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Sällsynta dagen 2012. 
Då det sällsynta blev vanligt!
Vad sades, gjordes och vilka blir följderna?

www.sallsyntadiagnoser.se
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Sällsynta dagen 2012 – succé och sorg
När jag skriver detta finns en stor glädje över att Sällsynta dagen blev så sällsynt bra. Jag var på konferensen och är 
glad över alla som var där och bidrog till en fin upplevelse. Ett särskilt tack till David Lega, som med sin entusiasm 
och utstrålning gav våra arrangemang en guldkant. David är sällsynt, vilket han själv också uttrycker. Finalen, då 
socialminister Göran Hägglund medverkade vid utdelning av David Legas stipendium till Lina Wadenheim, kändes 
mycket rätt. Stort grattis till Lina! Samma gäller inledningen då statssekreterare Karin Johansson öppnade konferen
sen och invigde den Nationella funktionen för sällsynta sjukdomar med ett virtuellt fyrverkeri.

Vad jag förstår var eventet på Stockholms Central också en succé. Våra vitrockade medlemmar gjorde en fantas
tisk insats. Vi syntes både på platsen och medialt. Härligt, nu har vi en ny plattform som vi ska förvalta på bästa sätt. 
Arbetet är inte över, det har bara börjat! 

Till sorgen: Nyligen fick vi veta att Torben Grønnebæk är 
död. Torben var en sällsynt kämpe som betytt mycket för 
många och gjort stora insatser för sällsynta diagnoser i 
Danmark och övriga Europa. Mitt första möte med honom 
var när vårt förbund startade. Han var då ordförande i 
Danmarks Sällsynta diagnoser och han har varit en förebild. 
Torben var en klok och varmhjärtad diplomat med glimten i 
ögat och mycket humor som han generöst delade med sig av.
Stort tack Torben. Jag glömmer dig aldrig.

Elisabeth Wallenius,  
ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Om Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Vi representerar tusentals personer med sällsynta diagnoser

Med en sällsynt diagnos avses ett tillstånd eller en sjukdom 
som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som 
finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Att leva 
med en sällsynt diagnos innebär ofta komplexa vård och 
stödbehov. Riksförbundet verkar för att diagnosbärare skall 
få bättre levnadsvillkor genom förbättrad vård och omsorg. 
Förbundet har för närvarande ca 11 000 medlemmar som 
företräder ett 50tal sällsynta diagnosgrupper.

Välkommen att läsa mer om oss på vår hemsida  
www.sallsyntadiagnoser.se
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Sammanfattning Sällsynta dagen 2012:

Fyrverkeri, flashmob, Freakshow, fingerat frieri
Sällsynta dagen, skottdagen 29 februari, uppmärksammades med två stora evenemang 
mitt i Stockholm. Konferensen ”Sällsynt Sverige – ett nationellt perspektiv” invigdes 
effektfullt av dansare i gruppen ”Freakshow Stockholm”. Sedan lanserades även den 
Nationella funktionen för sällsynta sjukdomar med fyrverkeri på en dataskärm. Social
ministern fick ett ”sällsynt frieri”. Under vårt event på Centralen ordnades en flashmob.

sällsynta diagnoser. Den grundläggande orsaken är okunskap 
om sällsynta diagnosgrupper. Anders Olauson, från Ågrenska 
stiftelsen, framhöll att Ågrenska har ett helhetsperspektiv och 
är vana att fylla ut mellanrummen. Under rubriken ”Sällsynt 
dyrt, eller?” diskuterade en rad företrädare för myndigheter, 
organisationer och politiska partier den kontroversiella frågan 
om de höga kostnaderna för särläkemedel, läkemedel för små 
patientgrupper. Det är lätt gjort att fokusera på läkemedel som 
kostar stora belopp per person och år, var en slutsats.

Såväl Elisabeth Wallenius som Läkemedelsindustrins före
trädare, Anders Blanck, underströk att särläkemedel inte är nå
gon separat företeelse som kan diskuteras skilt från allt annat 
som har med vården att göra.

– Om jag inte behöver vård, då behöver jag inte heller läke
medel, fastslog Elisabeth.

Anders Blanck invände mot allt tal om ökade utgifter för 
särläkemedel.

– Det är inget märkligt att kostnaderna ökat. Tidigare fanns 
ju inga sådana läkemedel att lägga pengarna på.
I andra vårdsammanhang används inte kostnaden som ett ar
gument för att avstå från insatser.
Elisabeth gav ett exempel:

Sällsynta dagen 2012 blev en milstolpe i Riksförbundet 
Sällsynta diagnosers historia. Eller snarare två stolpar, ef
tersom två omfattande arrangemang ägde rum samtidigt, 

dagen till ära: en konferens och ett event. Vår konferens ”Sällsynt 
Sverige – ett nationellt perspektiv” hade samlat ca 200 deltagare 
från verksamheter för sällsynta diagnoser, Socialstyrelsen, Soci
aldepartementet, riksdagens socialutskott, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), sjukvården, läkemedelsindustrin, våra 
medlemsföreningar samt andra funktionshinderförbund.

Socialministerns statssekreterare Karin Johansson invig
ningstalade på Sällsynta dagen, precis som hon gjorde för fyra 
år sedan när begreppet introducerades. 

– Fantastiskt att Sällsynta dagen nu firas i 56 länder. Men 
det är inte bara sista februari som sällsynta diagnoser ska få 
uppmärksamhet, kommenterade Karin. Oavsett diagnos ska 
patientens behov stå i centrum. Hon underströk att alla ska få 
den vård man har rätt till.

– Men jag inser att diagnosbärare och deras närstående inte 
håller med om att det alltid är patienten som står i centrum, 
tillstod Karin.

För andra gången delades David Legas stipendium ut. Sti
pendiet gick till Lina Wadenheim.

Ur motiveringen: ”Lina är en stark och självständig kvinna 
som med sin glädje och kämparglöd är en förebild för oss alla. 
Hon visar våra barn och ungdomar att ”jag vill och jag kan” är 
möjligt. Hon förmedlar en framtidstro som ger energi att fort
sätta kämpa i olika situationer.”
David Lega beskrev syftet med stipendiet:  
– Det är att få fram personer som är förebilder och inspira
törer för dem har sällsynta diagnoser. Men det handlar inte 
om ”kändisar”, som berömda idrottare eller andra som ofta är 
på tv. Istället vill vi lyfta fram de som på hemmaplan har en 
enorm betydelse för sin diagnosgrupp, utan att för den skull 
synas i rampljuset.

Mellanrum i centrum på Sällsynta dagen konferens 
(Läs mer på sid 6)
Ordet ”Mellanrum” återkom ständigt under vår konferens. Det 
syftade på brister i vård och annat stöd för personer som har 

Mottagaren av David Legas stipendium, Lina Wadenheim, flankerad 
av socialminister Göran Hägglund som delade ut priset och David 
Lega. Glasskulpturen har skänkts av Stockholms Glasbruk. 
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– Om någon blir svårt skadad i en bilolycka, skulle ingen säga: 
”Tyvärr har du så svåra skador att vi inte har råd att hjälpa dig”.
Lena Hallengren (s), vice ordförande i riksdagens socialut
skott, jämförde med centraliseringen av vården för ovanliga 
cancerformer. De regionala cancercentren har samma grund

tanke som nationella medi
cinska center för sällsynta 
diagnoser: samla kompeten
sen kring ovanliga former 
av cancer, för att säkerställa 
bästa möjliga vård genom 
samordnad behandling och 
vårdprogram. Lena fort
satte:

– Om vi verkligen vill 
leva upp till principen om 
vård efter behov och den en

skildes förutsättningar, då spelar det ingen roll om diagnosen, 
vårdbehovet och läkemedlet är sällsynt eller vanligt, dyrt eller 
mindre kostsamt.

Socialstyrelsens utredare Susanne Bergman sammanfattade 
bakgrunden till den nationella funktionen för sällsynta sjuk
domar.

– Kärnan i regeringsuppdraget är att, utifrån en helhetssyn, 
samordna samhällsstödet och bidra till nätverksbyggande. Det 
har varit ett otroligt spännande och innehållsrikt arbete. Så 
kommenterade Susanne processen som resulterat i den Natio
nella funktionen hos Ågrenska. Hösten 2011 kom ett komplet
terande regeringsuppdrag till Socialstyrelsen: Ta fram under
lag till en strategi för sällsynta diagnoser.

Elisabeth kommenterade: – Vi har oerhört stora förhopp
ningar på den nationella strategin. Vi förväntar oss att den le
der till en förbättrad och mer jämlik vård. Men också att den 
innebär ett generellt lyft inom livet i övrigt, som skola, arbetsliv 
och rätt till ersättningar och annat samhällsstöd. Dessutom vill 
vi se ett ökat ekonomiskt stöd till brukarorganisationerna som 
arbetar för sällsynta diagnosgrupper.

Anders Olauson, Ågrenska, underströk att brukarorgani
sationerna bidragit till utvecklingen av policydokument och 
andra riktlinjer för sällsynta diagnoser.

– Utan dessa organisationers expertis, erfarenhet, samman
hållning och unika perspektiv hade det blivit något annat, som 
varit sämre. Patientperspektivet har aldrig tidigare varit så 
starkt som i dagsläget och det sprids till allt fler sammanhang.

Sällsynt frieri (Läs mer på sid 18)
På en scen på Oscarsteaterns anrika tiljor påminde Sällsynta 
diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius en något brydd so
cialminister Göran Hägglund om att skottdagen är den enda 
dag när kvinnor sägs få fria. Men han fann sig snabbt och an
tydde humoristiskt att atmosfären på en strålkastarbelyst scen 
med stor publik, inte var så intim och romantisk att det var läge 

att prata frierier. Det sällsynta, fingerade frieriet utmynnade i 
att Elisabeth bad socialministern att värna lite extra om säll
synta diagnoser. Det lovade han att absolut göra.

– Jag har träffat så många personer som drabbats av sådant 
som jag inte ens visste att det fanns, innan jag blev socialminis
ter. Som politiker är det lätt hänt att man har ett systemtänkan
de. Men det är otroligt viktigt att se till den enskilda människan 
som ibland behöver extra hjälp.

Sällsynt event med flashmob (Läs mer på sid 20)
Samtidigt som konferensen genomförde Sällsynta diagnoser 
ett event på Stockholms centralstation. Ett tiotal Sällsynta ex
perter i vita sjukhusrockar minglade bland de myllrande trafi
kanterna för att dela ut en tematidning om sällsynta diagnoser, 
en nyckelring, ett bokmärke eller berätta vad som menas med 
en sällsynt diagnos.

