hur ska det där gå, ni 
är alldeles för olika, hur ska ni kunna hålla 
sams?”. ”Det var nästan som om vi var 
barn”, reflekterade Lisa. ”Men visst har vi 
hållit sams, även om resan inte alltid varit 
så enkel”, var hennes slutsats. Uppmunt-
rande är också att medlemsantalet ökat 
markant, från ca 4 000 medlemmar vid 
starten, till drygt 14 500 i dagsläget, gott 
och väl en tredubbling. 

I vår första medlemsundersökning, 
”Fokus på vardagen”, som blev grundpela-
ren för verksamheten, framkom att vård-
frågan var grundläggande, då som nu. Lisa 
nämnde övriga projekt, som ”Avvikande 
utseende”, ”Nästan men inte helt”, ”Regio-
nala strukturer för brukarmedverkan” och 
en informationsfilm. Filmen fick den un-
derfundiga titeln ”Sällsynt, men inte ovan-
lig”, ett då nyskapat begrepp som blev be-
stående. Även om det bara finns ett fåtal 

personer i varje enskild diagnosgrupp, 
handlar det ändå sammantaget om många 
som är berörda av en sällsynt diagnos.

Ibland har projekten lett till utbildningar 
som ”Jag vill så väl”, för föräldrar till vuxna 
barn som har sällsynta diagnoser, ”Jag kan 
det jag kan”, ”En livsnära uppgift” samt 
”Diagnoser och identitet”, en universitets-
kurs och en bok. 

Lisa framhöll att ”vi är projekt-aktiva på 
gott och ont”. Förbundets ekonomiska stöd 
till den ordinarie verksamheten är otill-
räckligt, då vår organisationsstruktur inte 
passar in i statsbidragssystemet. Då åter-
står endast projekt som komplement.

En milstolpe är förbundets tavelutställ-
ning. ”Den är oerhört värdefull och visar 
på människorna det handlar om”. I särklass 
ståtar ändå ”Sällsynta dagen” 29 februari, som 
vi uppfann till vårt 10-årsjubileum 2008, ett 
skottår. Dagen uppmärksammas nu i ca 
80 länder. Samtidigt introducerades Säll-
synta priset. Sandra Derbring var den för-
sta mottagaren, 2008. Sedan gick det till 
Lina Wadenheim, 2012, och Jakob Fichte-
lius, 2016. 

”Vi kämpar vidare. Framför allt hop-
pas vi på en utveckling av de medicinska    
centrumen för sällsynta diagnoser och 
att det äntligen blir en nationell plan”, var 
Lisas slutkläm.

18 år – från misstrogen ”klapp på huvudet” till etablerat förbund 
”När man är sällsynt, passar man inte in. Det vet nog de flesta av er.” Så 
inledde ordförande, Elisabeth ”Lisa” Wallenius vårt höstmöte, när hon gjorde 
en 18 minuter lång tillbakablick på de 18 år som gått sedan Sällsynta diag-
noser bildades. Under årens lopp har vi gjort allt vi kunnat, för att förbättra 
den sällsynta situationen. På mötet debatterade en politikerpanel våra frågor. 
I panelen rådde rörande enighet om betydelsen av en nationell handlingsplan 
för sällsynta diagnoser.

http://www.sallsyntadiagnoser.se/forbattrad-tillgang-till-sarlakemedel-tema-pa-europeiskt-mote/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/forbattrad-tillgang-till-sarlakemedel-tema-pa-europeiskt-mote/
http://www.eurordis.org/content/national-alliances-rare-diseases
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/samarbeten/
http://www.nfsd.se/
http://www.nfsd.se/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/Fokus_pa_vardagen.pdf
http://www.mun-h-center.se/sv/Mun-H-Center/MHC-Forlag/Bocker-och-skrifter/Ett-annat-ansikte/
http://www.mun-h-center.se/sv/Mun-H-Center/MHC-Forlag/Bocker-och-skrifter/Ett-annat-ansikte/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/Nastan_men_inte_helt__kognitiv.pdf
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/slutrapporten_20151022_RFSB.pdf
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/slutrapporten_20151022_RFSB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LtM3EUaR85Q
https://www.youtube.com/watch?v=LtM3EUaR85Q
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/undersokningar-kursmaterial-och-annat-publicerat/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/Jag_kan_det_jag_kan.pdf
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/Jag_kan_det_jag_kan.pdf
http://www.sallsyntadiagnoser.se/wp/wp-content/uploads/2015/06/en_livsnara_uppgift_ny.pdf
https://www.gleerups.se/72057807-product
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/fotoutstallning
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/fotoutstallning
http://www.sallsyntadiagnoser.se/18-ars-historik-pa-18-minuter-politikerdebatt-visar-att-vi-har-mycket-kvar-att-gora/ 
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Paneldiskussion om saknad plan och reda pengar

