
Stora utmaningar
• Personer med en diagnos och experter är få, geografiskt spridda och ofta

isolerade.

• Många personer med diagnos är odiagnosticerade, feldiagnosticerade
eller väntar åratal på att få en diagnos

• Pålitlig information saknas eller är svåråtkomlig

• Fragmenterad forskning, data och expertis

• Saknas behandlingar, utmaning att få tillgång till rätt behandling

• Marginalisering i samhället i stort och i sjukvårdssystem designade för
vanligt förekommande sjukdomar.

• Tung psykosocial börda



Stöd ojämnlikt

- Beror på var man bor och egna förutsättningar

- Brist på kunskap hos flertalet samhällsaktörer

- Behov av fortsatt utvecklad samordning

- Brist på samarbete



Optimala liv i livslångt perspektiv
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Målet

Optimala liv

Hur når vi dit? …

!
Holistiskt stöd !

Livslångt perspektiv!
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Inget land och ingen kontinent kan ensam möta 
utmaningarna som sällsynta diagnoser innebär

Behöver samla en kritisk massa personer med diagnos, medicinska
experter, forskare organisationsföreträdare och offentliga
myndigheter.

• Behöver stötta länder att hantera sällsynta diagnose.

• Empowerment av civilsamhället, nationellt och globalt



Stort behov av globalt, 
holistiskt samarbete

…men ingen plattform





Främja sällsynta diagnoser som prioriterat
område på global nivå

Ett inkluderande, multi-stakeholder 
ekosystem för utbyte av kunskap och 
expertis och för att synliggöra sällsynta 
diagnoser globalt

Uppdrag

Vision



Invigning av Kommittén

High Level 
Global Gathering
UN Headquarters, New York

11 november, 2016



Målsättningar

• Öka sällsynta diagnosers synbarhet globalt

• Nå ut med kunskap om sällsynta diagnoser och
behoven som finns

• Koppla ihop NGOs som är intresserade av
sällsynta diagnoser och deras partners, skapa en
global plattform

• Främja internationellt samarbete

• Positionera sällsynta diagnoser som en global 
prioritet inom hälsa, forskning, medicin och socialt
stöd
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• Kompetenscentrum för sällsynta diagnoser

• Non-profit, många olika verksamheter

• Mål optimalt liv för personer med 
funktionsnedsättning, med speciellt fokus på
sällsynta diagnoser

• Nyckelaktiviteter såsom

• Empowerment-program för familjer, individer och
professionella på vår skärdgårdsö

• Utbildningar och föreläsningar
• Utvecklar och sprider kunskap
• Bidrar till utveckling av stöd till personer med 

funktionsnedsättningar på alla nivåer av samhället



A Substantive Committee of the 
Conference of NGOs in consultative 
Relationship with the United Nations 
(CoNGO)
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I decennier har FN varit en 
drivkraft för offentligt 

arbete för hälsa, social 
utveckling och inklusion 

För framsteg och 
utveckling i forskning, 
teknik, innovation och 
mänskliga rättigheter.

Varför FN?
Rätt plats...



Strategiska mål
• Främja sällsynta diagnoser som

prioritet I FNs 2030-agenda för hållbar
utveckling och hållbarhetsmålen
(SDGs)

• Införandet av en resolution för sällsynta
diagnoser i FNs generalförsamling

A Substantive Committee of the 
Conference of NGOs in consultative 
Relationship with the United Nations 
(CoNGO)

The 2030 Agenda for Sustainable Development
• Antagen av FNs Generalförsamling i november 2015,

• 17 hållbarhetsmål (SDGs)
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The 2030 Agenda for Sustainable Development
• Antagen av FNs Generalförsamling i november 2015,

• 17 hållbarhetsmål (SDGs)

• Ett antal SDGs är särskilt länkade till de utmaningar som
gäller sällsynta diagnoser

