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Bilaga 1, urval av möten som syftar till intressepolitisk påverkan (27 st.) 
Workshop på  Pfizer,  17 januari 

Tillsammans med vår samarbetspartner för Sällsynta dagen 2020, Film and Tell, genom-
förde vi en workshop på läkemedelsföretaget  Pfizer.  Syftet var att fastställa vilka områden 
där företaget helst samarbetar kring Sällsynta dagen. Ett femtontal anställda med olika rol-
ler deltog i den två timmar långa workshopen som ledde fram till insikten att  Pfizer  gärna 
stöttar en dag för film och samtal, undersöker möjligheten att ha arrangemang på fler plat-
ser än Stockholm, och dessutom gärna ser ett samarbete när det gäller nationell hand-
lingsplan för sällsynta diagnoser. 

Deltagande i Nationell Styrgrupp, Genomics Medicine  Sweden  (GMS), 29 januari 

Detta arbete startade 2017 med att ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin på ett ko-
ordinerat sätt kan införas i svensk sjukvård. Det ska föreslå en organisation för GMS och 
särskilt fokusera på hur man löser frågor kring hälsoekonomi och informatik. Arbetet 
sker i nationella referensgrupper för olika sjukdomsområden, och leds av en styrgrupp 
med bred nationell förankring. Precisionsmedicin är att anpassa behandlingen efter att ha 
karakteriserat enskilda patienters sjukdom. Under 2020 genomför GMS i samverkan med 
CSD en utbildningsdag om precisionsmedicin med våra och Nätverket mot cancers med-
lemmar som målgrupp. 

Möte med läkemedelsföretag och PR-byrå, 1 februari 

Träff med företrädare för läkemedelsföretagen Sanofi och Biomarin, samt Diplomat PR. 
Avsikten var att planera om vi ska ha ett rundabordssamtal som uppföljning av det vi hade 
i augusti 2018. Diskuterade igenom de viktigaste punkterna från den nyligen släppta läke-
medelsutredningen och kunde enas om vad som var viktigt att följa upp. 

Swelifes och Funktionsrätt Sveriges workshop om patienter och innovation, Karolin-
ska Institutet, Stockholm — Biomedicum, 5 mars 

Swelife vill involvera patienter mer i innovationer. Patientföreningar får mer och mer för-
frågningar, som de inte har resurser att hantera, från industri som vill samarbeta/validera 
sina produkter. Vi sitter alltså på en intressant resurs (våra medlemmar och deras kun-
skap). Det känns som ett viktigt läge att påverka den pågående utvecklingen till vår fördel. 

Deltagarna kom från Swelife (fördelar innovationspengar från regeringen), Almi (myndig-
het som stödjer innovationsprojekt), Lunds universitets och Karolinskas innovations-kon-
tor/avdelningar, Uppsala Bio, Hjärt-lungfonden, Reumatikerförbundet, styrelsemedlem-
mar från Funktionsrätt. 

Sällsynta dagen, i samarbete med CSD Karolinska och Vårdforum, Nya Karolinska 
Sjukhuset, 6 mars 

En lyckad dag med många bra och välbesökta föreläsningar. Intresserade samtal vid utställ-
ningsbordet. Några av våra medlemsföreningar medverkade också. Vidare deltog Habilite-
ring & Hälsa, Region Stockholm samt Informationscentrum för ovanliga diagnoser (I0D). 

Runda bordssamtal om läkemedelsutredningen, förbundskansliet, 2 april 

Uppföljning från augusti 2018, eftersom läkemedelsutredningen är i mål och rapporten 
klar. Olika aktörer med intresse av särläkemedel deltog; våra patientföreningar, andra pa-
tientrepresentanter, myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Stock-
holm, Funktionsrätt Sverige, läkemedelsindustrin, med flera. Deltagarna gav sin syn på ut-
redningen; vad saknas och vad vill det att ska genomföras direkt? Insamlade tankar leder 
vidare till vårt remissvar. 