När eventet, ”Sällsynt Central”, inleddes på morgonen note
rades att Scott, vår lille ambassadör, tittade fram på första sidan 
av tidningen Metro som delas ut i tunnelbanan.

– Morgonen kunde inte ha börjat bättre, kommenterar för
bundets projektledare Malin Holmberg.

Programpunkterna avlöste varandra på scenen där eventet 
ägde rum. Idolstjärnan och artisten Geir Rönning sjöng med 
oerhörd inlevelse och intensitet. Sedan redogjorde han för sina 
egna erfarenheter av den sällsynta diagnosen HAE. Tre med
lemmar i Sällsynta diagnoser: Henrik Sjölander, Nada Holm 
och Linnea Wittboldt, blev på scenen intervjuade av Fredrik 
Berling om hur det är att leva med en sällsynt sjukdom.

Höjdpunkten var 
den sällsynta flash
moben som genom
fördes prick kl. 17.00. 
De som stod på och 
framför scenen, ett 
hundratal personer, 
räckte då upp handen 
under två minuter 
och sa ”jag är säll
synt och idag är det 
Sällsynta dagen”. En 
”Flashmob” är när en 
grupp människor i vanliga kläder plötsligt, utan förvarning, 
samtidigt gör något tillsammans på en offentlig plats, exempel
vis en gemensam rörelse. Poängen är att det ska komma ovän
tat för omgivningen.

Avslutningsvis stormade ”Cotton Eye Joe Show” in på sce
nen. Ingen kunde stå oberörd när Sällsynta dagen avslutades 
med cowboy boots och luftfioler!

Elisabeth Wallenius sammanfattar sina intryck av Sällsynta 
dagen:

– Himla lyckat. Jag är jättenöjd och jätteglad. Ett varmt tack 
till våra sponsorer som gjorde allt detta möjligt!
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Efter den tredje inringningen på anrika Oscarsteatern 
var samtliga tvåhundra förväntansfulla konferensgäs
ter samlade. Merparten av deltagarna arbetar till var

dags inom vårdrelaterade verksamheter och möter i sin vardag 
personer som lever med sällsynta diagnoser. Dansgruppen 
Freakshow Stockholm bjöd på ett spännande, provocerande 
och tankeväckande nummer från föreställningen ”Får vi kalla 
oss Freakshow Stockholm?”.

Efter ett effektfullt framträdande av dansgruppen Freak show 
Stockholm var den efterlängtade Sällsynta dagen 2012 igång.
Moderator under konferensen var Hans Wiberg, generalsekre
terare i Leading Health Care, en akademisk tankesmedja. 

– Vi arbetar med mellanrum som är svåra att fylla, som 
mellan landsting och kommuner. Det kan vara att gå till sin 
husläkare, och ändå lyckas få sin diagnos ställd av specialister, 
exemplifierade Hans.

Socialministerns statssekreterare Karin Johansson invigde 
Sällsynta dagen, precis som hon gjorde för fyra år sedan när 
begreppet lanserades. 

– Fantastiskt att Sällsynta dagen nu firas i 56 
länder. Men det är inte bara sista februari som 
sällsynta diagnoser ska få uppmärksamhet, 
kommenterade hon. Oavsett diagnos ska pa
tientens behov stå i centrum, fortsatte Karin. 
Hon underströk att alla ska få den vård man 
har rätt till.
– Men jag inser att diagnosbärare och deras närstående inte 
håller med om att det alltid är patienten som står i centrum, 
tillstod hon.

Karin konstaterade att en läkare kanske bara träffar någon 
som har en sällsynt diagnos vid enstaka tillfällen under hela 
sitt yrkesliv. Då går det inte att bygga upp kunskap om sådana 
diagnoser.

– Följderna av okunskapen kan bli dåligt bemötande, fel di
agnos eller felaktig behandling; trots att ingen eftersträvar det, 
summerade Karin.

Som exempel på vad som hänt efter den första Sällsynta da
gen 2008, nämnde hon den nybildade nationella funktionen 
för sällsynta sjukdomar. Funktionens uppgift, som sedan den 

 Konferensen Sällsynt Sverige –  
ett nationellt perspektiv
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Dansgruppen Freakshow Stockholm
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1 januari i år utförs av Ågrenska stiftelsen, är att förbättra och 
samordna informationen till vården, diagnosbärare och närstå
ende. Karin påpekade att Ågrenska har ett helhetsperspektiv, 
genom att de beaktar alla delar av livet och stödet från olika 
samhällsinstanser. Funktionen invigdes genom ett färgspra
kande fyrverkeri som visades på en dataskärm. Anders Olau
son, ordförande för Ågrenska kommenterade:

– Efter allt tal om Internet och Ehälsa hade det varit lite 
avslaget att bara klippa av ett band.

Vidare yttrade Karin sig om den nationella strategin för säll
synta diagnoser. 

– Socialstyrelsen ska ta fram underlag till strategin. På Soci
aldepartementet är vi övertygade om att den kommer att göra 
skillnad i vården. 

Vidare hänvisade hon till en pågående utredning om särlä
kemedel för sällsynta diagnoser; en lika aktuell som kontrover
siell fråga.

– Syftet är att säkerställa att alla får de läkemedel de behöver. 
Begreppet ”Ehälsa” tog hon också upp. Det handlar dels om 
att se till att informationen om patienten och vårdinsatserna 
följer med genom hela vårdkedjan, dels att både patienten 
och vårdpersonalen får den senaste kunskapen 
inom området. 

– Härligt. Nu är det Sällsynta dagen igen, 
som ett värdefullt avstamp för framtiden. Så 
inledde Riksförbundet Sällsynta diagnosers 
ordförande Elisabeth Wallenius sitt anföran
de. Hon tackade sponsorerna som möjliggjort 
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 arrangemangen. Sedan gratulerade hon förbundets nära sam
arbetspartner Ågrenska för att de fått ansvaret för den natio
nella funktionen.

– Vi har oerhört stora förhoppningar på den nationella stra
tegin. Vi förväntar oss att den leder till en förbättrad och mer 
jämlik vård. Men också att den innebär ett generellt lyft inom 
livet i övrigt, som skola, arbetsliv och rätt till ersättningar och 
annat samhällsstöd. Dessutom vill vi se ett ökat ekonomiskt 
stöd till brukarorganisationerna som arbetar för sällsynta 
diagnos grupper. 

Under tiden fortsätter Sällsynta diagnoser idogt att driva 
frågan om centralisering av vården: på regional, nationell och 
internationell nivå. 

– Det man gör flera gånger, gör man bättre eftersom man 
lär sig. Om vårdpersonal träffar flera patienter med samma 
diagnos, är det enklare att se vilka svårigheter som följer av 
diagnosen. 

Elisabeth poängterade också det goda mottagandet under 
vårdturnén som Sällsynta diagnoser genomför till landets uni
versitetssjukhus. 

– Ta även del av det som sägs i media om Sällsynta dagen, 
exempelvis den omfattande temabilagan i Dagens Samhälle, 
uppmanade hon mötesdeltagarna. Ju mer uppmärksamhet vi 
får, desto fler medlemmar får vi, tillade Elisabeth. 

Andor Wagner, Socialstyrelsen, är svensk representant i Eu
ropeiska Unionens expertkommitté för sällsynta sjukdomar, 
Eucerd. Där avhandlas bland annat frågor om särläkemedel 
och expertiscenter. Men de befintliga centren är sårbara. Or
saken är att de är baserade på eldsjälar som förr eller senare 
”slocknar”. Varje medlemsland ska ta reda på vilka expertiscen
ter som finns i landet och hur de samarbetar, ofta i informella 
nätverk.

Det är även betydelsefullt att utbyta information inom eu
ropeiska referensnätverk, när man själv saknar kunskap om en 
diagnos.

En väsentlig aspekt är att beakta de berördas hela livscykel. 
– Då krävs det mycket mer än att bara ställa diagnos. Man 

måste också kunna göra något. Patientföreningarna är en frisk 
fläkt som är bra på att föra fram sina åsikter och förslag om 
detta.

Andor menade att vi har det förhållandevis bra förspänt i 
Sverige, men att situationen för sällsynta diagnosgrupper ändå 
är långtifrån bra. En annan jämförelse handlade om svårighe
terna att ha en central styrning av sjukvården. Även i andra 
länder är vården ofta regionalt styrd.

EU har också noterat mellanrummen som är svåra att över
brygga och som drabbar personer som har sällsynt diagnoser, 
och de är många när hela EUområdet beaktas. Därför finns 
en EUrekommendation om att nationella strategier ska tas 
fram senast 2013, förklarade Andor. Han framhöll att strategin 
bara är ett första steg. Sedan krävs ett antal praktiska moment 
för att den ska förverkligas. Hans åsikt var att strategin måste 
presenteras på ett begripligt sätt för mottagarna, om den ska få 
genomslag.

– Oftast pratas det mycket, men vad innebär det rent kon
kret? frågade han sig.

Anders Olauson är ordförande både för Ågrenska och Euro
pean Patient Forum. Entusiastiskt presen
terade han ett europeiskt perspektiv på 
sällsynta diagnoser. 

– Det är fantastiskt vad vi har kommit 
fram till under en kort tid. Som exempel 
nämnde han den europeiska samarbetsor
ganisationen för sällsynta diagnosgrupper. 
EURORDIS, bildad 1997, är en mycket, 

mycket stark patientorganisation i det europeiska arbetet, fast
slog han eftertryckligt. Anders pekade också på de framgångs
rika strategierna för att ta fram särläkemedel, och tillade:

– Enligt Rare Diseases Research Consortium ska det till 
2020 finnas nya behandlingar för 200 diagnoser.

Anders åsikt var att patienterna/brukarna har större infly
tande inom EU än på nationell nivå. Därför måste medlems
ländernas brukarorganisationer samarbeta på EUnivå i ännu 
större utsträckning. Han poängterade att hälften av alla nytill
komna lagar i EU:s medlemsländer är baserade på EUdirektiv. 
Han menade att detta bevisar att det nationella arbetet för säll
synta diagnoser inte är tillräckligt, utan det måste anknytas till 
vad som händer på EUnivå.

– Vi måste vara delaktiga i EUarbetet, om det ska bli bra i 
Sverige, summerade han.

Anders underströk att brukarorganisationerna, på ett mät
bart sätt, bidragit till utvecklingen av policydokument och an
dra riktlinjer för sällsynta diagnoser. 