I politikerpanelen, som på höstmötet debatterade våra frågor, rådde total 
enighet om vikten av att ta fram en nationell handlingsplan för sällsynta di-
agnoser. Det är Sverige och fyra andra EU-länder (Polen, Malta, Island, Lux-
emburg) som saknar en sådan plan. Alltså länder vi vanligtvis inte jämför 
oss med. Barbro Westerholm (L) menade att det är en ”skämmig känsla att 
Sverige saknar plan, trots politisk enighet”. Hon sa att när staten inte skickar 
pengar till nya åtaganden för kommuner och landsting, ”tar det stopp”. Om 
finansdepartementet ska vara med på noterna, måste det påvisas vad sam-
hällsvinsten är i reda pengar, ifall en sällsynt handlingsplan genomförs.

Planen kan ge stora, mänskliga vinster, 
sades det. Men debattörerna behöver 
”vinst-argument”, som de kan framföra till 
finansdepartementet. 

Sällsynta diagnosers vice ordförande Ulf 
Larsson, moderator för riksdagspolitiker-
debatten, menade det är skrämmande att 
ekonomin är så styrande. Kommer en na-
tionell plan att ha betydelse för den ut-
vecklingen? Svaret var att det måste hända 
något om planen ska innebära en föränd-
ring. Den måste sjösättas, marknadsföras 
och följas upp.

Finn Bengtsson (M) påpekade att sär-
läkemedlen för sällsynta diagnoser kostar 
totalt ca en miljard om året. Det är endast 
en bråkdel av den totala läkemedelskost-
naden. Enbart utgifterna för felaktig an-
vändning av läkemedel uppgår årligen till 
tio miljarder. 

En annan ekonomisk aspekt är att inves-
teringar som gynnar sällsynta diagnosbä-
rare måste ses mer långsiktigt. ”Sällsynta 
diagnoser passar inte in systemet med årlig 
budget. Hela kostnaden kommer första 
året, vinsterna senare”, resonerade Finn.

Anders Lönnberg (S) skrädde inte 
orden. ”Målet är inte att folk ska bli friska. 
Utan målsättningen är att hålla landsting-
ens budgetar, vilket därför blir vårdsyste-
mets utgångspunkt.” 

Klinik på fallrepet
Han menade att kostnaden för särläkeme-
del inte är något problem för landet som 
helhet. Däremot kan särläkemedelskost-
nader få en enskild klinik på fallrepet, ifall 
enstaka patienter behöver läkemedel som 
kostar miljonbelopp och dessa pengar 

måste tas från klinikens budget.
Karin Rågsjö (V) fastslog att det handlar 

om att ”leva ett liv, inte bara överleva”. Hon 
betonade behovet av en nationell syn på 
vården, så man inte bemöts och vårdas på 
olika sätt, beroende på var man bor. 

”Vi kan inte ha 21 olika bedömningar”, 
kommenterade Karin, med anspelning på 
antalet landsting/regioner. I det ingår att 
riktlinjerna för vården av sällsynta diagno-
ser ska vara nationella.

Jan Lindholm (MP) nämnde möjlighe-
ten att resa utomlands och få behandling 
som saknas i Sverige. ”Men läkare i Sverige 
riskerar att förlora sin legitimation, om de 
använder utländsk behandling. Han ansåg 
att vården är kunskapsfientlig. ”Gamla 
vårdmetoder får vara kvar, eftersom de är 
billiga”, replikerade Anders.

