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Fler aktiviteter än någonsin
Nu närmar sig julen med stormsteg 
och i skrivande stund finns anledning 
att blicka tillbaka på året som gått, men 
också att se framåt mot 2023. 

Under 2022 har vi genomfört fler akti-
viteter riktade till våra medlemsfören-
ingar och deras medlemmar, än vad 
vi kanske någonsin har gjort tidiga-
re.  Detta mycket tack vare våra projekt 
Sällsynt mitt i livet och Patientföreträ-
darutbildningarna. Det har varit både 
fysiska och digitala möten. Intresset har 
varit stort från medlemmarna. 

Höstmötet, som i år var fysiskt, var ock-
så välbesökt med flera intressanta före-
läsningar. Sedan har vi på kansliet och 
i styrelsen deltagit i många spännande 
och intressanta möten både i Sverige 
och i Europa. 

Motionstiden i riksdagen har resulte-
rat i flera intressanta motioner som 
berör för oss viktiga frågor. Raoul 
Dammert har gjort en fin samman-
ställning i detta nyhetsbrev.

När vi tänker framåt mot nästa år så 
har vi Sällsynta dagen den 28 februa-
ri att se fram emot. Planering för da-
gen pågår för fullt. Vi ska också, inom 
ramen för Sveriges ordförandeskap 
i EU, delta i Nordic Summit i Stock-
holm den 17 april. Det digitala årsmö-
tet den 22 april kan vi också se fram 
emot, liksom att EURORDIS genomför 
sitt medlemsmöte i Stockholm i slutet 
av maj. Mer information kommer på 
hemsidan och i nyhetsbrev. 

Nästa år firar detta fenomenala för-
bund 25 år av sällsynt viktigt arbete. 
Följ oss hela året med hjälp av den   
jubileumskalender vi tagit fram.

Jag vill också passa 
på att önska er alla 
en riktigt god jul- och 
nyårshelg. 
Caroline Åkerhielm,  
Förbundsordförande    

Motionens rubrik är: ”Samordnad vård 
för personer med sällsynta hälsotillstånd”. 
Alexandra sitter även i styrelsen för Riks-
förbundet Sällsynta diagnoser.

Även de alltid aktuella sällsynta frågorna 
om nationell strategi/handlingsplan för säll-
synta diagnoser, samt särläkemedel, åter-
finns i motionstexterna. 

Betydelsen av fungerade – och finansie-
rad – brukarmedverkan tas också upp.
 
Sällsynt prioriterat
Alexandra påpekar att Frankrike och 
Tjeckien, de två länder som ingår i trojkan 
av EU-ordförandeländer, med Sverige som 
nummer tre, har lyft upp Sällsynta hälso-
tillstånd som ett prioriterat område under 
sina ordförandeskap. 

Hon betonar att Sverige har tillfälle att ta 
över stafettpinnen och visa motsvarande säll-
synt ledarskap under det kommande svenska 
EU-ordförandeskapet våren 2023. 

Genom att arbeta gemensamt inom unio-
nen, har vi möjlighet att skapa förutsättningar 
för god vård för dem som lever med ett säll-
synt hälsotillstånd inom EU, är Alexandras 
poäng.

Motionen tar även upp vikten av fören-
ingsarbete, vilket skapar förutsättningar för 
brukarmedverkan. 

En påtaglig brist är dock att föreningarna 
för sällsynta hälsotillstånd i regel inte kan ta 
del av föreningsbidragssystemet. 

Nationell strategi för sällsynta 
diagnoser
Även Miljöpartiet vill ha ett helhetsgrepp 
inom det sällsynta området.

”Vi anser att det behövs en nationell strate-
gi för sällsynta diagnoser som tar utveckling-
en ett steg vidare. I utformningen bör funk-
tionsrätts- och patientorganisationer som   
arbetar med frågorna finnas med.” 

Detta fastslås i motionen ”Nationell strategi 
för sällsynta diagnoser”, av två MP-ledamöter: 
Ulrika Westerlund och Annika Hirvonen. 

Sällsynta hälsotillstånd ingår därtill i ett par 
motioner om vård och funktionsnedsättning-
ar ur ett mer generellt perspektiv. 

I ”En tillgänglig sjukvård i världsklass”, av 
Linda Lindberg med flera (alla SD), efter-  
frågas likaså en nationell handlings- och sam-
ordningsplan för sällsynta sjukdomar. 