Strategiska mål
• Främja sällsynta diagnoser som

prioritet I FNs 2030-agenda för hållbar
utveckling och hållbarhetsmålen
(SDGs)

• Införandet av en resolution för sällsynta
diagnoser i FNs generalförsamling
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• Vicious cycle of vulnerability and poverty due 
to exclusion from health care and education 
systems, as well as job markets

• Universal health coverage = more and better 
medicines, appropriate diagnosis and 
lifelong care and social support

• 50% of rare diseases affect children who 
often face difficulties attending school due to 
inaccessibility of facilities and non-adapted 
teaching methods

SDGs Rare Disease Challenges

Strategic Goals:
• Promote rare diseases as a priority in 

the UN 2030 Agenda: the Sustainable 
Development Goals (SDGs)

• Adoption of a Resolution on Rare 
Diseases at the UN General Assembly 



• Gender equality = Recognising and valuing unpaid 
care and domestic work that many mothers of 
children (including when they are grown adults) 
with rare diseases take on 

• Persons with rare diseases and disabilities are 
often marginilised from job markets due to lack of 
accessible facilities, flexible working hours and 
adapted roles.

• Need to invest in research & development of 
therapies, health technologies and diagnostic tools

• Accessibility to infrastructure is key to be
included in society

A Substantive Committee of the 
Conference of NGOs in consultative 
Relationship with the United Nations 
(CoNGO)

SDGs Rare Disease Challenges

Strategiska mål
• Främja sällsynta diagnoser som

prioritet I FNs 2030-agenda för hållbar
utveckling och hållbarhetsmålen
(SDGs)

• Införandet av en resolution för sällsynta
diagnoser i FNs generalförsamling
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• Marginalised and invisible population suffering 
from discrimination in the health, labour and 
governance field

• The rare disease community is increasingly 
interconnected, with a myriad of networks of 
patient advocates, regulators, research & 
industry

• The NGO Committee for Rare Diseases 
embodies this goal as multi-stakeholder 
partnerships are enshrined in its by-laws

SDGs Rare Disease Challenges

Strategiska mål
• Främja sällsynta diagnoser som

prioritet I FNs 2030-agenda för hållbar
utveckling och hållbarhetsmålen
(SDGs)

• Införandet av en resolution för sällsynta
diagnoser i FNs generalförsamling
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Inception Executive Board

Strategiska mål
• Främja sällsynta diagnoser som

prioritet I FNs 2030-agenda för hållbar
utveckling och hållbarhetsmålen
(SDGs)

• Införandet av en resolution för sällsynta
diagnoser i FNs generalförsamling



Bildade Inception Executive Board, november 2017

Deltagande i events i New York

• Conference of State Parties to the Convention of People 

w disabilities 13-15th June

• Open-Ended Working Group on Ageing meeting 5-7th 

July

• High-Level Political Forum on Sustainable Development

10-19th July

• International Day of People with Disabilities, 3rd 

December 

Deltagande i events i FN i Genéve

• Human Rights Council, September 2017

Processen sedan invigningen: lära oss och
skapa nätverk och uppmärksamhet



Advocacy Actions 2018-2019

• Response to two open consultations on WHO’s 13th 
General Programme of Work 2019-2023 

• Response to web-based consultation of WHO High-level 
Commission on NCDs

• Exchanges with  WHO high-level officials in Secretariat 
(Geneva)

• WHO Collaboration Framework Proposal by Rare Diseases 
International – in process

• Oral Statement on Rare Diseases at the WHO 71st World 
Health Assembly in Geneva –21 to 26 May 

Rare Diseases and the rights of persons with disabilities



2nd High Level Event: Organisation 

• Policy event for Rare Disease Day 2019

• 2nd High-Level event of the ‘NGO Committee
for Rare Diseases’

• Organised and funded by:

• Date and Location: 21st February 2019 at 
the United Nations Headquarters in NYC













LEAVE NO ONE BEHIND




