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Riksdagsmotioner om sällsynta diagnoser
Några motioner från den allmänna motionsperioden i riksdagen tog under hösten upp
frågor kring sällsynta diagnoser. Motionerna hade starkt fokus på betydelsen av en samordnad vård och en nationell handlingsplan för detta område. Exempel:
Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser, är rubriken på en motion av
Alexandra Volker (S).
Ur Alexandras motion:
"En gemensam nationell styrning är nödvändig, för att så många diagnosgrupper som
möjligt ska få tillhörighet till ett centrum och att vården blir så kvalitativ som möjligt"
(M)-motionären Mattias Karlsson efterfrågade en nationell handlingsplan för sällsynta
diagnoser. Hans argument var att "en nationell plan för behandling av sällsynta diagnoser
är en nyckelfaktor för att lyckas med utmaningen att förbättra livet och sjukvården för personer som har en sällsynt diagnos".
I motionen Sjukvård på människors villkor, inte människor på sjukvårdens villkor, av Johan
Pehrson m.fl. (L) efterfrågas också en nationell plan. Motionärerna förespråkade en tydligare nationell styrning för att diagnosbärare ska få den diagnostik, behandling och habilitering de behöver.
(L)-motionärerna ville dessutom koncentrera den högspecialiserade vården till ett fåtal
platser i landet, med motiveringen: "Ur patienternas perspektiv är det viktigare att få högspecialiserad vård av yppersta kvalitet än att vården finns nära".