I ”Ett friare Sverige för människor med 
funktionsnedsättning”, förespråkar motio-
närerna, Christofer Bergenblock med flera 
(alla C), att en översyn görs för hur särläke-
medel skyndsamt kan bli snabbt och enkelt 
tillgängliga. 

”Bra är att frågorna hålls levande”
Sällsynta diagnosers ordförande, Caroline 
Åkerhielm, kommenterar motionerna: 

”Det som är bra är att frågorna hålls levan-
de och riksdag samt regering blir uppmärk-
sammade på sakfrågorna.” 

Läs mer på vår hemsida.

eU – en enorm möjlighet att förbättra behandlingar 
för sällsynta hälsotillstånd 
”I Europa lever 30 miljoner människor med ett sällsynt hälsotillstånd. Här har EU en 
enorm möjlighet att spela en viktig roll i att främja forskning, utveckling av och tillgång till 
nya terapier och bättre behandlingar, likväl som att främja samarbeten över landsgränser 
för profession och organisationer som arbetar med sällsynta hälsotillstånd.” Det skriver 
riksdagsledamoten Alexandra Völker (S) i sin motion om betydelsen av samordnad vård. 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/antligen-ett-fysiskt-hostmote-ert-engagemang-ar-var-stora-styrka/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/eu-en-enorm-mojlighet-att-forbattra-behandlingar-for-sallsynta-halsotillstand/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/eu-en-enorm-mojlighet-att-forbattra-behandlingar-for-sallsynta-halsotillstand/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/julklappstips-bestall-var-jubileumskalender-upplev-ett-ar-med-365-sallsynta-dagar/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/samordnad-vard-for-personer-med-sallsynta_HA021310
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/samordnad-vard-for-personer-med-sallsynta_HA021310
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-strategi-for-sallsynta-diagnoser_HA021452
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-strategi-for-sallsynta-diagnoser_HA021452
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-sjukvard-i-varldsklass_HA021141
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-friare-sverige-for-manniskor-med_HA02882
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-friare-sverige-for-manniskor-med_HA02882
https://www.sallsyntadiagnoser.se/eu-en-enorm-mojlighet-att-forbattra-behandlingar-for-sallsynta-halsotillstand/
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eUPatI sverige ska öka patienters kunskap om läkemedelsutveckling 
Genom att öka patienters och företrädares kompetens, kunskap och delaktighet ökar 
också patientkraften och möjligheten att påverka. Det är tanken bakom EUPATI    
Sverige som till våren lanserar en svensk utbildning för patienter, brukare, anhöriga 
och företrädare. EUPATI Sverige är ett treårigt projekt, med ekonomiskt stöd från 
Allmänna arvsfonden. Projektet är en del av samarbetsorganisationen Funktionsrätt 
Sveriges kongressmål som strävar mot en god och jämlik hälsa.
”Vi vill öka delaktigheten genom att utbil-
da patienter och företrädare och synliggöra 
värdet av att utbildade patienter bidrar som 
jämlika aktörer i skapandet av god hälsa”, 
säger Cristin Lind, Sällsynt mamma och 
projektledare. 

EUPATI: European Patients Academy 
on Therapeutic Innovation - en europeisk    
patientakademi för hälsofrämjande inno-
vation. Syftet är att utbilda patienter, så att 
de kan delta som jämlika aktörer i utveck-
ling av läkemedel på EU-nivå. 

EUPATI Sverige tar fram en utbildning 
för patienter och företrädare som lanseras 
i februari. Hela utbildningen är framtagen 
tillsammans med patienter, industri, aka-
demi och offentliga myndigheter och är 
anpassad efter svenska behov.

”För att nå förändring är det bra att ha en 
organisation i ryggen. Därför är vi glada att 
EUPATI Sverige drivs av Funktionsrätt Sveri-
ge och deras medlemsföreningar, bland annat 
Sällsynta diagnoser. Genom att utbilda och 
stärka aktiva patientföreträdare, så att de blir 
kunnigare, kan de dra med sig andra”, säger 
Cristin Lind.

I utbildningen ingår bland annat forsk-
ning och utveckling av läkemedel, medi-
cinteknik och precisionsmedicin, läkeme-
dels väg från idé till patient.

Vidare ingår att ta fram riktlinjer för en 
lyckad patientsamverkan. Läs mer.
 
regionala nätverk höjer den  
sällsynta patientens röst
Den 19-20 november hölls Riksförbundet 
Sällsynta diagnosers första nya utbildning 
för sällsynta patientföreträdare. Under två 
dagar möttes drygt 20 medlemmar i Stock-
holm för att inspireras, lära sig mer och  
utbyta erfarenheter. 