Patientriksdagen, Norra latin, 7 maj 

Vi deltog i patientriksdagen med workshop kring patientlagen och hur vi som patient-
föreningar kan arbeta mer aktivt med att sprida  info.  
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Fokus Patient, Nacka strand, 17 maj 

Vi var där, tillsammans med patientföreträdare från projektet Gemensamt lärande. Vi 
lyssnade på seminarier och nätverkade. Samtal med riksdagsledamoten Acko Ankarberg 
(KD). 

Vitalis e-hälsomässa, Göteborg, 20-23 maj 

Vi deltog i samverkan med Patienthuset. Flera kontakter knöts med bland andra organi-
sationen "Spetspatienter". En viktig spelare i det totala påverkansarbetet. Även många mi-
nistrar på plats som, via olika seminarier, redogjorde för pågående arbete i olika regioner 
kring just e-hälsa. Västra Götalands  (VG)-regionen ligger väl framme och i Stockholm 
drar innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) igång en 'stor satsning kring e-hälsa. 

Vårdanalys, workshop om vårdövergång, 21 maj 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys hade ordnat en workshop om deras då påbörjade 
rapport om vård-övergångar. Vi presenterade vårt avslutade Övergångsprojekt som inledning 
till en workshop. 

Ekonomistyrningsverket, 21 maj 

Vi pratade om sällsynta diagnoser och våra tankar kring vad som möjliggör och hin-
drar utvecklingen av precisionsmedicin i Sverige. Åhörare bland annat från Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket (TLV), VINNOVA, Regeringskansliet, Vårdanalys, Sveri-
ges Kommuner och Regioner (SKR), Nationella programområdet (NPO) och Swedish 
Medtech. 

Nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen, 29 maj 

Vi var inbjudna att ge synpunkter kring arbetet angående nivåstrukturering av nationell 
högspecialiserad vård för området preimplantatorisk genetisk diagnostik. PGD ingår i ett 
av de två pilotområden som Socialstyrelsen arbetar med och där en sakkunniggrupp på-
börjat framtagandet av ett underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård. Vår 
uppgift var att bidra med brukarperspektivet. 

Terminologigrupp, Socialstyrelsen, 4 juni 

Arbetsgruppen för ny terminologi kring sällsynta diagnoser hade sitt sista möte, före nästa 
externa remissrunda. En intern remiss hade gått ut på Socialstyrelsen vilken vi diskute-
rade. En slutlig version kunde vi enas om, som nu ska sändas ut på extern remiss över 
sommaren. 

Dialogmöte, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TL'V), 14 juni 

Vi presenterade vår medlemsundersökning och de komplexa behov som förekommer 
bland våra medlemsgrupper på temat samtidens och framtidens särläkemedel, behand-
lingar och diagnostik. 

Socialdepartementet, 26 juni 

Möte med statssekreterare Daniel Johansson, samt Helena  Cantu  och departementssekre-
terare Almina Kalkan. Huvudsyftet var att kommentera läkemedelsutredningen, men sam-
talet blev bredare än så. Följande dag skrev vi ett tackbrev med detta innehåll: 

"Vi pratade mycket om situationen i allmänhet för personer som har sällsynta hälso-
tillstånd och utifrån det faktum att vi lämnat remissvar på läkemedelsutredningen. Ändå 
finns massor kvar att säga, så vi hoppas på fler samtal framöver. Nedan några stolpar 
som kan ge en tydligare bild av vad vi framhöll igår och som kan komplettera det materi-
al vi lämnade till er vid bordet. 

Cirka en halv miljon svenskar lever med ett sällsynt hälsotillstånd. Det är inte ovanligt att 
vara sällsynt. 

Prislappen blir ofta mycket tydlig när det gäller ett läkemedel. Motsatsen gäller övrig vård 
och andra insatser liksom närståendes arbete. 

De  fiesta  särläkemedel är cancermediciner som tas under en avgränsad tid i livet. De sär- 
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läkemedel som berör en del av våra medlemmar behövs ofta under lång tid, kanske en 
livstid, och till ett fåtal personer. 

Medicinsk terapi är en del av vården, för de allra  fiesta  utgör den inte hela 
vården/behandlingen. 

