
Sällsynta diagnoser

En långsiktig inriktning för vård och behandling
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• Politisk sakkunnig på Socialdepartementet

• Bakgrund som bl.a. politisk sekreterare i 

landsting och som kommunpolitiker

• Politisk tjänsteman, dvs mitt emellan 

”vanliga” tjänstemän och politiker

Morgan Eklund 
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• Landstingen (delvis kommunerna) driver 

vården. Fattar (nästan) alla organisatoriska 

beslut. 

• Regeringen ansvarar för bl.a. lagar, 

myndigheter. 

• Kan också satsa pengar – men inte 

detaljstyra

Regeringens roll i vården?
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• En sällsynt sjukdom är enligt de svenska kriterierna en 

sjukdom som högst 100 personer per en miljon invånare 

har. 

• Trots det är sällsynta sjukdomar inget ovanligt. Såväl 

antalet personer som lever med en sällsynt sjukdom som 

antalet sällsynta sjukdomar är stort. 

• I takt med förbättrad diagnostik och kunskap ökar antalet 

sällsynta sjukdomar dessutom i snabb takt. 

Regeringens utgångspunkter
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• Kunskapsunderlaget om sjukdomarna är ofta begränsat. 

• Sällsynta sjukdomar är ofta obotliga och kräver därför 

livslång vård och behandling.

• Regeringen har tagit initiativ till en rad reformer som 

bedöms förbättra förutsättningarna för personer med 

sällsynta sjukdomar, t.ex.

• Förstärkt vårdgaranti i primärvården

• Patientkontrakt i syfte att samordna patientens alla     

vårdkontakter 

• Ökad koncentration av den mest högspecialiserade  

vården.

• Utredning (dir. 2016:95) om översyn av dagens system  

för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. 
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• Viktiga steg har tagits – men det behövs en 

sammanhållen plan för hur vård och behandling av 

personer med sällsynta sjukdomar ska styras och 

samordnas.

• Regeringen har därför ingått en överenskommelse med 

Sveriges kommuner och landsting – om en långsiktig 

inriktning för vård och behandling av sällsynta sjukdomar.

• Målet är att skapa ökade förutsättningar för en god, jämlik 

och tillgänglig vård med patienten i centrum.

Regeringen vill göra mer
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• Stärka de befintliga vårdstrukturerna

• Stärka och utveckla den nationella samordningen samt 

• Stärka patientperspektivet 

..när det gäller vård och behandling av personer med sällsynta 

sjukdomar.

Den långsiktiga inriktningen ska
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• Stärkt nationell struktur: 

Regeringen tillför landets medicinska centrum för sällsynta 

diagnoser totalt 6 000 000 kronor under 2018. 

• Stärkt nationell samordning:

Under 2018 ska SKL förbereda för att den nationella 

samordningen av sällsynta sjukdomar inrättas inom ramen 

för programområdesstrukturen från 2019. För 

förberedelsearbetet får SKL använda 1 500 000 kronor 

under 2018. 

Aktiviteter under 2018
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• att utveckla aktuella och relevanta kunskapsunderlag 

med tillhörande system för uppföljning. 

• att analysera förutsättningarna för SKL att tillhandahålla 

kunskapsdatabasen för sällsynta diagnoser. 

• öka förutsättningarna för en sammanhållen vårdkedja i 

vård som rör sällsynta diagnoser.

I den nationella samordningen ska ingå
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• I arbetet ingår också att utarbeta grundläggande kriterier 

för verksamheten vid centrumen för sällsynta diagnoser. 

• SKL ska i detta arbete ha en referensgrupp med 

relevanta aktörer där både professions- och 

patientperspektivet är representerat.

Forts..
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• Regeringen tillför Socialstyrelsen medel för att fördela 

som statsbidrag till organisationer, för en mer 

patientcentrerad vård. (1 miljon) 

• Den nationella funktionen för sällsynta diagnoser får 

medel för 2018 men från 2019 planeras dessa uppgifter 

att flyttas in i landstingens gemensamma 

kunskapsstyrningsorganisation.

Utöver överenskommelsen
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• Parterna är överens om målsättningen att det 

gemensamma arbetet med vård och behandling är 

långsiktigt och ska fortsätta efter 2018.

TACK!

Framtiden?
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