– Utan dessa organisationers expertis, erfarenhet, sam
manhållning och unika perspektiv hade det blivit något annat, 
som varit sämre. Patientperspektivet har aldrig tidigare varit så 
starkt som i dagsläget och det sprids till allt fler sammanhang. 

– Nu är det upp till oss vad vi vill ha sagt och gjort. Men vi 
kan inte bara önska. Vi måste ta ett ansvar för våra önskningar. 
Det kan vi bara göra tillsammans, argumenterade Anders.
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Vidare nämnde Anders, som an
dra talare, begreppet ehälsa.

– Vi kan inte gå förbi ehälsa. 
Den finns. Den kommer allt 
mera. Det är inte enkelt, men vi 
måste skapa ett förhållningssätt 
till ehälsa som kan ha stora för
delar. Han exemplifierade:

– En massa människor skulle 
slippa att skadas i onödan på 
sjukhus och dö i förtid, om vi 
hade ett effektivare sjukvårdssys
tem. Ehälsan visar på bräcklig
heten i det befintliga systemet. 

Socialstyrelsens utredare Su-
sanne Bergman sammanfattade 
bakgrunden till den nationella 
funktionen för sällsynta sjukdo
mar. Det började med ett reger
ingsbeslut sommaren 2010, som 

så småningom ledde till en kravspecifikation för vad funk
tionen skulle uträtta. Specifikationen utgår 
från patientens svårigheter hos vården och 
samhällets övriga instanser.

– Kärnan i regeringsuppdraget är att, 
utifrån en helhetssyn, samordna samhälls
stödet och bidra till nätverksbyggande. Det 
har varit ett otroligt spännande och inne
hållsrikt arbete, med många möten med 
viljestarka personer. En stor kunskapsmassa 
finns inom området. Så kommenterade Su
sanne processen som resulterat i den nationella funktionen hos 
Ågrenska.

Under resans gång påtalade flera remissinstanser nödvän
digheten av en nationell handlingsplan. Hösten 2011 kom ett 
kompletterande regeringsuppdrag till Socialstyrelsen: Ta fram 
underlag till en strategi för sällsynta diagnoser. 

– Det arbetet är påbörjat. Vi har haft ett dialogmöte och pla
nerar en hearing. Det är viktigt att alla inblandade parter kän
ner att deras synpunkter på strategin beaktas. Men det behövs 
också en samsyn som visionärt visar hur arbetet ska bedrivas 
för att komma framåt.

Socialstyrelsens slutrapportering görs i oktober. 
– Förhoppningsvis kommer regeringen att ta beslut om strate
gin innan årets slut, avslutade Susanne.

Han redogjorde för en undersökning bland ungdomar med 
funktionsnedsättningar. Frågeställningen var hur de unga 
vuxna såg på samspelet mellan sig själva och samhällets stöd
former. En nedslående sammanfattning av svaren lydde: Inget 
stöd kommer av sig självt. Ingenting kommer när du behöver 
det. Ingenting kommer på det sätt du vill ha det. Till slut ser 
du på stödsystemen som din fiende. Sedan ger du upp. Slut
satsen var:

– De som konstruerat stödsystemen har inte frågat dem 
som systemen är avsedda för hur de vill ha det. Samhällets in
stitutioner fungerar jättebra, så länge du är frisk. Men har du 
en kronisk sjukdom fungerar de inte. Då måste du bråka med 
dem. 

Mest framgång har, enligt Anders, den informerade patien
ten som både kan hantera sitt vardagsliv, ”empowerment”, och 
lärt sig stödsystemens funktion och på så vis kan få dem att 
leverera. Han citerade en person han mött som sagt ”även den 
som har en sällsynt diagnos har samma självklara rätt som alla 
andra till en korrekt diagnos, ett bra bemötande, tillförlitlig 
information, rätt behandling, adekvat vägledning och insatser 
från olika samhällsinstanser”. 

Han redogjorde även för beräkningar som visar att miljard
belopp kunde sparas in, om vården utformades på ett annat vis. 

– Men då säger beslutsfattarna bara ”tack för att du sa det, 
nästa fråga tack”, konstaterade han luttrat.

Elisabeth blir intervjuad av SVT i samband med konferensen på Oscarsteatern.

Susanne Bergman
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Det tar minst fem år och kostar några miljarder att ta fram ett 
nytt läkemedel, oavsett om det är för en vanlig eller ovanlig 
sjukdom. Björn påminde om vad som gjorts för att underlätta 
utvecklingen av särläkemedel genom olika stödåtgärder, som 
tio års ensamrätt på marknaden, samt vad som krävs för status 
som särläkemedel. 

– Hittills har denna status getts till 160 läkemedel. 
Han anknöt också till kostnadsaspekten.

– Det finns ett finansiellt utrymme på hundratals miljoner, 
bara vi använde våra läkemedelspengar på ett smartare sätt. 
Det handlar om att följa rekommendationerna från läkeme
delskommittéerna och minska slängandet av läkemedel som 
inte använts. 

Anders Blanck, VD Läkemedelsindustriföreningen (Lif)
Läkemedelsindustriföreningen delar Riksför
bundet Sällsynta diagnosers åsikt att vården 
för sällsynta diagnoser måste centraliseras. 

– Det är basalt. Om man sprider ut omhän
dertagandet, går det varken att ge rätt diagnos 
eller behandling. 

Han menade att vi måste komma bort från 
synsättet att varje vårdaktör anser sig ”äga” sin del av vårdsys
temet, att ”äga” sina faktauppgifter, ”äga” sina patienter. Istället 
borde aktörerna uppfatta sig som en del av en sammanhållen 
vårdkedja. 

Elisabeth Wallenius kommenterade:
– Det är väldigt tydligt att man ”äger” sin pa

tient, frågan är om vi kan ändra perspektiv för 
jag äger ju faktiskt mig själv. 

Lif är också överens med Sällsynta diagno
ser i särläkemedelsfrågan. Anders Blanck sa:

– Särläkemedel är inte en separat företeelse 
som man kan diskutera skilt från allt annat. 

Det gäller att se hela bilden, där läkemedlen måste ses som 
en del av vården som helhet. Därför är det glädjande att fokus 
för Sällsynta dagen är hur vi kommer framåt. 

Däremot är det väldigt svårt att få gehör för förslag som syftar 
till att minska vårdkostnaderna, genom att organisera vården 
på ett annat sätt, vilket Anders Olauson varit inne på.

– I det fallet handlar det om pengar som kunde sparas i 
framtiden, under förutsättning att vården gjorde allt rätt från 
början. Men detta är inte alls lika påtagligt som dagsaktuella 
utgifter för läkemedel. Läkemedelsfrågan är lätt att ta på och 
därför syns den väldigt mycket, reflekterade Hans. 

Anders Hallberg, ordförande för grup
pen för nya läkemedelsterapier vid Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 

Gruppens uppgift är att ge landstingen en 
tidig rekommendation om hur de ska ställa 
sig till att använda nya läkemedel. Gruppen 
begränsar sig dock till särskilt dyra läkeme
del eller sådana som kan innebära strukturförändringar inom 
vården, som att bygga upp nya mottagningar för en patient
grupp. Anders Hallberg underströk betydelsen av vetenskaplig 
bevisning för att en medicin faktiskt fungerar. 

– Bara för att en artikel om ett nytt läkemedel publicerats i 
en vetenskaplig tidskrift, är det inte bevisat bortom allt tvivel 
att läkemedlet verkligen har en strålande effekt och att det där
för ska användas på bredden, resonerade han.

– Visst kan vi ha ett bättre samarbete med patientorganisa
tionerna, men det finns andra som kan göra det bättre när det 
gäller vetenskaplig utvärdering. 

Han uttryckte att patienterna behöver goda och opartiska 
rådgivare när det gäller användning av särläkemedel. 

Han tog upp avsaknaden av enhetliga nationella vårdpro
gram för sällsynta diagnosgrupper, men antydde att det inte 
var SKL:s sak att lösa det problemet. 

Centralisering behövs, även på inter
nationell nivå, för att få en jämlik vård. 

Björn Beermann, delegat i den veten
skapliga kommittén för särläkemedel, 
COMP, vid den europeiska läkemedels
myndigheten EMA.

Paneldiskussion: 

Sällsynt dyrt, eller?
Moderatorn Hans Winberg inledde paneldebatten med reflektioner  
angående kostnader för vården av personer som har sällsynta diagnoser.  
Han menade att utgifterna för särläkemedel ofta är på tapeten, eftersom 
särläkemedelskostnader är synnerligen synliga och lätta att mäta. 

Moderator  
Hans Winberg
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– Det finns mycket att vinna på en centralisering av vården. 
Därför behövs nationella medicinska center och nationella 
riktlinjer för behandlingen. Diagnosbärarna ska ha tillhörighet 
till ett center som man besöker ibland. Men det måste också 
finnas en kommunikation mellan centret och vården på he
morten. 

De medicinska centren kan bygga upp kunskap för att på 
bästa sätt avgöra när särläkemedel ska användas, i vilka doser 
etc.

– Det är bedrövligt att vi pratar om läkemedel som en egen 
sak för sig. Om jag inte behöver vård, då har jag inget behov av 
läkemedel heller. 

Dessutom, menade Elisabeth, är det tragiskt att prata om 
”dyra patienter” när det gäller sällsynta diagnoser. I andra vård
sammanhang används inte kostnaden som ett argument för att 
avstå från vårdinsatser. Hon gav ett exempel:

– Om någon blir svårt skadad i en bilolycka, skulle ingen 
på sjukhuset säga: ”tyvärr har du så svåra skador att vi inte har 
råd att hjälpa dig, pengarna räcker inte för fler trafikskadeope
rationer i år”. 

Hon tyckte det var viktigt att ”vårdgivarmakten” som tidi
gare varit så framträdande istället blir ”patientmakt”. 

– Det betyder att vi vill ha det vi har rätt till, förtydligade 
Elisabeth. 

Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör, Tandsvårds och 
läkemedelsförmånsverket (TLV)

Den röda tråden i Gunillas anförande var 
prioriteringar inom hälso och sjukvården.

– Det vill vi inte prata så mycket om. Men 
prioriteringar görs varje dag och överallt inom 
vården, mer eller mindre öppet; ibland i det 
fördolda. Det måste vi förhålla oss till. 

