


•Nationell samarbetsorganisation

•69 medlemsorganisationer 

•Ca 16 000 medlemmar

• Ingår i Funktionsrätt Sverige

•Högsta beskyddare

HKH Kronprinsessan Victoria



Förbundets uppgifter

• Arbeta för att det ska tas fram en nationell handlingsplan 
för sällsynta hälsotillstånd

• Förbättra vardagen för personer med sällsynta diagnoser

• Basfinansiering för förbundets diagnosföreningar

• Partner för våra medlemsföreningar



Intressepolitik, exempel
• Att ta fram en medlemsundersökning (februari 2022) som visar att

- Sex av tio upplever att kunskapen inom vården INTE 
är tillräcklig för att ge rätt vård och behandling för det 
sällsynta hälsotillståndet
- Fyra av tio har ALDRIG träffat en expert på det sällsynta 
hälsotillståndet

• Presentera situationen och förbättringsförslag, för 
riksdagspartiernas sjukvårdsansvariga

• Medverka vid möten i olika sammanhang

• Ingå i nätverk, där våra sällsynta frågor
uppmärksammas, som särläkemedel

Caroline Åkerhielm, förbundsordförande

Riksdagshuset januari 2020



Utmaningar 
Sällsynta diagnoser kan  

• Vara kroniska, livslånga, progressiva och livshotande

• Medföra komplexa syndromdiagnoser som behöver 

multidisciplinärt omhändertagande

• Låg expertis/kunskapsnivå inom vården 

• Sent diagnosticerade eller ingen diagnos fastställd 

•Ojämlik vård och behandling, eller ingen behandling alls



• Få patienter inom varje enskild diagnosgrupp och fåtaliga 

experter, oftast utspridda geografiskt och isolerade från varandra

Fler sällsynta utmaningar

• Bristfällig information om hur den enskilde kan få hjälp

• Forskning, data och information är fragmentiserad 

• Brist på helhetsperspektiv – ingen sammanhållen vårdkedja

• Avsaknad av vårdplaner, habilitering och kontinuitet i vården



Sex regionala nätverk 

• Patientföreträdare, 1 – 3/region

- för att påverka och utveckla vården

- arbeta intressepolitiskt

- företrädarna erbjuds utbildning

- företräder alla men inte enskilda

• Nätverkare, kan vara hur många som 

helst!

Regionala nätverk
Norr
Uppsala/Örebro
Stockholm/Gotland
Sydöst
Väst
Syd

https://www.sallsyntadiagnoser.se/regionala-natverk/



Sällsynthetens dilemma    



Chloe
W i l l i a m s  s y n d r o m

Jag blev chockad när vi fick höra att de inte erbjöd hjälp till vår dotter på 

grund av att hon har Williams syndrom. 

Våra barn är inte sina syndrom, de är också helt vanliga barn. 

Vilya
H e t e r o t a x i s y n d r o m e t

Att vara förälder till ett svårt sjukt barn i ett sjukvårdssystem med 

bristande medicinsk samordning och utan kunskap om helheten tar på 

krafterna. 

Vi insåg till vår skräck att vi ofta hade mer kunskap om just medicinska 

kontraindikationer (omständigheter när ett läkemedel inte kan användas) 

än de behandlande läkarna som, med få undantag, saknade helhetsbilden. 



Därför är en av våra viktigaste frågor – att påverka vården



Mervärde för medlemmarna

• Intressepolitiska frågor för sällsynta hälsotillstånd

• Är remissinstans och rådgör då med 

medlemsorganisationerna

• Mediakontakter, debattartiklar

• Utbildningar, projekt och information

• Årsmöte, Höstmöte med föreläsare



Centrum för Sällsynta Diagnoser, 
CSD

Riksförbundet har bidragit till inrättandet av sex nationella Centrum för
Sällsynta Diagnoser vid universitetssjukhusen i våra sjukvårdsregioner. 



CSD:s övergripande mål
• Att verka för att personer som har sällsynta 

hälsotillstånd får samma möjlighet till diagnos, 

adekvat behandling och samhällsservice som andra

• Särskild uppmärksamhet ska riktas mot de 

speciella behov som beror på just sällsyntheten

• Utgångspunkten för allt arbete vid CSD ska vara 

patientens perspektiv



Besöksadress: Landsvägen 50 A, plan 4
Postadress: Box 1386, 172 27 SUNDBYBERG 

Kanslitelefon: 072-722 18 34

www.sallsyntadiagnoser.se 
info@sallsyntadiagnoser.se 

facebook.com/sallsyntadiagnoser
www.instagram.com/sallsyntadiagnoser/

twitter.com/sallsynt

90-konto: 90 01 56–1
Swish: 123 900 1561

Så här når du oss



Tack!
för din uppmärksamhet