Jan nämnde en bok från Reumatiker-
förbundet, med beräknade kostnader och   
intäkter ur ett livsperspektiv. Ju mer peng-
ar som tidigt satsats på behandling, desto 
större nettovinst för samhället, var po-
ängen. Sådana argument, i förening med 
en stark opinion, är vad som behövs vid     
förhandlingar med finansdepartemen-
tet, och helst också en blocköverskridande 
samverkan, summerade han.

Basfinansiering ” tjatfråga”
Även frågan om basfinansiering för orga-
nisationer för sällsynta diagnoser togs upp. 
Eftersom det är oerhört svårt att få mer 
pengar till föreningsstöd, kan förändring-
ar bara göras genom omfördelningar av be-
fintliga medel. Frågan om samhällets stöd 
till föreningslivet är dock inget nytt. Eller 
som Barbro uttryckte saken, ”en tjatfråga”.

Styrkor och svagheter 
Styrkor är våra erfarenheter av 
sällsynta diagnoser, vården och 
samhället i övrigt, samt våra enga-
gerade medlemmar. Det framkom 
när vi på höstmötet analyserade 
verksamheten i våra regionala nät-
verk. Men nätverksmedlemmarna 
kan inte delta vid möten på varda-
gar, då man arbetar och inte har 
råd att ta ledigt. Det gäller även att 
få orken att räcka till mer än den 
egna föreningen. Vikten av gemen-
samma mål, samt att nätverken 
syns mer utåt, betonades.

Tack för ditt sällsynta svar! 
Sällsynta diagnosers medlems-
undersökning har nyligen skick-
ats ut med e-post, till medlemmar 
som har sin e-postadress i förbun-
dets medlemssystem. Syftet är att 
se vad som hänt inom den sällsyn-
ta vården, sedan vi gjorde en mot-
svarande undersökning för snart 
10 år sedan. 

Full fart på Shire 
I oktober hade särläkemedels-    
företaget Shire en volontärdag, då 
deras personal arbetade för oss! 
Shirepersonalen gjorde ett bildspel 
och en medlemsantals-graf till vårt 
höstmöte, de fixade nyckelringar 
och namnlappar, samt skickade ca 
500 vykort till politiker. Dessutom 
fick några lära sig göra ”sällsynta 
armband”, under ledning av Cecilia 
Wallenius. Stort tack för hjälpen! 

EURORDIS-möte med succé 
för sällsynta armband 
Särläkemedel och tillgången till 
vård, samt temat för Sällsynta     
dagen 2017; detta avhandlades när 
vår ordförande Lisa Wallenius och 
projektkoordinator Elin Bonnier den 
2 november deltog vid EURORDIS 
CNA-möte (”Council of National 
Alliances”) i Paris.  
Elin berättade om våra ”sällsyn-
ta armband” och Cecilia Wallenius 
(Lisas dotter) arbete med att göra 
dessa. Armbanden är bra ”conver-
sation starters”, då komplexiteten 
i själva ordet ”RARE” skapar frå-
gor, nyfikenhet och intresse både 
för området sällsynta diagnoser 
och vår organisation. ”Det finns ett 
stort värde i armbandens budskap, 
samt värde i hur, och av vem, de är 
gjorda”, framhöll Elin. Mottagande 
var mycket positivt och ca 70 arm-
band sålde vi på CNA-mötet!

http://www.sallsyntadiagnoser.se/18-ars-historik-pa-18-minuter-politikerdebatt-visar-att-vi-har-mycket-kvar-att-gora/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlemsundersokning-utskickad-om-sallsynta-svar-anhalles/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/medlemsundersokning-utskickad-om-sallsynta-svar-anhalles/
https://www.facebook.com/sallsyntadiagnoser/photos/pcb.10154160927563422/10154160926798422/?type=3&theater
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/kop-sallsynta-armband/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/kop-sallsynta-armband/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/forbattrad-tillgang-till-sarlakemedel-tema-pa-europeiskt-mote/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/forbattrad-tillgang-till-sarlakemedel-tema-pa-europeiskt-mote/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/kop-sallsynta-armband/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/om-oss/kop-sallsynta-armband/