Hon erinrade om att riksdagen i slutet av 
1990talet tog beslut om en prioriteringsproposition. Där sades 
att om man överhuvudtaget skulle kunna få acceptans bland 
allmänheten för prioriteringar inom sjukvården, så måste 
dessa ske öppet på alla vårdnivåer. 
Avgörande principer för TLV:s beslut om vilka läkemedel som 
ska ingå i subventionssystemet är:
•	 Människovärdesprincipen, alla människors lika värde.
•	 Behovs och solidaritetsprincipen, de som har de största be

hoven ska få mera av vårdens resurser.
•	 Kostnadseffektiviteten.
Gunilla berättade att övervägande delen, 94 procent, av ansök
ningarna om subvention av särläkemedel har beviljats av TLV. 

Anders Blanck underströk att frågor som exempelvis särläke
medel kan lösas genom en tydlig nationell strategi. Han anspe
lade på kritiken mot en del särläkemedelstillverkare:

– En utgångspunkt för debatten är ibland att det är något 
fuffens med särläkemedel och att de ges till kreti och pleti. Han 
fortsatte:

– Av de ca 50 särläkemedlen på den svenska marknaden, så 
har de flesta inte någon särskilt hög kostnad per patient. Men 
några läkemedel sticker ut väldigt tydligt på grund av priset. 
Jag tycker vi ska fokusera på fallen när det inte verkar fungera, 
för att prislappen är för hög eller annan anledning. 

Han anmärkte därtill att den totala summan för särläke
medlen endast motsvarar 23 procent av de sammanlagda lä
kemedelsutgifterna i Sverige.

Anders Blanck menade att vi börjar med att fråga efter pri
set på ett särläkemedel. Om priset anses vara ”för högt”, får inte 
en enda patient tillgång till läkemedlet. 

– Istället borde utgångspunkten vara hur vi säkerställer att 
patienter som kan bli hjälpta av läkemedlet verkligen får det. 

Han invände mot resonemangen om ökade utgifter för sär
läkemedel.

– Det är inget märkligt med att kostnaderna ökat. Tidigare 
fanns ju inga sådana läkemedel att lägga pengarna på. Årli
gen kommer ca sex nya särläkemedel, men det fortsätter inte 
i evighet. Enligt en prognos kommer särläkemedelskostnaden 
till sist att motsvara fem procent av de sammanlagda läkeme
delsutgifterna. 

Uppföljningen av särläkemedlens effekt diskuterades. Det 
framhölls att medicinska center även i detta avseende fyller en 
viktig funktion, för att underlätta uppföljning på några års sikt.

Han bemötte även kritiken att läkemedelsföretagen genom 
ekonomiska bidrag får inflytande både över brukarorganisatio
ner och specialister.

– Det är en gammal bild som visar hur det kunde vara i 
USA för 20 år sedan. Läkemedelsindustrin har det striktaste 
regelverket av alla branscher när det gäller samarbeten mellan 
industrin och föreningar. 
Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta di
agnoser:

– Ur brukarorganisationssynpunkt måste vi alltid arbeta för 
att de av våra medlemmar som behöver särläkemedel får det. 
Vi utgår också från det som sägs i Hälso och sjukvårdslagen 
om allas lika värde och rätt till vård. 

Elisabeth argumenterade att eftersom det är sagt att vi ska 
ha en jämlik vård, måste vi se till att uppnå det även vad gäller 
sällsynta diagnoser. 
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– Skälet är att vi tagit hänsyn till sjukdomens svårig
hetsgrad. Behovs och solidaritetsprincipen har varit 
överordnad. Men det är väldigt tråkigt att säga nej 
till läkemedel vi ser behovet av. Vi måste vara be
redda att ge mera resurser till dem som lider av svåra 
sjukdomar. 

Hon slog fast att TLV:s nuvarande prissättnings
modell inte är anpassad till särläkemedel, men också 
att en utredning ser över frågan. 

TLV har en ny gemensam arena med patientor
ganisationer. Där har vi bland annat diskuterat om 
man ska vara beredd att betala mera för sjukdomar 
som är vanliga jämfört med ovanliga. Vi har också 
ställt frågan om det finns en övre gräns för vad sam
hället är berett att betala för vården, då som helhet 
betraktat. 

Hon ställde en öppen fråga: Hur ofta har man patienten i 
centrum när vården organiseras, oavsett om det är en vårdcen
tral, ett sjukhus eller någon annan del av vården? 

– Det är otroligt mycket fokus på läkemedel och vad de 
kostar. Men varför beaktas inte vad allt annat i vården kostar? 
Varför ställs inte läkemedelskostnaderna i relation till andra 
behandlingsmetoder? Har vi rätt avvägning mellan resurserna 
som läggs på läkemedel i relation till övriga vårdinsatser? 

Avslutningsvis uttryckte Gunilla en stor tilltro till den natio
nella strategin, samt en önskan om att bredda diskussionen, så 
den inte bara kretsar kring dyra läkemedel.
– Det handlar om stora, etiska frågeställningar.

Lena Hallengren, socialdemokratisk riks
dagsledamot och vice ordförande i riksda
gens socialutskott
Inledningsvis sa Lena, som noterat vår ma
nifestation på Centralen, att det sällsynta 
behöver synliggöras så att sällsynta diag
noser blir en självklar del av den allmänna 
debatten om hur vården bör utformas. 

Hennes åsikt var att i ett litet land som Sverige, med nio mil
joner invånare, kan inte alla landsting ha tillräcklig kompetens 
om allting. 

– Det är inte rationellt att varje landsting på egen hand för
söker uppfinna hjulet när det gäller sällsynta diagnoser. Där 
krävs centralisering av vården. 

Hon nämnde den nyligen genomförda centraliseringen av 
vården för ovanliga cancerformer och jämförde med nationella 
medicinska center för sällsynta diagnoser. De regionala can

cercentren har samma grundtanke: samla kompetensen kring 
ovanliga former av cancer, för att säkerställa bästa möjliga vård 
genom samordnad behandling och vårdprogram. Därtill kom
mer att personalen fortlöpande ökar sin kompetens, genom att 
de träffar många patienter med samma sjukdom. 

– Centraliseringen är också ett sätt att effektivisera. Då be
höver inte alla landsting försöka lära sig allt om sällsynta diag
noser. Det är klassiskt att varje landsting ”kan själv”, och gör på 
sitt sätt, vilket är ogörligt. Hon fortsatte:

– Om vi verkligen vill leva upp till principen om vård efter 
behov och den enskildes förutsättningar, då spelar det ingen 
roll om diagnosen, vårdbehovet och läkemedlet är sällsynt eller 
vanligt, dyrt eller mindre kostsamt. Då ska vården inte påver
kas av vem man är eller var man bor. Det handlar om att ha 
en generell välfärd som lever upp till våra förväntningar och 
en vård som utgår från patienten. En solidarisk finansiering av 
särläkemedlen är en metod att nå dit och att undvika ekono
miskt fokus när läkemedlen kommer på tal. 

– Dessutom behövs vårdkedjor och patientkontrakt som 
gynnar alla som anlitar vården, tillade Lena. Hon efterlyste en 
ny konferens med företrädare även från andra samhällssekto
rer, som skolan och Försäkringskassan, som utgångspunkt för 
ett samtal med en helhetssyn. 

Elisabeth Wallenius replikerade att de som har sällsynta di
agnoser stöter på problem överallt i samhället: skolan, arbetsli
vet, Försäkringskassan. Men hon menade att det bästa sättet att 
komma vidare är att fortsätta med det redan inarbetade vård
området. Men då måste en avgörande fråga besvaras: Hur ska 
centraliseringen gå till? 
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cercentren har samma grundtanke: samla kompetensen kring 
ovanliga former av cancer, för att säkerställa bästa möjliga vård 
genom samordnad behandling och vårdprogram. Därtill kom
mer att personalen fortlöpande ökar sin kompetens, genom att 
de träffar många patienter med samma sjukdom. 

– Centraliseringen är också ett sätt att effektivisera. Då be
höver inte alla landsting försöka lära sig allt om sällsynta diag
noser. Det är klassiskt att varje landsting ”kan själv”, och gör på 
sitt sätt, vilket är ogörligt. Hon fortsatte:

– Om vi verkligen vill leva upp till principen om vård efter 
behov och den enskildes förutsättningar, då spelar det ingen 
roll om diagnosen, vårdbehovet och läkemedlet är sällsynt eller 
vanligt, dyrt eller mindre kostsamt. Då ska vården inte påver
kas av vem man är eller var man bor. Det handlar om att ha 
en generell välfärd som lever upp till våra förväntningar och 
en vård som utgår från patienten. En solidarisk finansiering av 
särläkemedlen är en metod att nå dit och att undvika ekono
miskt fokus när läkemedlen kommer på tal. 

– Dessutom behövs vårdkedjor och patientkontrakt som 
gynnar alla som anlitar vården, tillade Lena. Hon efterlyste en 
ny konferens med företrädare även från andra samhällssekto
rer, som skolan och Försäkringskassan, som utgångspunkt för 
ett samtal med en helhetssyn. 

Elisabeth Wallenius replikerade att de som har sällsynta di
agnoser stöter på problem överallt i samhället: skolan, arbetsli
vet, Försäkringskassan. Men hon menade att det bästa sättet att 
komma vidare är att fortsätta med det redan inarbetade vård
området. Men då måste en avgörande fråga besvaras: Hur ska 
centraliseringen gå till? 

Mats Eriksson, ordförande, Sjukvårdsdele
gationen, Sveriges Kommuner och Lands
ting (SKL)

Mats fastslog att det i Sverige finns ett 
långtgående kommunalt självstyre, vilket 
medför stora skillnader mellan olika delar 
av landet. Men han anmärkte också att SKL 
inte har mandat att peka med hela handen, 
utan bara kan agera på uppdrag av sina medlemmar: kommu
ner, landsting och regioner.

– Riktlinjer som anger en lägsta nivå för samhällets stöd 
är ett sätt att utjämna variationerna. Min vision är att minska 
mellanrummen som innebär effektförluster, att pengar förlo
ras. Pengar är ofrånkomligen en begränsande faktor. Men de 
resurser vi har ska användas effektivt så de räcker så långt som 
möjligt, resonerade han.

Vidare menade Mats att det är bra att brukarorganisationer
na bedriver opinionsbildning och utgör ett stöd för dem som 
har en sällsynt diagnos. 

– Det handlar om små patientgrupper, där den enskilde an
nars skulle vara ensam.

Han påtalade att man i vissa situationer behöver stöd av hela 
samhället. 

– Men då måste den enskilde ibland brottas med de myn
digheter som är satta att förenkla livet. 