6. Aktiviteter under 2019— och vad de ledde till
Vårt årliga utskick av motionsunderlag till riksdagens socialutskott resulterade i ett antal
motioner om vårt område. Dessa riksdagsmotioner handlade bland annat om en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser, läkemedel och särläkemedel, jämlikt ekonomiskt
stöd för funktionshinderorganisationer, samordning av vården, sjukvård på människors
villkor och ökat europeiskt samarbete i vården.
Ett långvarigt intressepolitiskt påverkansarbete, har bidragit till att sällsynta sjukdomar etablerats som programområde i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nya satsning på
kunskapsstyrning (nationella programområden/NPO). Det Sällsynta NPO:et har varit verksamt i ett par år. Nu startar ett mer strukturerat samarbete med patientorganisationerna. Vi
har deltagit och påverkat i NPO:s utformning, genom att bland annat nominera personer
till nationella arbetsgrupper, delta i NPO:s dialogmöte med patientorganisationer och ha en
tät kontakt med NPO:s processledare Anna Zucco.
Också 2019 ingick ett anslag från regeringen för arbetet med sällsynta diagnoser, främst
avsett för landets Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD). Regeringen beslutade i samband med detta också om ett särskilt statsbidrag (projektmedel som kunde sökas via
Socialstyrelsen) om en miljon kronor. Riksförbundet sökte och erhöll medel för projektet Vårdtipsturn6 en fortsättning på projektet Sällsynt stark som genomfördes under
2018, se sidan 16.
Samtliga sjukvårdsregioner anordnade för första gången egna aktiviteter på Sällsynta
dagen 28 februari 2019. Efter att Riksförbundet ansökt och fått medel via Sunnerdahls
handikappfond, kunde vi stärka upp i vissa regioner med ett antal aktiviteter direkt riktade
till barn och unga, också i samband med Sällsynta dagen.
Genom projektarbetet i Gemensamt lärande, samt förberedelserna inför Sällsynta dagen
2020, har de sällsynta frågorna lyfts extra under 2019.
Det intressepolitiska arbetet bedrivs fortlöpande, genom att vi på varierande vis kontaktar
och skapar en dialog med politiker, övriga beslutsfattare och professionella, för att mötas,
eller ha kommunikation på annat sätt. Det är också betydelsefullt att uppmärksamma och
Riksförbundet Sällsynta diagnoser I Box 13861 11227 Sundbyberg I Tel 072-722 18 34 I info@sallsyntadiagnoser.se I www.sallsyntadiagnoser.se
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kommunicera när för oss viktiga frågor tas upp i media. Vi har därför stärkt vår närvaro
på sociala medier och haft fler inlägg, fått fler följare och blivit delade mer än tidigare.
År 2019 inleddes med att Riksföreningen för barnsjuksköterskornas egen tidskrift Barnbladet ägnade ett nummer åt sällsynta diagnoser.
Att vi blir allt mer efterfrågade, för brukarråd, nätverk och övriga expertgrupper, rapporter etc. är också ett resultat av det intressepolitiska arbetet. Vi märker att våra åsikter beaktas och får genomslag.
Vi inbjöds till ett referensgruppsmöte på Forte, där en forskningsöversikt över studier
unga med funktionshinder diskuterades, (rapport väntas utkomma i början av 2020), som
en följd av vårt Övergångsprojekt. Ännu ett resultat av detta projekt var vår medverkan i
Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys rapport "Förberedd och sedd" som publicerades i oktober:
Andra exempel på resultat är:
• Vårt deltagande i det nordiska nätverket för sällsynta diagnoser (NNRD) har resulterat i
att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har tagit fram en litteraturöversikt över kvalitetsstudier "Erfarenheter och upplevelser av sällsynta medfödda
sjukdomar hos vuxna" (2019).
• Vårt intressepolitiska arbete, som bland annat inkluderar att svara på remisser, resulterade också i att vi deltagit i arbetsgruppen på Socialstyrelsen, som hanterat frågan kring ny
definition och terminologi kring sällsynta diagnoser. Vårens avslutande möten i arbetsgruppen ledde fram till en ny formulering som skickades ut på remiss och besvarades
efter sommaren.
• Internationellt har vi aktivt medverkat vid EURORDIS möten och framhållit Sveriges avsaknad av nationell plan för sällsynta diagnoser. Detta var ett av de argument vi tryckte
på i vår ansökan om att få vara värdland för EURORDIS "European Conference on Rare
Diseases and Orphan Drugs" 2020 (ECRD), vilken vi rodde hem i konkurrens med bland
andra Nederländerna och Norge.
Om resultatet av projektet Gemensamt lärande under 2019
Sedan projektet Gemensamt lärande startade, anser en majoritet av patientföreträdarna att
de rent generellt blivit stärkta i rollen som patientföreträdare. Detta visar på hur angeläget
det är att vi fortsätter arbeta med att stärka våra nätverk kontinuerligt. Att ta makt och ta
plats är en utmaning, speciellt för våra medlemmar som inte har stöd i en lokalförening.
Samtliga dessa träffar har svetsat samman deltagarna i projektet på ett märkbart sätt under
året. Tilliten och förståelsen för varandras verklighet och verksamhet har ökat markant.
Arbetsgrupper har bildats och tillsatts samt genomfört möten kring några olika fokusområden under det sista projektåret. Det är fokusområden där patientmedverkan är en
självklar och naturligt efterfrågad del. Två av projektdeltagarna har nominerats till varsin
nationell arbetsgrupp inom det nationella programområdet sällsynta sjukdomar.

Gemensamt lärande
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Om resultatet av projektet "Vårdtipsturne' under 2019
• En tätare kontakt med våra medlemmar på regional och lokal nivå.
• En bättre förståelse för vårdsituationen i de olika sjukvårdsregionerna.
• Nya idéer som dock ej har kunnat slutföras under projekttiden, men som vi kommer
att genomföra framöver, under förutsättning att finansieringen kan ordnas. (Enkätstudier
som kartlägger allmänhetens och vårdprofessionens kunskaper om sällsynta diagnoser,
informationsmaterial om vårdtips till habiliteringar, samt en serie webbutbildningar om
vårdtips-webbsidan.)
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Remisser vi svarat på
I det intressepolitiska arbetet ingår även att besvara remisser och enkäter som rör sällsynta
diagnoser. Under året lämnade vi in svar i följande sammanhang:
"Slutbetänkande Tydligare ansvar och regler för läkemedel"
SOU 2018:89