Komplexa hälsotillstånd (som ofta är fallet inom sällsynta) kräver insatser från många 
personer och olika håll. Samordning är avgörande. 

Kunskapen är idag låg och fragmentiserad inom området sällsynta diagnoser. Vi behöver 
en nationell kunskap och ett internationellt samarbete. Till exempel saknas register och 
riktlinjer för sällsynta sjukdomar i hög utsträckning i Sverige. 

Sverige behöver en nationell handlingsplan för sällsynta hälsotillstånd, där alla delar be-
aktas och patientperspektivet är tydligt. Sverige är ett av endast tre länder i EU som sak-
nar nationell handlingsplan, där åtgärder inom kvalitetsregisten forskning, vård och be-
handling, diagnostik, läkemedel, tandvård och brukarmedverkan mm prioriteras, följs 
och utvärderas långsiktigt." 

mera, 15 augusti 

mera är företaget som driver den tekniska plattformen för vårdhemsidan 1177. Eva Lind-
holm, från detta företag, skulle slutföra en förstudie kring sammanhållen vårdplan, och 
redogjorde för sitt uppdrag. Vi berättade om vår verksamhet. 

Möte med  SD-politiker, Landstingshuset, Stockholm, 27 augusti 

Maria Lindqvist, Patienthuset, bygger upp ett patient- och politikernätverk, för att driva 
patienternas frågor. Hon har fått bra respons på det initiativet och är bjuden av alla partier 
för individuella samtal innan det första nätverksmöte. Maria L. bjöd in oss till det första 
möte med Sverigedemokraterna (Gabriel Kroon, gruppledare, och Britt-Mari Canhasi, re-
gionalpolitiker och ansvarig för vårdfrågor). 

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Norr (vid Norrlands universitetssjukhus/ 
NUS), 30 augusti 

Ett möte i syfte att påverka utvecklingen av CSD Norr (vid NUS) i en mer aktiv riktning. 
Ytterligare en person är nyanställd så det finns alla möjligheter att bedriva ett CSD även 
i Norra sjukvårdsregionen "på riktigt". Fick gehör för att vi är en väsentlig partner. Fick 
accept för vikten av att CSD Norr inte kör ett "eget  race",  utan tänker stort och tittar på vad 
som fungerar i praktiken. 

Referensgruppmöte, forskning om unga med funktionsnedsättning och övergången 
till vuxenlivet, Forte, 19 september 

Teresia  Weinberg,  forskningssekreterare för detta arbete hade bjudit in. Presentation av 
Fortes litteraturgranskning som i stora drag bekräftar att det behövs bättre stöd och insat-
ser för ungdomar med funktionsnedsättning. Olika strategier presenteras från forskning-
en världen över, framförallt USA och Kanada (dock inte Sverige). 

Film and Tell, samarbetande Läkemedelsföretag, förbundskansliet, 23 september 

Diskussionsfrågor: Hur vill vi samarbeta framöver? Hur ska den nationella handlings-
planen för sällsynta diagnoser se ut? (Andra länder som förebild?) Vem är målgruppen? 
Vilken metod vill vi jobba med? Vem ska vi samarbeta med? 

Workshop, Centrum för hälsodata, 2 oktober 

Workshop kring det, i Stockholm, nyligen startade Centrum för hälsodata. 

Patientmedverkan, Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Karolinska, 8 oktober 

Möte om patientmedverkan, 25 patienter och representanter från patientföreningar kom, 
utbyte av erfarenheter av eget engagemang för att driva förbättring inom vården. 

Övergången från barn- till vuxenvård, Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Sydöst, 
Linköping, 9 oktober 

Åsa Lundin, CSD Sydöst, berättade om deras fortsatta arbete med övergången från barn- 
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till vuxenvård. Under 2019 har Asa, med en kollega, kollat hur situationen ser ut för fem 
unga vuxna med en sällsynt diagnos efter deras övergång. Uppgifter om nya vårdkontak-
ter på vuxensidan stämde inte. För en person kunde inte ens en utbildad koordinator hitta 
någon som vågade ta ansvaret som fast vårdkontakt. Vi ska hjälpa och sprida rapporten. 

