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O R d F ö R a n d E
h a R  O R d E t

Möjligheterna finns, men 
handlingskraften saknas!
De särskilda svårigheterna rela-
terade till sällsynta diagnoser är       
kända sedan länge. Redan på 1990-
talet var vetskapen så stor, att det 
öronmärktes projektmedel för att 
förbättra vården för sällsynta diag-
noser. Det är 20 år sedan. Vi, och 
andra i den sällsynta världen, har 
därefter fortsatt att, med all vår 
kraft, påverka situation för att för-
bättra livsvillkoren och öka jämlik-
heten, så de som har sällsynta diag-
noser ges likvärdiga förutsättningar 
som mer kända tillstånd. Just nu 
finns en unik möjlighet att göra en 
nationell och långsiktig planering. 
Orsaken är att processen för att eta-
blera Centrum för Sällsynta Diag-
noser (CSD) vid universitetssjukhu-
sen har påbörjats, samt arbetet vid 
Nationella Funktionen för Sällsyn-
ta Diagnoser (NFSD). Men utan en 
nationell styrning kommer utveck-
lingen varken att utgå från diagnos-
bärarnas behov eller intentionerna 
att uppnå jämlik vård. Det finns även 
en brist på långsiktighet, genom att 
huvuddelen av dessa verksamheter 
är tidsbegränsade. Stora insatser har 
gjorts genom eldsjälar. Lovorden 
är tydliga. Ingen ifrågasätter vikten 
av det gjorda. Men när ska insikten 
komma att utan eldsjälar stannar 
processen? Är det svårt att förstå 
omfattningen av sällsynta diagno-
ser? Är det en förhållandevis tyst 
grupp? Eller är det att diagnoserna 
är livslånga? Oavsett orsakerna är 
det oförsvarbart att inte skapa ut-
rymme för att de sällsynta tillstån-
den får likvärdig vård och samma 
förutsättningar som andra. Nu gäl-
ler det att kräva och 
möjliggöra en na-
tionell samordning    
genom landstingen! 
 

Elisabeth Wallenius 
Förbundsordförande 

På Donners plats i Visby finns Speakers 
Corner. Där möter man oss i början av   
politikerveckan. Vårt framträdande består 
av citat ur sällsynta berättelser. Detta fram-
förs dels av förbundets medlemmar, dels 
av musiker. Utgångspunkten är hur det är 
att alltid vara den som är udda, annorlun-
da och ovanlig i mötet med vården, skolan 
och samhället i övrigt.

”Personliga berättelser är viktiga i    
arbetet med att skapa förståelse för och 
uppmärksamhet kring sällsynta diag-
noser”, säger Malin Grände, förbundets 
opinionsbildare. ”Det blir direkt och  
begripligt även för den som aldrig hört 
talas om en sällsynt diagnos förut”, till-
lägger hon.

Vår tavelutställning med sällsynta 
porträtt visas i Almedalen. Under den 
hektiska veckan kommer vi varje dag 
att, på Sällsynta diagnosers uppfräschade 
hemsida, premiärvisa en ny sällsynt tavla 
med en berättelse. Den utökade utställ-
ningen, med fem nya tavlor, ingår i vårt 
projekt om övergången från barn- till 
vuxenvård.

Porträttutställningen har varit i       
Almedalen förr, men det är första gången 
som den tar plats på scen och berättelser-
na levandegörs för en publik. På vår hem-
sida publicerar vi samtidigt även svaren 

från riksdagspartierna på vår fråga: Hur 
vill ert parti jobba för en långsiktighet och 
hållbar utveckling i det pågående arbetet 
inom området sällsynta diagnoser? I Mil-
jöpartiets svar  påpekas att ”en nationell 
strategi är nödvändig på det här området”.

Riksdagsdebatt om strategi
Förslaget till nationell strategi för sällsyn-
ta diagnoser, offentligt redan hösten 2012, 
men fortfarande inte antaget, togs upp 
under en interpellationsdebatt i riksdagen 
den 12 juni 2015. Debattörerna var sjuk-
vårdsminister Gabriel Wikström (S) och 
ledamoten Penilla Gunther (KD). 

Gabriel Wikström fastslog att ”det är sjuk-
vårdshuvudmännens ansvar att se till att 
personer med sällsynta diagnoser får den 
goda vård de har rätt till. För de enskilda 
landstingen är det en utmaning att tillgodo-
se detta, eftersom den speciella kompeten-
sen kring en viss sjukdom kanske finns i ett 
annat landsting. Därför är det intressant att 
det nu bildas särskilda centrum för sällsynta 
diagnoser i flera sjukvårdsregioner”. 