Utdrag ur vårt svar, maj:
"Ett beklämmande betänkande - eftersom så lite hänt, under så lång tid, inom ett så livsviktigt område. Vi är djupt bekymrade över att frågan om tillgång till - ofta livsnödvändiga - läkemedel fortfarande diskuteras med totalt fokus på kostnadsaspekten. Dessutom
förutsatte vi att utredningen beaktat vikten av patientcentrerad och jämlik vård, i synnerhet då dessa grundpelare uttryckligen nämns i utredningens direktiv. Men dessa faktorer
lyser tyvärr med sin frånvaro, vilket blev en stor besvikelse. Därför kommer denna livsavgörande fråga även i fortsättningen att besvaras från fall till fall. Detta genom långdragna resonemang och sega förhandlingar, med parter som hänvisar till varandra när inget
händer.
Vår slutsats: På särläkemedelsfronten inte särskilt mycket nytt. Trots två års utredande.
Pengarna tycks vara utgångspunkten, inte patienternas behandling och välmående. Om
patienterna inte får godkända särläkemedel, vad är då syftet med lagstiftningen som ska
befrämja just tillgången på sådana läkemedel?"
1110111°"'

Sällsynt mewing ovanlig
Riksförbundet Sällsynta diagnoser I Box 1386 I 172 27 Sundbyberg I Tel 072-722 18 34 I info@sallsyntadiagnoser.se I www.sallsyntadiagnoser.se

'SVLLSYNTA
- DIAGNOSER

12

RARE DISEASES SWEDEN

Begrepp inom området sällsynta hälsotillstånd

Enkät från Socialstyrelsen
Utdrag ur vårt svar, september:
Förslag till term: "sällsynt hälsotillstånd"
Våra kommentarer, utdrag:
"Hälsotillstånd" signalerar ett övergående tillstånd, snarare än ett långvarigt. Det vi menar
med "sällsynt" är något som varar livet ut.
Om en mer omfattande definition införs, med "EU-definitionen" 5 på 10 000 som förebild,
behöver begreppet "ultra rare" tillämpas, med tanke på de allra minsta diagnosgrupperna
som inte får hamna i skymundan.

"Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av
sondmatning"
Utdrag ur vårt svar, december:
"Personer i behov av personlig assistans hamnar här i det som LSS var tänkt att förhindra:
•byråkratisering och strikta regelsystem. LSS skulle medföra att personer med funktionsnedsättning inte längre skulle behöva kämpa för sina rättigheter. I dagsläget är det, tvärt
emot lagstiftarnas dåvarande intention, en ständig kamp för de flesta personer i behov av
personlig assistans.
Därutöver lever de berörda med en mycket stor rädsla för att förlora sin rätt till det stöd
man behöver för att slippa institutionaliseras eller bli fången i sitt hem. Regeringens förslag bidrar med styrka till att förstärka denna rädsla."
Kartläggning av Nationellt programområde Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin inom området habilitering
Utdrag ur vårt svar, december:
"I en av punkterna nämns följande:
• Gränssnitt och samordning, övergången
"Övergången från barn- och ungdomshabiliteringen till vuxenhabiliteringen upplevs av
många unga och deras närstående som en stor svårighet"
Vår kommentar: Just denna problematik är orsaken till vårt avslutade Övergångsprojekt, om en förbättrad övergång från barn- till vuxensjukvård inom området sällsynta
diagnoser.
Syftet med projektet var att, via tjänstedesign, utveckla och förbättra utvalda modeller för
en fungerande övergång från barn- till vuxenvård. Utgångspunkten var unga medlemmars
åsikter och önskemål. Vi arbetade tillsammans med unga medlemmar, vårdpersonal och
en tjänstedesignfirma. Resultatet blev tre verktyg: En lots som ger stöd genom övergången,
en app som samlar vårdkontakter på ett tillgängligt vis och en digital vardagsmottagning,
där kunskap om sällsynta diagnoser finns.
I arbetet ingick också att stärka patientens/brukarens självständighet och egenmakt, samt
underlätta dennes övergång från barn- till vuxenvård genom ökad kunskap om sin egen
diagnos och vårdsystem, samt skapa en egen relation med vården."