Habiliteringen i Motala arbetar vidare med övergången. Vid patientmöten i samband med 
läkarutbildningen hade CSD Sydöst senast 60 intresseanmälningar från patienter. CSD 
Sydöst letar efter sällsynta-koordinatorer som jobbar inom specialiteter. 

Altinget, 15 oktober 

Altinget är en bra plattform/nätverk för vårt intressepolitiska arbete. Sällsynta diagnosers 
förbundsordförande ingår i Altingets nätverk. Mötet handlade om vad Altingets publi-
kationer kan göra för oss när det gäller den sällsynta våren; att nå ut med vårt budskap, 
marknadsföra Sällsynta dagen, lyfta ECRD. 

Utbildning för bättre patient- och brukarsamverkan, World Trade Center Stockholm, 
15 november 

Utbildning för bättre patient- och brukarsamverkan, hos rådet för styrning med kunskap 
(eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, 
forskningsrådet, Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering/SBU, Livsmedelsverket/SLV). 

Vi presenterade Riksförbundet samt våra största utmaningar och vilka myndigheter vi 
samarbetat med. 

Riksdagsledamoten Mikael Dahlqvist (S), riksdagen, 19 november 

Möte med socialutskottets Mikael Dahlqvist, för att följa upp ett micromöte från Almeda-
len. Mikael fick våra foldrar och medlemsundersökningar med sig för att sprida. Beslut 
togs om att arrangera ett riksdagsseminarium i samråd med oss och i bred politisk upp-
ställning under början av 2020. 

Altingets vårdpolitiska nätverk 

Altinget är en bra plattform/nätverk för vårt intressepolitiska arbete. Sällsynta diagnosers 
förbundsordförande ingår i Altingets nätverk. Vi deltog vid fyra möten under hösten. Bland 
annat med gäster som Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L); Maria Morell, regional-
politiker (M) och ordförande för SKR:s hälso- och sjukvårdsberedning, Göran Stiernstedt, 
särskild utredare och Laura Glavind, från Danske Regioner, om Danmarks framgångar inom 
digitalisering i hälso- och sjukvården. I nätverket ingår flera av de vårdaktörer som förbun-
det även möter i andra viktiga intressepolitiska sammanhang. 

Samarbete, nationellt 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem i samarbetsorganisationen Funktionsrätt 
Sverige. 

Under 2019 fortsatte våra kontakter med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), efter-
som SKR ansvarar för det Nationella programområdet sällsynta sjukdomar. 

Vi samarbetar därtill sedan länge med en rad aktörer inom området sällsynta diagnoser, 
som Ågrenska, Informationscentrum för ovanliga diagnoser (I0D), Mun-H-Center, Göte-
borg, ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser; Kompetenscenter för 
sällsynta odontologiska tillstånd, Jönköping samt Odontologiskt kunskapscentrum i norr, 
Umeå. 

Därtill var vi företrädda i styrelsen för Sällsynta fonden, en forskningsfond samt referens- 
gruppen för Arvsfondsprojektet Osynligt sjuk, vilket genomförs av Riksförbundet Cystisk 
Fibros. 

Vi hade fortlöpande kontakter med Centrumen för Sällsynta Diagnoser (CSD), till exem-
pel genom vårt projekt Gemensamt lärande. Se sidan 15. 

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  

RARE DISEASES SWEDEN  

Samarbetet fortsatte även med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs univer-
sitet (GPCC), Kommissionen för Innovativa Särläkemedel, tankesmedjan  Leading Health  
Care (LHC), LIP (De Forskande Läkemedelsföretagen) samt Sunnerdahls Handikappfond 
(styrelsen gör varje år ett förslag till fördelning av fondmedel). 

Kommentarer 
Nationella samarbetsmöten som vi medverkat vid, ett urval (22 st.) 