Ministern gav dock inget klarläggan-
de besked om den nationella strategin. 
Däremot hänvisade han till Socialstyrel-
sens uppdrag att föreslå hur arbetet vid 
NFSD ska organiseras efter 2017, när 
nuvarande verksamhetsperiod avslutats.

Sällsynt personliga berättelser i Almedalen 
Nu är det dags igen! För sjunde året i rad är vi i Almedalen under politiker-
veckan. Som tidigare samarbetar vi med Ågrenska och Nationella Funktio-
nen Sällsynta Diagnoser (NFSD), med ett gemensamt seminarium.Temat är: 
Hur får vi en hållbar utveckling i arbetet med att skapa bättre förutsättningar 
inom det sällsynta området? Nytt för i år är vårt framträdande på Speakers 
Corner, med sällsynta livsberättelser. Som vanligt är våra medlemmar med och 
arbetar i Almedalen. 

http://www.nfsd.se
http://www.sallsyntadiagnoser.se
http://www.sallsyntadiagnoser.se/vi-tror-att-en-nationell-strategi-ar-nodvandig-pa-det-har-omradet-mp/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/vi-tror-att-en-nationell-strategi-ar-nodvandig-pa-det-har-omradet-mp/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210669
http://almedalsveckan.info/event/user-view/27551?redir=%23eidx_1
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Tjänstedesign nästa steg i Övergångsprojektet 
Sällsynta diagnosers övergångsprojekt planerar att samarbeta med ett tjänste-
designföretag. Syftet är att titta närmare på hur övergången från barn- till 
vuxenvård kan förbättras för sällsynta diagnosbärare. Företaget, Doberman 
AB, har arbetat med andra projekt som rör förbättring av vårdtjänster för  
personer som har kroniska sjukdomar. Till hösten kommer intervjuer och 
workshops, med såväl våra unga medlemmar som vårdpersonal, leda fram 
till ett förslag. De föreslagna åtgärderna kan sedan prövas på vårdcentraler 
och vid Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD). Övergångsprojektet har även 
gjort ett mycket lyckat och lärorikt studiebesök i Norge.

Sällsynta diagnosers opinionsbildare Malin 
Grände kommenterar valet av tjänstedesign-
företag: ”Vi tror det är nyttigt att komma   
utifrån, med erfarenheter av helt andra 
tjänsteprocesser än vårdens. Då blir det 
möjligt att tillföra sådant som av tradition 
hittills inte har beaktats inom vård och 
omsorg. Men dessa otraditionella insatser 
kanske kan passa väldigt bra i en övergång 
från barn- till vuxenvård”.

Det nordiska samarbetet och erfaren-
hetsutbytet är generellt sett viktigt inom 
det sällsynta området. Malin förklarar: 
”Vi är ständigt nyfikna på vad som görs i 
Norge, där man arbetar på helt andra sätt 
och med helt andra resurser. Därför gjor-
de jag och vår ordförande Elisabeth Wal-
lenius den 17 juni ett studiebesök i Oslo, 
på Nasjonal kompetansetjenester for sjeld-
ne diagnoser. Vi var där tillsammans med   
Nationella Funktionen för Sällsynta Diag-
noser (NFSD)”. 

Malin fortsätter: ”Det blev en heldag, 
sprängfylld med inspiration och informa-
tion”. Detta givande besök har redan lett 
till att Sällsynta diagnoser bjudit in Åshild 
Husjord Selboe som representerar Unge 
funksjonshemmede, de norska funktions-
hinderförbundens ungdomsförbund, för 
att prata om arbetet med övergångar i 
Norge. Åshild medverkar vid Övergångs-
projektets informationsträff (introduk-
tionsdag) 19 augusti. 

Till introduktionsdagen söker projektet 
främst dig som är 15-30 år och har en säll-
synt diagnos. Om du är intresserad av att 
vara med den 19 augusti, och dela med dig 
av dina erfarenheter så maila Malin Grände: 
malin.grande@sallsyntadiagnoser.se 

Inledare är Alexandra Völker, medlem i 
Svensk Dysmeliförening och riksdagsleda-
mot.” Förhoppningsvis inspirerar hon oss till 
stordåd under hösten”, betonar Malin.

Särläkemedel i hetluften – igen
”Återigen tydliggörs att svårigheter upp-
kommer för personer och grupper som 
har sällsynta diagnoser.” 