Sällsynt rnen,,in e ovanlig
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Tavelutställningen
Som vanligt visade vi upp vår omtyckta tavelutställning vid några tillfallen under året.
Utställningen har med tiden blivit en alltmer självklar och efterfrågad del av vårt intressepolitiska arbete.
Under 2019 visades den i följande sammanhang:
• Nya Karolinska Sjukhuset, i samband med Sällsynta dagen, 6 mars
• Rundabords samtal om läkemedelsutredningen, 2 april,
• Årsmötet, 27 april
• Almedalen, juli
• Möte med EURORDIS på kansliet, 24 september
• Gemensamt lärande, slutkonferens 30 september - 1 oktober
• Höstmötet, 19-20 oktober
• Konferens om spetspatienter, 18 november
Tavlorna visades även i samband med några partnermöten för läkemedelsföretag vid förberedelser för Sällsynta dagen

Internationellt samarbete: EURORDIS — SBONN — NNRD

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem i:
Sällsynta Brukarorganisationers Nordiska Nätverk (SBONN)
Nordic Network (NNRD)
European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS), en europeisk samarbetsorganisation för sällsynta diagnosgrupper.
EURORDIS — intensivt samarbete under förberedelserna inför ECRD 2020
Ett regelbundet utbyte har skett mellan förbundskansliet och EURORDIS under 2019.
Kansliet har bidragit med förslag på samarbetspartner som kan stöda förberedelserna och
sprida kännedom om ECRD. Därtill kommer intensivt arbete om konferensens program
och talare.
I samband med detta har vi initierat ett antal nya kontakter, så som till exempel Vinnova.
I anknytning till EURORDIS projekt Rare 2030 kommer vi dessutom ha möjlighet att utforma ett möte med de viktigaste svenska nyckelpersonerna. Avsikten är att på så vis driva
frågan om en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige. Under 2019 blev
det tydligt att en viktig anledning till varför ECRD 2020 lokaliserades till Stockholm, är ett
syfte att stödja vårt arbete för en nationell handlingsplan.
Videomöte i EURORDIS regi, 19 februari
Ett videomöte arrangerat av EURORDIS, som hjälp för nästa steg mot en nationell plan
för sällsynta diagnoser. Vi fick ta del av EURORDIS, Ungerns, Danmarks och Italiens
Riksförbundet Sällsynta diagnoser I Box 1386 117227 Sundbyberg I Tel 072-722 18 34 I info@sallsyntadiagnoser.se I www.sallsyntadiagnoser.se
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samlade erfarenheter av att åstadkomma en sådan plan. Deras förslag var att vi skulle sätta
upp våra prioriterade punkter, förtydliga vad som behöver åtgärdas och som inte är löst
med dagens struktur.
Medverkan vid möte i FN, New York, USA, 21 februari
NGO committee for rare diseases, tillsammans med EURORDIS, Rare Diseases International (RDI) och Ågrenska har fått upp frågan om sällsynta diagnoser, med temat "leave
no one behind", på agendan i FN. I detta ingick hur man kan inkludera sällsynta diagnoser
i de globala målen för hållbar utveckling.
Zoom-videomöte med EURORDIS, 28 mars
Tillsammans med Caroline Knies, Marie Häggström och Sharon Aston på EURORDIS,
fick vi en första genomgång om vad som händer och när i processen fram till den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser (ECRD) 2020.
Internationellt tema på årsmötet, 27 april
Arbete med sällsynta diagnoser på nordisk, europeisk och FN-nivå var temat för programpunkten efter vårt årsmöte.
EU-valet: Ge ditt stöd till alla som bär på en sällsynt diagnos!
Denna uppmaning riktade vi under våren till de svenska kandidaterna i Europaparlamentsvalet, i ett utskick initierat av vår samarbetsorganisation EURORDIS. Vi pekar där på behovet av samarbete över hela Europa, eftersom inget enskilt land har kunskap om alla 6 000
sällsynta diagnoser.
EU-kandidaterna uppmanades att stödja ett nytt politiskt ramverk med tre delar: snabb
tillgång till rätt diagnos och vård av god kvalité, befrämja en personcentrerad syn på
vården ur ett helhetsperspektiv - livet ut, samt innovation som förbättrar livet för
diagnosbärare.
Vidare framhöll vi att Sverige är ett av de sista EU-länderna som saknar en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser.
SBONN-möte, Oslo, Norge, 6 maj
Med deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island diskuterades frågor som
rör samtliga länder, likheter och våra utmaningar. De gemensamma ämnena kretsade
kring:
• ländernas läkemedelsstrategier (med utgångspunkt från en pågående rapport i Sverige)
• våra arbetsinsatser för en nationell handlingsplan, där Danmark inspirerade med sitt
framgångsrika samarbete mellan myndigheterna, som utmynnade i att en dansk helpline
ingår i och finansieras av budgeten för den nationella handlingsplanen