LIF, de forskande läkemedelsföretagen, 10 januari 

Möte med LIF:s Rikard Pellas, ansvarig för samarbeten och regelverk gentemot patient-
organisationer. Syftet var att få ramar och regler för samarbete mellan företag och patient-
föreningar presenterade för oss, så vi driver förberedelsearbetet inför Sällsynta dagen åt 
rätt håll. 

Möte med Madeleine Wallding och Brita Sjöström från Läkemedelsverket samt Sofia 
Karlsson, Funktionsrätt Sverige, 21 januari 

Mötet var ett resultat av en sammankomst i Funktionsrätts nätverk för jämlik hälsa, där 
Madeleine Wallding nämnt att sällsynta sjukdomar kunde bli föremål för närmare arbete i 
den så kallade Nationella Läkemedelsstrategin (NLS) framöver. 

Vi sammanställde ett underlag och bokade detta möte, som gav för handen att inom om-
rådet "sårbara grupper" där NLS hittills arbetat med barn, nu skulle innefatta sällsynta 
sjukdomar. Madeleine Wallding lovade ta frågan med sig om nationell handlingsplan till 
sina kontakter på exempelvis Socialdepartementet. 

Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) Syd, 28 januari 

Möte med Charlotte Armins-Waldeck, vårdutvecklare och informatör, från CSD Syd. 
Informationsutbyte kring pågående arbete hos oss och CSD Syd, som bland annat gjorde 
en kartläggning av LSS-handläggare för att undersöka deras behov av stöd. Vidare arbeta-
des med att ta fram ett sällsynt register (namn, vårdkontakter, diagnos, hur länge tog det 
att få diagnos). 

Workshop inför en Arvsfondsansökan, 29 januari 

Vi deltog i workshop inför en Arvsfondsansökan som RFSU, RFSL, Funktionsrätt Sverige 
med flera planerade. Vi lyfte området sällsynta diagnoser under mötet, där deltagarna främst 
kom från andra funktionsrättsförbund. Resultat från vårt avslutade Övergångsprojektet 
sammanföll mycket väl med exempelvis FUB:s erfarenheter inom området (en organisation 
för personer med utvecklingsstörning). 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC), Göteborgs uni-
versitet, 27 februari 

Vi ingår i personrådet vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet 
(GPCC). På ett möte där presenterade vi vårt avslutade Övergångsprojektet, om övergången 
från barn- till vuxenvård när man har en sällsynt diagnos. Detta gjordes i dialog med Eva-
Lena Bratt som driver Stepstone, ett forskningsprojekt om övergången. Slutsats: Så mycket 
som stämde överens med de resultat vi nått fram till, väldigt roligt att få den bekräftelsen. 

Utställning, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, 28 februari 

Utställning tillsammans med Informationscentrum för ovanliga diagnoser (TOD), Ågren-
ska, Mun-H-Center och Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD) i ljusgården vid huvud-
entrén. Många bra samtal. Vi träffade grundaren av Patienthuset som jobbar aktivt med 
patientmedverkan inom vården på olika sätt. Intressant informationsöverföring kring 
hur vården vill och kan jobba med patientföreträdare och ersätta dem för deras arbete 
(arvodering).  

Leading Health  Care (LHC), "moderna  policies",  kunskapsstyrning inom vården, 
7 mars 

Möte i intressant grupp: Cecilia Friän FoU-chef vid Fysioterapeuterna; Robert Svart-
holm,  läkare; Norrbotten; Parvin Tavakol Olofsson,  Radiographer  — Swedish Association 
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of  Health Professionals;  Eva Lindgren — Medical  Director  på Takeda Pharma AB; Dag 
Larsson — Regional  Affairs  LIF; Emma Nisukangas — Dietisternas förbund, Gävleborg. 

Genomfördes under ledning av  Morten Sager, assistant  professor för Evidensbasering vid 
Göteborgs Universitet. Utmynnade i beslut om att skriva en rapport om systemfel inom 
vårdens kunskapsstyrning. 