Så kommenterade vi, på förbundets hem-
sida , den livliga debatt som nyligen upp-
stod i media när NT-rådet, landstingens 
råd för nya terapier, rekommenderade 
landstingen att inte använda särläkemedlet       
Soliris, för patienter som har aHus. Orsaken 
är att kostnaden för detta läkemedel anses 
vara för stor. 

Men, konstaterade vi på hemsidan: ”Den 
grundläggande frågan är dock hur myck-
et samhället bör vara berett att betala för 
att rädda liv eller för att minska ett påtag-
ligt lidande.”

Betänkande om särläkemedel
Särläkemedelsfrågan har även uppmärk-
sammats genom att remisstiden just gått ut 
för Apoteksutredningens betänkande SOU 
2014:87 som utrett ”läkemedel för sällsyn-
ta tillstånd – hantering och prissättning”.

I vårt remissvar framhölls eftertryckligt: 
”Vår generella utgångspunkt är att läke-
medel ska betraktas som en självklar del 
av vården, precis som alla andra behand-
lingsinsatser. Därför ska särläkemedel inte 
uppfattas som en separat fråga, skild från 
övriga vårdinsatser. Detta gör det ännu 
märkligare att en så tydlig ”prislapp” sätts 
på särläkemedel, eftersom det inte sker i 
andra vårdsammanhang.”

Uppfräschad hemsida
Sällsynta diagnosers hemsida har 
fått en rejäl ansiktslyftning. Den 
nya sidan är överskådligare och 
fräschare än den föregående, och 
anpassad till att många numera      
tittar på hemsidor i mobilen. 

Dessutom kommer de regionala   
brukarnätverken, som bildats i vårt 
Regionala Arvsfondsprojekt, att få 
egna sektioner på den nya sidan.

Regionala projektet snart   
avslutat 
Den 29 maj genomfördes slutkon-
ferensen för Sällsynta diagnosers      
regionala projekt. Brukare och vård-
företrädare var fullständigt överens 
om den avgörande betydelsen av 
en väl fungerande brukarmedver-
kan inom vården; inte minst när 
det nu byggs upp helt nya verksam-
heter, i form av Centrum för Sällsynta 
Diagnoser (CSD).  

Det underströks att vården och     
brukarna ska vara jämbördiga       
parter. Det är inte så att ”vården vet 
bäst”. 

Men ska brukarföreträdarna fram-
gångsrikt kunna representera hela 
sin grupp, och inte bara sig själva, 
så är brukarutbildning grundläg-
gande, vilket var en röd tråd på slut-
konferensen.

Det ansågs också att brukarna inte 
ska behöva använda oavlönad fritid 
för sina medverkansinsatser. 

Slutkonferensen är dokumente-
rad. Konferensdokumentationen kan    
laddas ner från Sällsynta diagnosers 
hemsida.

Höstträff i Uppsalatrakten för 
”ultra rare” 
Under hösten ordnar vi en träff för 
dem har extremt sällsynta diagnoser, 
”ultra rare”, och som saknar egen  
diagnosförening. Träffen genom-
förs den 18-19 september, nära 
Uppsala. Syftet är att  diskute-
ra gemensamma behov och förut-
sättningar för personer, både barn 
och vuxna, som tillhör denna grupp 
(”ultra rare”) och som inte kan få 
stöd från en egen diagnosförening. 

Diagnosbärare i alla åldrar är         
välkomna!  Anmälan senast 14 augusti, 
till info@sallsyntadiagnoser.se

http://www.sallsyntadiagnoser.se/overgangsprojektet-bygger-natverk-och-efterlyser-ungdomar/
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/sjeldne-diagnoser-og-funksjonshemninger_
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/sjeldne-diagnoser-og-funksjonshemninger_
mailto:malin.grande@sallsyntadiagnoser.se 
http://www.sallsyntadiagnoser.se/krossade-mojligheter/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/krossade-mojligheter/
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Kontakt/NT-radet/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/verksamhet/regionala-strukturer-for-brukarmedverkan/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/sallsynt-brukarmedverkan-i-varden-mycket-mer-an-bara-bra/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/sallsynt-brukarmedverkan-i-varden-mycket-mer-an-bara-bra/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/sallsynt-brukarmedverkan-i-varden-mycket-mer-an-bara-bra/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/traff-for-dig-som-har-en-mycket-sallsynt-diagnos/
http://www.sallsyntadiagnoser.se/traff-for-dig-som-har-en-mycket-sallsynt-diagnos/
mailto:info@sallsyntadiagnoser.se 