• olika samarbetsformer med läkemedelsföretag
• den pågående definitionsändringen av begreppet sällsynta diagnoser i Sverige och Norge
• informationen om den europeiska konferensen ECRD 2020 i Stockholm
Mötet bidrog med viktig information till vår medverkan i Socialstyrelsens terminologi- arbete kring den nya, föreslagna definitionen "sällsynt hälsotillstånd". Danmarks förslag på en
definition inspirerade till förslag för nya bedömningskriterier för medlemsansökningar till
Riksförbundet. Diskussionen om EURORDIS riktlinjer för samarbeten med läkemedelsföretag inspirerade till att införa något liknande hos oss efter Sällsynta dagen 2020.
NNRD-möte, Reykjavik, Island, 8 november
Delegater från patientföreningar, medicinska expertcenter för sällsynta diagnoser, samt
myndigheter för vård och omsorg deltog från Sverige, Norge, Finland och Island för att
diskutera framtiden för denna form av nordiskt samarbete. Från Sverige medverkade Riksförbundet; Lena Lövqvist, Socialstyrelsen; Anna Zucco, Region Stockholm och Robert
Riksförbundet Sällsynta diagnoser I Box 1386 I 172 27 Sundbyberg I Tel 072-722 18 34 I info@sallsyntadiagnoser.se I www.sallsyntadiagnoser.se
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Hejdenberg från Ågrenska. Nätverket beskrev fem viktiga områden som, enligt delegaterna, är särskilt viktiga gällande nordiskt samarbete inom området:
. ta fram en gemensam mall för nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser i de nordiska länderna
• organisera nordiska konferenser om sällsynta diagnoser
• arbeta för gemensamma patientregister för sällsynta diagnoser
• undersöka livskvalitén för personer som lever med en sällsynt diagnos, med hjälp av ett
gemensamt frågeformulär
• stärka det nordiska samarbete inom EU-satsningar inom området sällsynta diagnoser
(till exempel databasen Orphanet).
Samarbete inom NNRD är ett bra forum att träffa väsentliga nyckelpersoner inom den
sällsynta världen från våra nordiska grannländer.
Förberedelser för Rare Disease Summit mars 2020, Köpenhamn
Läkemedelsföretaget Takeda organiserar, med stöd av vår danska systerorganisation Sjaeldne
Diagnoser, en konferens i Köpenhamn i mars 2020, där vi kommer delta. Möten har under
2019 hållits för att förbereda deltagandet vid konferensen: Rare Disease Summit.
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7. Projekt
En stor del av förbundets arbete görs i projektform. Följaktligen omfattar mycket av det
som nämns i verksamhetsberättelsen av arrangemang anordnade av våra två projekt
Gemensamt lärande och Vårdtipsturn. Många av de aktiviteter Riksförbundet gjorde
under verksamhetsåret skulle därför inte ha blivit av utan projekt.
Gemensamt lärande
Vårt Arvsfondsprojekt Gemensamt Lärande var under slutet av året på väg in i nästa fas —
fortlevnad efter projektets avslutning. Under en helg i oktober, på vårt Höstmöte, samlades
ett 60-tal medlemmar från våra medlemsföreningar och jobbade med frågor från temat
Gemensamt Lärande. Det var två intensiva dagar, med fokus framåt!
Enigheten var rörande om att Centrum för Sällsynta diagnoser, CSD, är otroligt viktiga för
oss alla med en sällsynt diagnos. Samtliga CSD har varit Riksförbundets samverkansparter
i Gemensamt Lärande.
En slutsats var att vi måste förstå hur vården är uppbyggd, för att kunna förbättra den. Det
räcker inte att bara säga "vi vill ha bättre vård".
Riksförbundet Sällsynta diagnoser I Box 13861 172 27 Sundbyberg I Tel 072-722 18 34 I info@sallsyntadiagnosense I www.sallsyntadiagnoser.se
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Riksförbundet, patientföreträdare och företrädare för professionen har under tre år, inom
projektet, slipat på former för samverkan och en gemensam målbild. Under mötet märktes
tydligt en önskan och drivet om att få denna samverkan att fortleva, även efter att projektet
nu nästan är slut.
Många röster höjdes om att vara med och sprida kunskap om sin specifika diagnos. Mötesdeltagarna ville bidra med sitt engagemang och hjälpa till att få en bättre struktur i vården.
Man efterlyste en större samverkan mellan specialistvård och vårdcentral och känner att
man har viktiga erfarenheter att dela med sig av i ett sådant förbättringsarbete. Många är de
som också vill stötta nydiagnosticerade patienter och ställa upp med sina berättelser.
Samverkan med läkarutbildningarna runt om i landet efterfrågas av många.
Projektledaren Karin Högvall sammanfattade: "Helt klart är att det finns många starka och
kloka medlemmar som en reell kraft och kunskapsbas runt om i landet."
De regionala nätverken fick dessutom en rejäl nytändning i samband med möteshelgen!