Nätverket Barns delaktighet, Socialstyrelsen, 28 mars 

Medverkan i nätverket Barns delaktighet, tillsammans med ett trettiotal organisationer 
och myndigheter "mellanchefer inom vården". 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms och Gotlands län, 7 maj 

Möte med Anna Zucco, Nationella programområdet Sällsynta sjukdomar (NPO), Björn 
Wettermark, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Britt Arrelöv, Regionala pro-
gramråden (RPO) om vägen framåt när det gäller området Sällsynta sjukdomar. Nationel-
la Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD) finns inte kvar, hur blir det sedan? 

Konstaterades: Många gör anspråk på att samordna sällsynta diagnoser. Borde detta kon-
centreras kring farm aktörer? Enbart när det gäller det digitala har NFSD, Informations-
centrum för ovanliga diagnoser (I0D), Orphanet, Rare  Link,  Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser och samtliga CSD olika databaser och informationsspridningsvägar. 

Möte kring en RARA-klinik, Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), 21 maj 

Möte kring en eventuell RARA-klinik. Cirka 20 deltagare från behandling och forsknings-
sida på Karolinska Sjukhuset (KS) samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Ågrenska, 
Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD), med flera. Presentation av Sällsynta diagnosers 
medlemsundersökning som påvisade behovsbilden. Ann Nordgren, överläkare och profes-
sor, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, kompletterade med sina erfarenhe-
ter på patientnivå. Besked om att frågan kring fortsatt utredning om RARA skulle tas upp 
på regionens nämndmöte den 18 juni. (Då gavs klartecken förfortsatt arbete med mål att 
skapa en RARA-klinik i region Stockholm-Gotland.) 

Möte med Ågrenska om ECRD, kansliet, 25 juni 

Mycket fokus på ECRD-konferensen som vi och Ågrenska bägge har intressen i. ECRD är 
den stora, europeiska konferensen om sällsynta diagnoser som ordnas i Stockholm, maj 
2020. 

Riksdagens Patientråd, 28 juni 

Ett första möte med det patientråd som leds av socialminister Lena Hallengren. Tyd-
ligt är att ministern efterfrågar övergripande frågor, inte enskilda diagnosgruppers 
vårdproblematik. 

Nationellt programområde (NPO) för habilitering, Danderyds sjukhus, 19 augusti 

Efter att vi, bland andra, påtalat vikten av att ge habilitering ett eget Nationellt program-
område (NPO), har programområdet Habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin 
tillkommit. Detta möte var en inbjudan till berörda funktionsrättsorganisationer att lyfta 
sina viktigaste frågor i detta nybildade NPO. 

Summering av mötet: 

• Personcentrering 

• Samordning-delaktighet (till exempel mellan olika NPO, mellan huvudmän, lagstiftning, 
samsjuklighet) 

• Planering - delaktighet (SIP/samordnad individuell plan, individuell planering, kontakt-
person, uppföljning) 

• Implementering av rätt kunskap 

• Sekundär prevention (Hälsofrämjande) 

• Forskning och utbildning 

Dessutom lyfte vi vikten av att NPO/RPO (Regionala programområden) kommunicerar 
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väl sinsemellan, men även tvärfunktionellt. 

Partnermöte, förbundskansliet, 27 augusti 

Första samlade partnermötet efter ett halvår av möten med respektive företag som ger oss 
stöd för att ordna Sällsynta dagen. Biomarin, Sarepta, Takeda,  Pfizer,  Sanofi med flera del-
tog. Vi kunde påbörja ett gemensamt arbete, för att uppnå ett ministerlöfte om en nationell 
handlingsplan för sällsynta diagnoser. 

Uppföljning av Patientriksdagen, riksdagen, 12 september 

En uppföljning av vårens Patientriksdag. Samverkan och hearing med större delen av riks-
dagens socialutskott. Fokus på patientlagen. Viktiga inspel och påverkan. 

Anna Zucco, processledare i Nationella programområdet (NPO) Sällsynta sjukdomar, 
26 september 

Möte med Anna Zucco som är processledare i Nationella programområdet (NPO) Sällsyn-
ta sjukdomar. Delgav henne viktiga inspel och erfarenheter från Riksförbundet. 