Barbro Westerholm, folkpartistisk ledamot 
i riksdagens socialutskott
– Om SKL:s och regeringens läkemedels
strategi förverkligas, finns massor av pengar 
till särläkemedel, sa Barbro med stort efter
tryck. Felaktig läkemedelsanvändning för 
äldre kostar minst tio miljarder om året. Nu 
finns en strategi för att komma åt det. Tänk, 
om det lyckas finns tio miljarder som istället kan användas för 
särläkemedel och andra insatser. 

Folkpartiet förespråkar specialistcenter, så att diagnostik, 
behandling och forskning centraliseras. Centren bör även fin
nas på internationell nivå.

– Centren måste ha kompatibla patientregister som fung
erar internationellt, så det går att hitta dem som skulle ha nytta 
av nya läkemedel som man planerar att utveckla. 

Barbro lade tonvikten på att de som har sällsynta diagnoser 
är beredda att resa till vårdgivare utanför hemorten, under för
utsättning att de får bästa möjliga behandling. Elisabeth Wal
lenius hade en konkret liknelse:

– Om jag gick till en frisör som sa ”jag klipper bara tre perso
ner om året”, skulle jag vända mig till en annan frisör även om 
jag då måste resa till en annan stad. 

Barbro Westerholm blev överraskad över att personer som 
har sällsynta diagnoser inte får träffa specialister på sin diagnos. 
– Vi måste se till att det blir en ändring. 

Lena Hallengren anmärkte att diagnosföreningarna spelar 
en mycket viktig roll, genom att tydliggöra frågor som många 
diagnosgrupper har gemensamt och vara en kanal till besluts
fattarna. 

– Det motiverar ett ekonomiskt stöd till föreningarnas verk
samhet, lydde hennes slutsats. 

Neven Milivojevic, ordförande i en av Sällsynta diagnosers 
medlemsföreningar, Aniridi Sverige, ställde en fråga till panelen 
om bristen på ekonomiskt stöd till diagnosgruppernas fören
ingar. Han påpekade att föreningar för sällsynta diagnosgrup
per i Norge och Danmark får statligt stöd. Men här finns inget 
motsvarande stöd varken från stat, landsting eller kommun. 

Elisabeth Wallenius instämde i att det är ett 
problem att diagnosföreningarna saknar bas
finansiering. Den grundläggande orsaken är 
att stödformerna inte är anpassade för natio
nella diagnosföreningar. Rikstäckande fören
ingar, utan regionala/lokala underavdelning
ar, passar inte in i regelverket som utgår från 
regional eller kommunal förankring. 

– Det är en väldigt viktig fråga som bör åtgärdas, kommen
terade hon. Barbro Westerholm replikerade att organisations
stödet stöts och blöts ibland. Hon hoppades att det skulle gå 
att åstadkomma en förändring om flera partier påtalar saken. 

Caroline van Mourik, vice ordförande i en annan medlems
förening, EhlersDanlos syndrom Riksförbund Sverige, be
skrev hur kämpigt det är att först få en diagnos, för att sedan 
ändå inte få hjälp av vården.

– Det är fel bemötande i vården, felaktiga behandlingar eller 
ingen behandling alls. Trots att man skriver till enhetschefen 
eller Patientnämnden och påtalar bristerna upprepas detta. 
Vart vänder man sig då för att det ska bli en förbättring? 

Svaret var att om inget annat hjälper, så vänd dig till den 
ansvarige politikern. 

Hans Winberg konstaterade att behovet av nationell strategi, 
samla ihop resurserna och internationellt samarbete var stän
digt återkommande teman under debatten. 
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Sammanställning av redovisningen 
av eftermiddagens tankesmedjor

1.  Vad innebär värde i det sällsynta  
sammanhanget?

– Det handlar om värderingar, vad är bra, dåligt, önskvärt, inte 
önskvärt etc.
– Vi bygger system och strukturer på teknik. Sedan kommer 
det in personer som systemen inte passar för. Då blir det pro
blem.
– Är det systemet eller personerna som är i fokus?
– Vi har olika perspektiv, beroende på om det är jag själv eller 
någon i min närhet som är drabbad av en sjukdom. Är jag den 
som ska hjälpa eller se till att det finns ett regelverk som är till 
hjälp?
– Ibland går kostnadseffektivitet och människovärdesprinci
pen inte ihop. 
– Hur ser vi till att det finns kompetens och att den kommuni
ceras, så att allt runt patienten kan koordineras?
– Ur patientens synpunkt är det inte organisationen av vården 
som är det intressanta. Istället vill patienten få den vård och 
annat stöd som behövs. ”Valuta för pengarna.” 
– Vad är värdefullt med tanke på vården?

2.  Hur kan vi uppnå målet om jämlik vård 
för sällsynta diagnosgrupper?

– Vi tänker återupprätta unionen med Norge. ”Läring och 
mästring”, sjukvården ska arbeta för personer med kroniska 
sjukdomar ska lära sig att bemästra sin situation. Patientper
spektivet ska råda. Det borde vi ta efter.
– Vad är vård, vad är god vård?
– Ett gott bemötande bör finnas, för att det ska vara en god 
vård. 
– Var tar vården slut, var börjar andra insatser?
– Man behöver anta olika perspektiv för olika grupper som har 
skiftande behov, men helhetsperspektivet ska alltid behållas för 
alla grupper.
– Hur långt är man beredd att resa för att få god vård? Ingen 
gräns för hur långt man är beredd att resa, men vården på hem
orten bör också fungera.
– Det är storleken på mina behov som styr min vilja att resa. 
– Vilka insatser bör man få i hemlandstinget respektive andra 
ställen?
– Det ska finnas kopplingar mellan olika insatser. Vem ska ha 
stödfunktionen i ”kopplingscentralerna”? 
– Regionala och nationella center diskuterades. Nära samver
kan ska finnas mellan enheterna.
– Vad gör man när en specialist slutar? Svår fråga.
– Prestigelöshet hos professionen efterlystes, så man kan lot
sa vidare till (annan) specialist när de egna kunskaperna inte 
räcker.
– Solidarisk finansiering av särläkemedel och andra insatser 
för målgrupperna.

Samtalsledare: Hans Winberg, Leading Healthcare Samtalsledare: Roberg Hejdenberg, Ågrenska
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3.  Prevalens eller incidens, problematiska 
strategier kring diagnostik och definition.

– Behövs en viss definition av vad som är sällsynt? 
– Vilken definition ska gälla, den vi tillämpar i Sverige eller den 
som används inom övriga EU? 
– När man sätter en definition, kommer man att utesluta andra 
som kanske har samma behov, gråzonsproblematik.
– Definitionen i sig spelar dock inte så stor roll, däremot är det 
väsentligt att se till behoven av behandling och diagnostik.
– Inte så viktigt om behandlingen och diagnostiken ”spiller 
över” till dem som egentligen faller utanför definitionen.
– Genom förbättrad diagnostik, kan man som vuxen bli diag
nostiserad med en sällsynt diagnos. Då märker man att vux
envården inte har någon kunskap alls om sällsynta diagnoser, 
inom barnavården fanns åtminstone viss kunskap. 
– Om vi blir bättre på att hitta, diagnostisera och behandla säll
synta diagnoser, växer man ur begreppet ”sällsynt”? 
– Ifall vi får bättre fosterdiagnostik, kommer föräldrar att välja 
bort barn som har en sällsynt diagnos?
– Kommer vanliga sjukdomar att betraktas som sällsynta, 
är mässling sällsynt idag? Yngre barnläkare känner inte igen 
mässlingen. 

4.  Brukarinflytande och patientmakt  
för de sällsynta.

– Var, till vad och hur ska patientmakten användas?
– Vad ingår i patientmakt, varför behövs den?
– Stöd till föräldrar och barn, så de får rätt till sin information 
för att utvecklas vidare.
– Patientrepresentanter ska sitta i alla beslutande organ som 
beslutar över något som påverkar mitt vardagsliv som en per
son som har en sällsynt diagnos. 
– Vi ska ingå i den politiska världen, ha en relation med politi
kerna som inte bygger på att det är valtid; det ska vara en stabil 
och kontinuerlig verksamhet.
– Viktigt för brukarinflytande att säkra patientorganisationer
nas makt. Det räcker inte med ett riksförbund, även de ingå
ende delarna måste vara stabila.
– Brukarorganisationerna har en kunskap och kompetens som 
ingen annan har, men som alla berörda yrkesgrupper behöver, 
precis som de behöver kunskaper i kirurgi eller något annat.
– Brukarorganisationernas kunskaper måste in i utbildningen 
av vårdpersonal.

Samtalsledare: Anders Fasth, Drottning Silvias barnsjukhus Samtalsledare: Anders Olauson och Christina Rehnlund
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Stipendieutdelning 
David Legas stipendium  
uppmuntrar sällsynta eldsjälar

Göran Hägglund anknöt till det David Lega sagt om avsakna
den av förebilder i hans barndom. 

– Efter hand som forskningen gör framsteg och det blir nya 
medicinska landvinningar upptäcker vi allt mer som kan diag
nostiseras och behandlas. Vi går allt mera från synsättet att vi 
alla är likadana till att se oss som enskilda personer. Förebilder 
är ovärderliga för att enskilda personer ska kunna uppmuntras 
och inspireras och på så vis utvecklas. 

Han menade att alla ständigt behöver uppmuntran.
– Naturligtvis är det behovet extra stort för den som känner sig 
lite annorlunda. Inspiratören kan vara någon som brottats med 
samma problem som jag själv. 

Därför är stipendiet så betydelsefullt, eftersom det synliggör 
dem som inte är ”kändisar” men ändå är betydande inspiratö
rer för enskilda personer. 

Socialministern underströk vikten av alla insatser som görs 
utanför den offentliga sektorn. 

– Det offentliga är inte alltid bäst på allt, fastslog han. En
skilda som är engagerade, föreningar och förbund kan åstad
komma sådant som det offentliga inte alltid kan leverera. 

Som exempel på enskildas engagemang nämnde han dem 
som nominerats till stipendiet. 

Stipendiets upphovsman, David Lega, sa att det var fantastiskt roligt  
att ännu en gång vara med under Sällsynta dagen och dela ut stipendiet. 
Han anmärkte att förra gången, 2008, var det Kronprinsessan Victoria som 
assisterade honom vid prisutdelningen. Nu var det socialministerns tur.

– Vad gäller att ha coola assistenter är det svårt att nå längre, 
anmärkte han frejdigt fyndigt. 