Kursledarna Stephanie Juran och Evelina 
Rosén, båda från Riksförbundets kansli, var-

vade enskilda skrivövningar, filmvisning och 
grupparbete uppdelat i regioner. 

”Vi är väldigt tacksamma för allt engage-
mang och positiv feedback vi fått från del-
tagarna den här helgen! Vi vet att det finns 
ett stort behov av och efterfrågan kring akti-
va  regionala nätverk som höjer den sällsynta  
patientens röst”, säger Stephanie och Evelina. 

Digital patientföreträdarutbildning
Den 21 januari kommer en digital patientfö-
reträdarutbildning att hållas. Är du intresse-
rad av att gå?  Anmäl dig då här. 

den ständiga frågan om särläkeme-
del: tjeckien som förebild? 
”En önskan framfördes från Tjeckien, att 
Sverige ska fortsätta jobbet med sällsynta 
diagnoser som först Frankrike, och sedan 
Tjeckien, gjort på området.” 

Så summerar Oskar Ahlberg sina intryck 
från ett möte på svenska ambassaden i 
Prag, där han den 30 november medverka-
de som företrädare för Sällsynta diagnoser. 

Temat var: ”Hur förbättras patienternas 
tillgång till särläkemedel?” (Läkemedel för 
sällsynta hälsotillstånd.)

Oskar ingår i förbundsstyrelsen. Syftet 
med hans medverkan var att presentera 
patientperspektivet. 

På mötet beskrevs hur särläkemedels-
frågan hanteras i Tjeckien, som att skynda 
på processen kring läkemedlen. Vore det 
tjeckiska sättet en förebild för Sverige?

Läs mer på vår hemsida.

God Jul och Gott nytt År!
Beställ vår sällsynta väggalmanacka för år 
2023 – en färgsprakande jubileumskalender 
med bilder, text och minnen från våra 25 säll-
synta år. Dessutom ingår awareness-dagar, 
när olika sällsynta hälsotillstånd uppmärk-
sammas. Liggande A4-format. Pris 200 kr/st.

Hälsodata tema på  
Patientriksdagen 
Hälsodata var temat för 
Patientriksdagen som den 
7 december genomfördes i 
Stockholm. 

De 200 deltagarna var funk-
tionsrättsorganisationer, 
politiker, läkemedelsbolag, 
organisationer som Sveriges 
Kommuner och Regioner 
(SKR), samt vårdprofessio-
ner. Bland de medverkande 
fanns talmannen Andreas 
Norlén, före detta socialmi-
nister Lena Hallengren (S) 
samt nuvarande socialminis-
ter Jakob Forssmed (KD).

Här är ett referat, av Helene 
Reuterwall, ombudsman vid 
Iktyosföreningen, medlems-
förening i Sällsynta diagno-
ser, vars ordförande Caroline 
Åkerhielm var en av talarna:

Parterna var överens om 
att det behövs ett nationellt 
system för delning av en 
patients hälsodata alla vård-
givare emellan. Syftet är att 
få en mer jämlik och korrekt 
vårdbedömning av samtliga 
delar av en patients hälsa, 
och att avlasta patientens 
roll som ofta är att vara 
budbärare om sin hälsa till 
vårdgivare. 

Hur strukturen i ett nationellt 
hälsodelningssystem ska 
utformas för att vara patient-
säkert, samt lättillgängligt, 
för både vårdgivare och 
patient, det måste parterna 
börja arbeta med NU var 
åsikten – hög tid att gå från 
ord till handling. Diskussio-
nen om nödvändigheten av 
ett nationellt sammanhållet 
system har pågått i flera år. 
Funktionsrättsorganisatio-
nerna har en mycket viktig 
roll som påtryckare för att 
detta förverkligas. I program-
met fanns uppmaningen: 
”Dags att sluta prata.  
Dela vår hälsodata.”  
Läs mer.

Helgstängt kansli 
Förbundskansliet är julstängt 
från onsdag 21 december. 
Öppnar åter måndag 9 januari.

https://se.eupati.eu/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/anmalan-digital-patientforetradarutbildning-21-januari-2023/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/den-standiga-fragan-om-sarlakemedel-tjeckien-som-forebild/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/vart-90-konto/bestall-var-jubileumskalender/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/vart-90-konto/bestall-var-jubileumskalender/
https://blodcancerforbundet.se/aktuellt/nyheter/sa-blev-resultatet-av-patientriksdagen-2022-om-att-dela-patientdata/