Vårdtipsturn
Vi har under 2019 jobbat med projektet "Vårdtipsturne, som var en fortsättning av 2018
års projekt Sällsynt Stark, genom att i Vårdtipsturné sprida resultatet från Sällsynt Stark:
Vår nya webbsida med vårdtips.
Huvudmål för "VårdtipsturnC var att sprida kunskap om våra medlemmars vårdproblem,
och de lösningar vi sammanställt på vårdtips-webbsidan, till både diagnosbärare och yrkesverksamma, genom workshops och föreläsningar över hela Sverige.
För att nå detta mål organiserades 15 workshops, föreläsningar och möten i Norra-, SydÖstra-, Västra-, Södra- och Stockholms sjukvårdsregion. Tre timmar långa workshops erbjöds till personer som lever med en sällsynt diagnos och deras anhöriga. Föreläsningar
och möten arrangerades med vårdprofessionen som har regelbunden kontakt med personer med sällsynta diagnoser, såsom habilitering och rehabilitering.
Syftet med den 3-timmar långa workshopen för diagnosbärare och anhöriga var att
• Informera om vår nya webbsida vårdtips och de hjälpmedel, mallar och information som
sammanställts där.
• Erbjuda möjligheten att testa dessa mallar direkt och i gemenskap med andra som också
lever med en liknande problematik.
• Erbjuda möjlighet till utbyte med andra i likartade situationer.
• Stärka individen genom möjlighet att påverka den egna situationen och genom att skapa
en gemenskap, där man känner sig mindre ensam med sin problematik.
• Stärka de regionala nätverken genom att träffa nya, intresserade medlemmar.
Syftet med föreläsningar och möten för vårdprofessionen var att
• Informera om de svåra situationerna personer som har en sällsynt diagnos möter i kontakt med vården.
• Lyssna på vårdprofessionens utmaningar i möten med sällsynta diagnoser.
• Försöka öka förståelse för varandras utmaningar och hitta gemensamma lösningar.
• Bjuda in till framtida samarbete med oss på Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
• Försöka initiera utbyte och samarbete mellan diagnosbärare och professionen lokalt.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 1 Box 1386 I 172 27 Sundbyberg I Tel 072-722 18 341 info@sallSyntadiagnoser.se I www.sallsyntadiagnoser.se