Han beskrev bakgrunden till stipendiet.
– Syftet är att få fram personer som är förebilder och inspi
ratörer för dem har sällsynta diagnoser. Men det handlar inte 
om ”kändisar”, som berömda idrottare eller andra som ofta är 
på tv. Istället vill vi lyfta fram de som på hemmaplan har en 
enorm betydelse för sin diagnosgrupp, utan att för den skull 
synas i rampljuset. 

Helhetskänsla ingår också i grundtanken med stipendiet. 
David påpekade att ”identitet” kan vara så många olika saker 
samtidigt.

– Jag kommer alltid att vara handikappad. Men jag är också 
kommunalråd, idrottare, föreläsare, storebror och morbror. 
Allt det är viktiga delar av mig. Ibland kan man behöva hjälp 
för någon del, som sitt funktionshinder. Då är det bra att in
spireras och bli peppad av någon annan som klarar av mycket 
mera än mig. Men då måste man hitta rätt person. 

– Kan jag acceptera mitt funktionshinder, blir det lättare att 
få ihop helhetsbilden med allting annat som också ingår i min 
identitet och njuta av det jag är bra på.

När David Lega var liten fanns ingen diagnosförening. Be
greppet sällsynta diagnoser existerade inte ens.

– Både jag och mina föräldrar hade gärna träffat någon an
nan med samma diagnos, någon som kanske kunde ha varit en 
förebild för mig. Men det gick inte att hitta. 

Göran Hägglund uttalade att han var mycket hedrad av att ha 
ingått i stipendiejuryn och glad över att kunna delta som sti
pendieutdelare. 
– Jag känner mycket stor respekt för ert engagemang; inte bara 
för det som händer en dag som denna som är en milstolpe. Allt 
arbete ni lägger ner alla andra dagar betyder jättemycket. 

Sällsynte artisten Geir Rönning inledde 
eftermiddagen med fantastiska sångnummer
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Linas kommentar: 
”Det här är absolut den viktigaste dagen i mitt liv!”

– Jag minns hur oerhört förvånad jag blev när mamma be
rättade att jag blivit nominerad till det här priset. Sedan jag var 
barn har jag insett behovet av goda förebilder. Jag har själv haft 
en tuff uppväxt och varit tvungen att kämpa väldigt mycket. 
Men nu ser jag andra ungdomar som behöver min hjälp. Då 
vill jag ställa upp för dem. 

Jag vill också hjälpa äldre. Jag arbetar sedan tre år på ett 
äldreboende och tycker det är ett fantastiskt arbete. Det är 
mamma som fått mig att jobba med äldre. Jag tyckte inte det 
passade mig från början, jag var mera intresserad av att arbeta 
med barn med speciella behov. Men efter en praktikvecka på 
äldreboendet kände jag att jag lärt mig oerhört mycket. Då 
kunde jag passa på att bredda mig. 

Alla åldersgrupper behöver hjälp på olika sätt för att få en 
ökad livskvalité. Jag känner i hjärtat att jag vill ge mycket till 
många för att hjälpa och stötta. Ett stort tack till min familj 
som hjälpt och stöttat mig oerhört mycket, mina vänner och 
Svenska Noonanföreningen som är delaktig i det här priset.

Det här är en oerhört viktig dag för mig. Tänk, att jag kan 
vara en vanlig människa för en dag, att det inte har någon bety
delse att jag har en sällsynt sjukdom. Jag planerar att skriva en 
bok för att dela med mig av mina erfarenheter från min upp
växt så andra kan ta till sig det. Mina framtida barn kan också 
få ta del av det. Jag börjar känna mig mogen för att skriva en 
bok.

Den här nomineringen, det känns otroligt att jag fått det här 
stipendiet. Jag känner mig oerhört glad. Tack för priset och för 
att jag fick komma hit. Det här är absolut den viktigaste dagen 
i mitt liv. 

Socialministern läste upp motiveringen.

David Legas stipendium instiftades av Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser i samband med Sällsynta dagen 2008. 
Syftet är att uppmärksamma eldsjälar som verkar inom 
de ideella nätverk som är ovärderliga för personer som 
lever med sällsynta diagnoser. Juryn för 2012 års stipen
dium är Göran Hägglund, socialminister, Eva Hamilton, 
vd på Sveriges Television, Sandra Derbring, 2008 års sti
pendiat, samt David Lega. Stipendiet gäller 25 000: och 
delas ut på Oscarsteatern den 29:e februari 2012.
 
En enig jury har beslutat att tilldela David Legas  
stipendium 2012 för en sällsynt inspiratör och förebild till:

Lina Wadenheim
Motivering:
Lina är en stark och självständig kvinna som med sin 
glädje och kämparglöd är en förebild för oss alla. Hon 
visar våra barn och ungdomar att ”jag vill och jag kan” är 
möjligt. Hon förmedlar en framtidstro som ger energi att 
fortsätta kämpa i olika situationer.

Lina är medlem i Svenska Noonanföreningen och på 
föreningens ungdoms och familjeläger läger delar hon 
med sig av sina erfarenheter, ställer frågor och har åsik
ter. Det bidrar till att vi i föreningen utvecklar vår förstå
else om vad vi ska ge och stötta våra medlemmar med 
och det gör att föreningen utvecklas.

Lina arbetar på ett äldreboende för döva och dövblin
da i Malmö. Genom sina särskilda kommunikationsfär
digheter och sitt stora hjärta bidrar hon där till att perso
ner i en utsatt situation får en ökad livskvalité.
 

Elisabeth Wallenius, 
Ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser

David Lega, 
Sällsynt initiativtagare till stipendiet
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Sällsynt frieri

– Jag har träffat så många personer som drabbats av sådant som 
jag inte ens visste att det fanns, innan jag blev socialminister. 
Hela tiden upptäcker jag på nytt. Som politiker är det lätt hänt 
att man har ett systemtänkande. Men det är otroligt att viktigt att 
se till den enskilda människan som ibland behöver extra hjälp.

Som avslutning på utdelningsceremonin kom den föregå
ende stipendiaten från 2008, Sandra Derbring, upp på scenen. 
David Lega påminde om vilken fenomenal förebild Sandra va
rit under de fyra gångna åren, och nämnde att hon är nyför
lovad.
Elisabeth Wallenius tackade Sandra:

– Du har varit oerhört viktig för oss under de här åren. Jag 
hoppas du kommer att fortsätta med det. Som förlovningspre
sent får du ett presentkort med en hotellvistelse med middag 
på Scandic Grand central för två personer.

Sedan tackade Elisabeth socialminister Göran Hägglund för att han delat ut  
David Legas stipendium. Denna avtackning blev dagens clou, med ett sällsynt ”frieri”: 

På en scen på Oscarsteaterns anrika tiljor påminde 
Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wallenius 
en något brydd socialminister Göran Hägglund om 

att skottdagen är den enda dag när kvinnor sägs få fria. Vis
serligen hade vi bett Göran Hägglund att komma dit enbart 
för att dela ut David Legas stipendium. Inte tal om något frieri. 
Socialministern såg under ett ögonblick förvånad ut. Men han 
fann sig snabbt, och sa att ”han fått frågan imorse men slirat 
på politikervis”. Sedan antydde han slagfärdigt humoristiskt 
att atmosfären på en strålkastarbelyst scen med en publik på 
200 personer, inte var så intim och romantisk att det var läge 
att prata frierier. Det sällsynta, fingerade frieriet utmynnade i 
att Elisabeth bad socialministern att värna lite extra om säll
synta diagnoser. Det lovade han, utan att slira det minsta, att 
absolut göra.
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Avslutande kommentarer
Robert Hejdenbergs avslutande kommentar
– Med Ågrenskas hatt på mig, säger jag att vi tar det som sagts 
här med oss in i Ågrenskas verksamhet. Allt detta är ett otroligt 
värdefullt tillskott. 

Anders Fasths avslutande kommentar
– Att ha fått lyssna här idag, och ta till sig alla tankar, det är 
något som jag tar med mig till min hemort Göteborg. Där finns 
ett nyligen etablerat centrum för sällsynta diagnoser. Vid upp
byggnaden av verksamheten är det oerhört värdefullt med alla 
synpunkter, speciellt vad gäller brukarperspektivet som är en 
så viktig del. 

Därtill sa han några uppskattande ord om moderatorn, 
Hans Winberg.

Hans Winbergs avslutande kommentar
– Även om vi har olika utgångspunkter, landar vi ändå i vad 
som händer med människorna det handlar om. Det är väl 

därför vi genomfört 
den här dagen. Vi vill 
åstadkomma förbätt
ringar. Vi kan nå väl
digt långt, bara vi vå
gar ta det första steget. 
Vi är många här som 
är tekniskt skickliga 
inom våra områden. 
Men musik, som i 
en samspelt orkester, 
kan det bara bli om vi 
kombinerar våra kom
petenser och resurser. 

Elisabeths Wallenius avslutande kommentarer:
Det är nu det börjar.

– Den här dagen är inget lösryckt som bara gäller här och 
nu. Det är viktigt att det leder vidare.

– Självklart är det vi pratat om frågor som vi hela tiden ar
betar med. Dels är dagen en bekräftelse på att vi är på rätt väg, 
dels ger det vi hört idag oss kraft att jobba vidare. Vi har dessa 
diskussioner för att känna vad det är som bär, vad vi ska ägna 
oss åt. Nu har vi också samarbetet med Ågrenska inom den 
Nationella funktionen, och där kommer vi att använda oss av 
det som framkommit.

Anders Olausons avslutande kommentar
– Som företrädare för den Nationella funktionen för sällsynta 
sjukdomar, vill jag säga att det här har varit en mycket bra dag. 
Den har skapat nya tankar och perspektiv. Och framför allt nya 
möten mellan personer som är här. 
– Det känns som en början på något nytt. 
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Sammanfattning event Sällsynt Central
29 februari 08.00, morgonen kunde inte börjat bättre. Scott, vår ambassadör 
tittar fram på första sidan av tidningen Metro och alla morgonpendlare får veta 
att just idag är det Sällsynta dagen.

På Stockholms central myllrar det redan av människor 
och ett tiotal Sällsynta experter i vita sjukhusrockar 
minglar bland jäktade morgontrafikanter för att dela 

ut en tidning, en nyckelring eller ett bokmärke eller berätta för 
nyfikna vad som egentligen menas med en sällsynt diagnos.

Kl 10.00 äntrar gruppen Khouse scenen med sin speci
alskrivna hiphopdänga för Scott och Sällsynta dagen. Låten 
ligger ute på Youtube och under dagen laddas den ner över 
27 000 gånger. Alla händer är i luften när Maria Gardsäter och 
David Lega därefter förklarar Sällsynta dagen på Stockholms 
central för invigd.