Nätverket för barns och ungas delaktighet, Socialstyrelsen, 16 oktober 

I detta nätverk ingår ett tvärsnitt av myndigheter och organisationer som arbetar med frågor 
ur barns och ungas perspektiv. Vi gick med när vi drev Övergångsprojektet, men har hållit 
oss kvar, eftersom nätverket är ett bra forum, där vi möter både kompetens och kontakter. Vi 
når ut med och kan lyfta de sällsynta frågorna. 

Vårdanalys rapport "Förberedd och sedd" om övergången presenterades och bland andra 
Riksförbundets drivande roll för att rapporten genomfördes lyftes i rummet. Allmän 
diskussion om hur våra respektive verksamheter har förmågan att driva frågor ur barns 
perspektiv, med tanke på att barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 

Om företrädarskap, Funktionsrätt Sverige, 12 november 

Riksförbundet anser att den som företräder oss i olika sammanhang, ska ha en god kun-
skap om de frågor det gäller samt kunna ge ett perspektiv som avser fler än bara sin egen 
och/eller sina närståendes situation. I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beskriv-
ning av hur representation I RPO (regionala programområden),  NAG  (nationella arbets-
grupp),  RAG  (regional arbetsgrupp) etc. ska se ut, finns ingen skiljelinje mellan enskilda 
personer och företrädare som utsetts av sin organisation. Vi delar uppfattningen med flera 
andra funktionsrättsorganisationer om att detta kan urholka demokratin och skapa ojäm-
likhet och öka orättvisor. 

Spetspatient-konferens, Karolinska Sjukhuset (KS), 18 november 

Vårt Arvsfondsprojekt Gemensamt lärande har haft bra samarbete och utbyte med Spets-
patienter. På Spetspatient-konferensen syntes och deltog vi i olika former. Gemensamt lä-
rande var utställare. Karin Högvall (Sällsynta diagnoser) och Katja Ekholm (CSD) med-
verkade i en workshop om samarbete i vården mellan patient och profession. Malin Grän-
de (Sällsynta diagnoser) stod som utställare, tillsammans med Centrum för personcentre-
rad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Sällsynta diagnosers tavelutställning satte sin 
prägel på entréhallen. 

Vi har blivit inbjudna till vidare samarbete med Spetspatienter. 

Rapport, "Modern  policies", Leading Health  Care (LHC), 27 november 

Partnermöte. Diskussioner kring hur  Leading Health Cares  (LHC) nya rapport "modern  
policies",  som kommer släppas vid organisationens 10-årsjubileum, bäst kan presenteras 
och till vem för att få gehör. 

Nationella programområdet (NPO) Sällsynta sjukdomar, dialogmöte med patientor-
ganisationer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), 3 december 

Nationella programområdet (NPO) Sällsynta sjukdomar har ordnat ett dialogmöte med 
patientorganisationer. Anna Zucco, processledare i NPO Sällsynta sjukdomar ledde mötet. 
Medverkade gjorde också Lovisa Lovmar, Västra Götalandsregionen (VGR) och Mia Sol-
ler Stockholm, från NPO. 
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En diskussion kring hur vi tar arbetet vidare och utvecklar det på bästa sätt i den nya kunskaps-
styrningsmodellen. Bland annat diskuterades frågan kring möten avskilda från eller tillsammans 
med andra intressenter, som till exempel myndigheter och Ågrenska. Utformning av nationella 
arbetsgrupper avhandlades också. Nominering till de två grupper som är i startgroparna, en om 
kvalitetsregister och en om komplexa vårdkedjor vid syndromdiagnos. 

Uppdatering om Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens (HSF) utredning kring sällsynt 
vardagsvård, 5 december 

Uppdatering om Britt Arrewlövs samt Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens (HSF) utred-
ning kring sällsynt vardagsvård. Britt Arrelöv har utrett vilka vägar som är möjliga att 
titta närmare på, och utforma förslag kring. Bland annat gäller det en särskild satsning på 
vissa vårdcentraler för ökad specialistkompetens, samt förstärkning av den koordinerande 
funktion som finns i expert-teamen vid universitetssjukhusen. 
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