Därefter avlöser programpunkterna varandra i mer  
eller mindre rafflande tempo. Idolstjärnan och artisten Geir 
 Rönning sjöng så att centralen skallrade och berättade sedan 

för alla som ville höra på om sina egna erfarenheter av att leva 
med den sällsynta diagnosen HAE. 

Författaren Christina Rehnlund och Kerstin Möller berät
tade i var sitt pass om två sällsynt bra böcker, ”Doktorn kunde 
inte riktigt laga ” och ”Diagnos och identitet ”. Inspiratören och 
musikern Raymond Ahlgren spelade för oss och berättade om 
konsten att leva livet.

Vid lunchtid berättade Arbetsförmedlingen om kampan
jen ”Se kraften!” och andra satsningar till förmån för personer 
med funktionsnedsättningar.
Henrik Sjölander, Nada Holm och Linnea Wittboldt alla med
lemmar i Sällsynta diagnoser blev intervjuade från scen av 
Fredrik Berling om att leva med en sällsynt sjukdom.
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Efter att ha gjort en bejublad invigning av konferensen på 
Oscarsteatern var det dags för ensembeln från dansteaterföre
ställningen ”Får vi kalla oss Freakshow Stockholm?” att visa cen
tralen vad de går för. Med ett musikalnummer du sällan skådat 
varken på centralen eller någon annanstans fick de en hel del för
bipasserande att höja på ögonbrynen eller rent av att stanna till.

Ståupparen Hanna Danmo Källman inledde genom att 
räkna upp alla sina diagnoser och roade många med dråpliga 
historier om hur det gick till när hon gifte sig. När klockan 
började närma sig fem strömmade uppsluppna konferensgäs
ter in till Sällsyntas scen och där var det äntligen dags för 
oss på centralen att möta årets David Lega – stipendiat. Lina 
Wadenheim strålade från scenen som bara en nyprisad sti
pendiat kan göra. 

Kl 17.00 prick sträcktes plötsligt ett hundratal sällsynta händer 
upp i luften i en historisk flashmob. Förbipasserande undrare 
lite förvånat vad detta handlade om,  Jag, är sällsynt och idag 
är det sällsynta dagen, fick de till svar.

Sist men inte minst var det dags för 90tals nostalgiker att 
nypa sig hårt i armen, för Cotton eye joe show stormade in på 
scenen och hyvlade av gamla Rednexhits så att taket nästan 
lyfte. Ingen kunde stå oberörd när Sällsynta dagen avlutades 
med cowboy boots och luftfioler!!

Not: En ”Flashmob” är när en grupp människor i vanliga kläder plöts-
ligt, utan förvarning, samtidigt gör något tillsammans på en offentlig 
plats, exempelvis en gemensam rörelse. Poängen är att det ska komma 
oväntat för omgivningen. Förklaringen ges efteråt.
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Till sist:  
Ett välförtjänt skålande och varma applåder 
bland levande ljus på Scandic Grand Central

Ett sextiotal entusiaster landade vid 19tiden till slut i en 
mingellokal på Scandic Grand central några kvarter 
ifrån Stockholms centralstation. En brokig skara med

lemmar i förbundet, representanter från andra funktionshin
derförbund, riksdagspolitiker, vårdgivare och andra för sam
manhanget mycket viktiga personer närvarade. Genom flera 
personligt laddade tal fyllda av entusiasm och framtidshopp 
tackade vi varandra för en väl genomförd dag – det är många 
som bidragit till resultatet! De närvarande kom överens om att 
vi står på stadig grund med en rejäl dos positiv energi med oss 
i nästa steg på vägen mot ökad livskvalitet för personer med 
sällsynta diagnoser.
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Sällsynta dagen i Skövde, lokal aktivitet
Här kommer en kort beskrivning av hur Sällsynta dagen på KSS i Skövde utspelade sig.Vi var tre från sällsynta som var där. Det var jag och Leif och Ingegerd Lindsten. Leif och Ingegerd hade förberett evenemanget.

Vi hade en dator med som vi hade en film med ljud som var en kort introduktion an riksförbundet och två rollups från sällsynta som bidrog till att klargöra vad vi gjorde där. Vi hade även ett stort antal bokmärken från sällsynta som alla besökare fick en eller flera av oss. En bra sak med dessa bokmärken är att de har en länk till riksförbundet sällsynta diagnoser.Det var väl inte en sådan stor anstormning av folk till oss men vi hade under dagen (9  16) flera personer som stannade och frågade om för dem viktiga saker. Det var vårdpersonal, personer med en sällsynt diagnos själva, anhöriga till personer med en sällsynt diagnos och folk som kände någon med en sällsynt diagnos.
Bland vårdpersonalen var det en eller flera läkare, sjuksystrar, kuratorer och sjukgymnaster.  Det var en barnläkare som påtalade att det finns ett behov att Socialstyrelsens sidor för ovanliga diagnoser behöver uppdateras oftare. Han berättade även att de då och då får nyfödda barn med en sällsynt diagnos. 
Det var en läkare från lungmedicin och en från en annan medicinavdelning. Det var två kuratorer, en från reumatologen och en från barnhabiliteringen. Det var en barnsjuksköterska från neonatal. Hon skulle vidareutbilda sig och var intresserad att göra det inom området sällsynta diagnoser. Hon såg ett behov att sjukvården hade utbildningsresurser inom det här området där man inte bara hade Ågrenska som stöd. 
Bland de övriga som stannade och pratade med oss fanns det medlemmar i någon av sällsyntas medlemsföreningar, folk som kände till oss och de som aldrig hade hört talas om oss. En person med diagnosen EDS formulerade det för oss välkända faktumet: ”Ingen läkare vet något.” Det var en mamma som hade en son med en diagnos som han var ensam att ha i Sverige.För samtliga personer som vi pratade med, både vårdpersonal och övriga, påtalade vi betydelsen av att komma i kontakt med andra och att riksförbundet har föreningar för ett stort antal sällsynta diagnoser där man kan få sådan kontakt. Vi berättade även att man kan bli medlem i sällsynta i den fria gruppen. Vi berättade att en viktig fråga som riksförbundet arbetar med nu är tillskapandet av nationella center för sällsynta diagnoser. Detta var något som alltid togs emot positivt, speciellt bland intresserad vårdpersonal.

Våra egna reflektioner efteråt var väl flera men den mest påtagliga var att det kändes mycket meningsfullt att ha suttit där och fört samtal med intresserade människor. Speciellt betydelsefullt kändes det nog att samtala med personer som inte kände till förbundet innan och som upplevde sig som ensamma och som heller inte kände till oss innan. Jag har dessutom en egen personlig reflektion. Det är att jag förvånas att det står att vi vill skapa nationella medicinska center. Jag har tänkt mig dessa centra som vidare än att bara innefatta medicin. Det beror säkert en del på att jag själv inte har tillräckligt stor kunskap om alla de andra diagnoserna förutom min egen.
Sällsynta diagnoser i Skaraborg genom Peter Barrefors (HSP  Sverige)
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Sammanställning –  
medialt genomslag på sällsynta dagen
YouTube
•	 KHouse Ingenting är nytt (Scott Version)  

Antal visningar per den 8 maj: 28 488 
http://www.youtube.com/watch?v=IKuWWYNRPdA

•	 Rare Disease Day 
http://www.youtube.com/watch?v=LBVugGVLg0

TV (nyhetsinslag ligger i regel kvar ett år 
efter att de visats första gången)
•	 Uutiset – nyheter på finska 29/2: Inslag från centralen: 

Intervju med Elisabeth Wallenius, Juha Jurvanen Iktyos
föreningen samt Geir Rönning. (Inslaget börjar efter några 
minuter, pågår 04:2807:00) 
http://svtplay.se/v/2725959/uutiset/29_2?cb,a1366518,1,f,1/
pb,a1366516,1,f,1/pl,v,,2729050/sb,p103756,1,f,1

•	 ABCnytt: Inslag från centralen. Intervju med Cecilia 
 Wallenius. (Inslaget börjar efter några minuter, 05:22) 
http://svtplay.se/v/2726127/abc/29_2_22_15?cb,a1366518,1
,f,1/pb,a1366516,1,f,1/pl,v,,2726127/sb,p103287,1,f,1

•	 TV4nyheterna: 
Inslag från centralen i samband med längre reportage om 
Svenska läkares dåliga bemötande, enligt ny internationell 
undersökning. Intervju med Nanda Holm från EhlerDan
los förbundet och Ylva Brunn från NFförbundet. (Inslaget 
börjar efter några minuter, 05:20) 
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=
nyheterna_22_00&videoid=2165178 
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 Elisabeth Wallenius (Välj Arkiv  Sändningar ”onsdag 29 
februari Ekonyheterna kl. 17:45”. Inslaget börjar 11:30) 
http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid
=83&date=20120229 

•	 P4 Stockholm idag (Välj Arkiv – Sändningar ”onsdag 29 
februari 15.0015.30”. Inslaget börjar efter drygt 20 minuter, 
23:45) 
Inslag från centralen, intervju med Maria Gardsäter och 
Cecilia Wallenius. 
http://sveriges
radio.se/sida/
ljud/3799175

•	 Radio Sweden 
Intervju med 
David Lega och 
Maria Gardsäter 
om Rare disease 
day och David 
Legas stipendium. 
http://sveriges
radio.se/sida/
artikel.aspx?progr
amid=2054&artik
el=4989922

 

Radio
•	 P1 – Dagens Eko kl. 12.44 

Dyrt när fler sällsynta sjukdomar kan behandlas 
Inslag om särläkemedel 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&arti
kel=4990987

•	 P1 – Dagens Eko kvart i sex: 
Inslag om paneldebatten på Oscarsteatern och  kostnader 
för särläkemedel. Intervju med Björn Beerman COMP, och 
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Press
•	 Borås tidning (del 3), 20120225, lång intervju med Sandra 

Derbring (endast papperstidningen)

•	 Dagens Samhälle, tematidning om Sällsynta diagnoser,  
32 sidor.

•	 DN (endast papperstidningen) 
Reportage på Insidan om Sällsynta dagen, intervju med 
Carin Eggert som lever med en sällsynt cancerdiagnos, no
tis om boken Diagnos och identitet, kort info om Sällsynta 
dagen.

•	 Metro (endast papperstidningen) 
Intervju med Scott och Henrik Sjölander med anledning av 
Sällsynta dagen.

•	 Örnsköldsviks Allehanda 20120310 (papperstidningen) 
”Alltid hungrig”. Reportage om Jonas Forsberg och hans 
diagnos, samt om hans arbete med Sällsynta diagnosers 
fotoutställning.

•	 Uppsala nya tidning: 
Intervju med PKU familj med anledning av Sällsynta dagen 
http://www.unt.se/leva/svarvardagforbarnmed
pku1680100.aspx

Föräldrakraft:
•	 Landsting vägrar remittera barn med sällsynt diagnos. 

Bättre samordning krävs. Referat från paneldebatten: 
http://www.foraldrakraft.se/articles/sällsyntadiagnoser/
bättresamordningkrävs 

•	 Intervju med Lina Wadenheim 
http://www.foraldrakraft.se/articles/sällsyntadiagnoser/
linaäråretsstipendiat

•	 Intervju med Nanda Holm EDSförbundet 
http://www.foraldrakraft.se/articles/intervjuer/ensann
entreprenör 

 
•	 Fokus på sällsynta diagnoser 

Notis om Sällsynta dagen och eventet Sällsynt Central 
http://www.foraldrakraft.se/articles/s%C3%A4llsynta 
diagnoser/fokusp%C3%A5s%C3%A4llsyntadiagnoser

Debattartiklar
•	 Dagens medicin 

Debattinlägg från Penilla Gunther (kd) för solidarisk finans
iering av särläkemedel med anledning av Sällsynta dagen 
http://www.dagensmedicin.se/debatt/dagsforennationell
strategiforhanteringavsallsyntasjukdomar/

•	 GöteborgsPosten 
PKUföreningen om rätten till Kuvan 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.873968sallsynt 
illabehandladepatienter

•	 Corren.se 
Det sällsynta är vanligt 
Debattinlägg från Finn Bengtsson (m) och Lisa 
http://www.corren.se/asikter/debatt/detsallsyntaar 
vanligt5951866artikel.aspx
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Bloggar 
http://doktornpunktcom.wordpress.com/tag/sallsyntadiagnoser/

http://korlingsord.se/archives/26947

http://blomsterv.blogspot.com/2012/02/sallsyntadagenanalatresi.html

http://www.hejaabbe.com/2012/02/sallsyntadagen.html

http://sofiehellquist.blogspot.com/2012/02/sallsyntadagen.html

http://hannapannahanna.blogspot.com/2012/02/ensallsyntdag.html

http://kaylas.blogg.se/2012/february/sallsyntadagenskottdagen.html

http://annamarkelin.wordpress.com/tag/sallsyntadagen/

http://www.nhr.se/opinion/ordforandebloggen/sallsyntadagenarensallsyntbraide/

http://blogg.vk.se/hansingesmetanavannas/2012/03/01/ensallsyntdag619325

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/alfa1sverigeriksfoereningalfa1antitrypsin/pressrelease/
view/oeppetbrevomvaardenfoerdensaellsyntadiagnosenalfa1antitrypsinbristaatbrist737035

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/alfa-1-sverige-riksfoerening-alfa-1-antitrypsin/pressrelease/view/oeppet-brev-om-vaarden-foer-den-saellsynta-diagnosen-alfa-1-antitrypsinbrist-aat-brist-737035
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/alfa-1-sverige-riksfoerening-alfa-1-antitrypsin/pressrelease/view/oeppet-brev-om-vaarden-foer-den-saellsynta-diagnosen-alfa-1-antitrypsinbrist-aat-brist-737035


Den 29 februari 2012 uppmärksammades Sällsynta dagen / Rare disease day i 64 länder.  
I Sverige uppmärksammades dagen på flera sätt. Dagen var ett viktigt avstamp inför fram
tiden och ett centralt tema var den nationella strategi för sällsynta diagnoser som beräknas 
vara klar 2013. Några röster om sällsynta diagnoser, den nationella strategin och debatten 
kring kostnader för läkemedelsbehandlingar mot sällsynta sjukdomar, särläkemedel:

Mats Eriksson, landstingspolitiker Region  
Halland, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
– Genom en koncentration av kunskap kring 
sällsynta sjukdomar kan det skapas grund för 
att utveckla kvalitetsregister som i förläng
ningen kan ge ytterligare kunskap kring sjuk
domarna men också utvärdera behandling. 
(Konferensen Sällsynt Sverige ett nationellt 
perspektiv, 29/2 2012)

Barbro Westerholm, folkpartistisk ledamot  
i riksdagens socialutskott 
– Om SKL:s och regeringens läkemedels
strategi förverkligas, finns massor av 
pengar till särläkemedel. Felaktig läke medels
användning för äldre kostar minst tio miljarder 
om året. Nu finns en strategi för att komma 
åt det. Tänk, om det lyckas finns tio miljarder 
som istället kan användas för särläkemedel  
och andra insatser. (Paneldiskussion på 
konferensen Sällsynt Sverige ett nationellt 
perspektiv, 29/2 2012)

Elisabeth Wallenius,  
ordförande Riks förbundet Sällsynta diagnoser 
– Vi har oerhört stora förhoppningar på den 
nationella strategin. Vi förväntar oss att den 
leder till en förbättrad och mer jämlik vård. 
Men också att den innebär ett generellt lyft 
inom livet i övrigt, som skola, arbetsliv och 
rätt till ersättningar och annat samhällsstöd. 
Dessutom vill vi se ett ökat ekonomiskt stöd 
till brukarorganisationerna som arbetar för säll
synta diagnosgrupper. (Konferensen Sällsynt 
Sverige ett nationellt perspektiv, 29/2 2012)

Lena Hallengren, socialdemokratisk riksdags
ledamot och vice ordförande i socialutskottet 
– Om vi verkligen vill leva upp till principen om 
vård efter behov och den enskildes förutsätt
ningar, då spelar det ingen roll om diagnosen, 
vårdbehovet och läkemedlet är sällsynt eller 
vanligt, dyrt eller mindre kostsamt. (Panel
diskussion på konferensen Sällsynt Sverige  
ett nationellt perspektiv, 29/2 2012)

Gunilla Hulth Backlund, generaldirektör  
Tandvård och läkemedelsförmånsverket 
– Det är otroligt mycket fokus på läkemedel 
och vad de kostar. Men varför beaktas inte 

vad allt annat i vården kostar? Varför ställs inte 
läkemedelskostnaderna i relation till andra 
behandlingsmetoder? Har vi rätt avvägning 
mellan resurserna som läggs på läkemedel i 
relation till övriga vård insatser?  
(Panel diskussion på konferensen Sällsynt 
Sverige ett nationellt perspektiv, 29/2 2012)

Finn Bengtsson, moderat riksdagsledamot 
– Det är hög tid att prioritera en riktad  
satsning av offentliga forskningsmedel  
till sällsynta sjukdomar och en grupp  
människor som fått stå åt sidan under  
en allt för lång tid. Hälso och sjukvårds lagen 
om likabehandling måste gälla alla.  
(corren.se 29 februari 2012 http://www.corren.
se/asikter/debatt/detsallsyntaarvanligt
5951866artikel.aspx)

Kerstin Westermark, ledamot i den veten
skapliga kommittén för särläkemedel vid EMA 
– De viktigaste frågorna vad det gäller 
sällsynta diagnoser idag är att den nationella 
medicinska kompetensen bibehålls, utvecklas 
och är tillgänglig för patienter med sällsynta 
sjukdomar oavsett var i landet de bor samt att 
de nationella expertcentren får tillgång till de 
verktyg som behövs i form av diagnostik och 
läkemedel. Läkemedels behandling ska kunna 
förskrivas på lika villkor oavsett var i landet 
patienten bor.  
(Tematidningen ”Sällsynta diagnoser” med 
tidningen Dagens samhälle 22/2 2012.)

Hans Winberg, generalsekreterare  
stiftelsen Leading healthcare  
– Vi går mer och mer från en populations
baserad vård till en individbaserad. Hela 
komplexiteten kring de sällsynta måste sättas 
in i det sammanhanget, inte minst kostnads
diskussionen om särläkemedel. Det är en stor 
utmaning för hela sjukvården och även för 
läkemedelsindustrin. På så sätt är sällsynta 
diagnoser en pilotgrupp som ställer saken  
på sin spets. Något nytt håller på att hända, 
och det förändrar grundvalarna för hur vi ser 
på vården och hur den organiseras.  
(Konfe rensen Sällsynt Sverige ett nationellt 
perspektiv, 29/2 2012)

Göran Hägglund, partiordförande Krist
demokraterna och socialminister 
–  Vi vill ha med så mycket som möjligt (i pla
nen), från början till slut. Det handlar om hur 
man underlättar för tidig upptäckt av diagno
ser, hur man skapar bästa möjliga vård, hur vi 
löser det sociala runt omkring, hur vi blir bättre 
på att utvärdera det vi åstadkommer och hur 
vi kan koncentrera resurser på bästa möjliga 
sätt. Här behöver många medverka för att vi 
ska nå så långt som vi vill. (foraldrakraft.se/
articles/intervjuer/göranhägglundkompetens
centrumendavägenattgå)

Anders Olauson, ordförande Ågrenska  
stiftelsen och Nationellt kompetenscentrum  
för Sällsynta diagnoser 
– De som konstruerat stödsystemen har  
inte frågat dem som systemen är avsedda 
för hur de vill ha det. Samhällets institutioner 
fungerar jättebra, så länge du är frisk. Men  
har du en kronisk sjukdom fungerar de inte. 
Då måste du bråka med dem.  
(Konferensen Sällsynt Sverige ett nationellt 
perspektiv, 29/2 2012)

Anders Blanck, VD Läkemedelsindustri
föreningen (Lif) 
– Vi måste komma bort från synsättet att 
varje vårdaktör anser sig ”äga” sin del av 
vård systemet, att ”äga” sina faktauppgifter, 
”äga” sina patienter. Istället borde aktörerna 
uppfatta sig som en del av en sammanhållen 
vårdkedja.  
(Konferensen Sällsynt Sverige ett nationellt 
perspektiv, 29/2 2012)

Karin Johansson, statssekreterare  
hos socialminister Göran Hägglund 
– Det är inte bara sista februari som sällsynta 
diagnoser ska få uppmärksamhet. Oavsett 
diagnos ska patientens behov stå  
i centrum. Alla ska få den vård man har rätt 
till. Men jag inser att diagnosbärare och deras 
närstående inte håller med om att det alltid är 
patienten som står i centrum.  
(Invigningstal av konferensen Sällsynt Sverige 
ett nationellt perspektiv den 29 februari 2012)

Några röster om sällsynta diagnoser

www.sallsyntadiagnoser.se
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