Verksamhetsberättelse för
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2020
med utdrag ur verksamhetsplanen 2020-2021

Välkomstvy för besökarna på vårt arrangemang Sällsynta Stories som genomfördes på
”riktiga” Sällsynta dagen, 29 februari 2020, ca en vecka innan pandemin startade.
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Introduktion
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för dem som har sällsynta
hälsotillstånd, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, leder till flera
olika funktionsnedsättningar och som inte tillhör någon större sjukdomsgrupp. Sällsynta diagnoser är inte ovanliga; uppskattningar visar att ca två procent av Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos.
Detta är vår Vision:

Alla som lever med en sällsynt diagnos och deras närstående ska kunna uppnå
bästa möjliga livskvalitet under hela livet.
Riksförbundet Sällsynta diagnosers uppgifter är, enligt stadgarna:
att arbeta för alla människors lika värde, för full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla
områden, i första hand effektiv och likvärdig vård
att sprida kunskap i samhället om sällsynta diagnoser,
att sprida kunskap och öka kunskapsnivån om sällsynta diagnoser inom den egna
organisationen
att stödja medlemsföreningarna/nätverken genom utbildnings- och informationsverksamhet
att främja för medlemmarna, gemensamma intressepolitiska mål
att stödja utveckling och forskning kring sällsynta diagnoser.
Den 31 december 2019 hade förbundet 15 715 medlemmar, en ökning med ca 200
jämfört med samma månad 2018. Den 31 december 2020 var medlemsantalet 15 431.
Antalet medlemsföreningar är 69. Därtill finns fria gruppen för medlemmar som
saknar diagnosförening.

Sällsynta armband som görs av medlemmen
Cecilia Wallenius och som säljs till förmån för
Sällsynta diagnosers 90-konto

1. Sammanfattning och höjdpunkter från verksamhetsåret 2020
Vi räknade med ett ”sällsynt år 2020” – och fick både riktigt rätt och fullständigt fel
”Det sällsynta året har kickat igång”, var den förhoppningsfulla rubriken på en nyhet som
vi publicerade på vår hemsida i januari 2020, innan vi visste vad som skulle hända ett par
månader senare… Inte minst såg vi den gången, 24 januari, förväntansfullt fram emot att
den stora europeiska konferensen om sällsynta diagnoser, ECRD 2020, skulle ordnas på
Stockholmsmässan. Om någon då hade upplyst oss om att: ”Nej, det blir inget ECRD på
mässan i Stockholm, för där ska det snart byggas upp ett fältsjukhus, på grund av en pandemi som drabbar miljontals människor över hela världen, inklusive Sverige”, så hade vi nog
haft väldigt svårt att ta det på allvar. Men så blev det!

Riksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ccf88576-edaf-4323-8722-47e9851f5905
https://sign.visma.net/sv/document-check/19ffd2c7-c0d3-4b9e-b70b-104e9152355f

www.vismasign.com

3

v e r k s a m h e tsb e r ä tt e l s e 2 0 2 0

Alltså: Ett i högsta grad sällsynt år 2020 – men inte alls på det vis som vi hade tänkt oss.
Efter att vi, med ett nödrop, hann genomföra Sällsynta dagen som en fysisk sammankomst
den 29 februari, blev inget mer sig likt. Inställda arrangemang radade upp sig, exempelvis
Almedalen.
Begreppen ”arbeta hemifrån”, ”Zoom” och ”Webbinarium” blev plötsligt grundpelare i den
nya, omtumlande verkligheten. Trots denna totalt oväntade händelseutveckling, lyckades
vi ändå genomföra i stort sett allt vi hade planerat, innan vi ens hört ordet ”Corona”. De
tidigare så självklara fysiska mötena inom det intressepolitiska arbetet ersattes av det ena
digitala Zoom-mötet efter det andra. Både vårt årsmöte och Höstmötet var dessutom
digitala för första gången.

Plötsligt blev soffan i vardagsrummet den nya arbetsplatsen för
många, på grund av pandemin. Bild: Vlada Karpovich från Pexels
Genom medlemsundersökningar sammanställde vi fakta om pandemins påverkan på våra
medlemmar och medlemsföreningarnas verksamhet. Slutsatsen var att den problematik
som alltid funnits för dem som berörs av sällsynta diagnoser ställts på sin spets, på grund
av Covid-19. Framför allt påtalades svårigheterna det innebär att inte kunna träffas fysiskt
inom diagnosföreningen.

Bild: EURORDIS
Vi fortsatte arbeta tillsammans med våra samarbetspartner.
Nationellt, exempelvis: Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD), Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR), Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Funktionsrätt Sverige.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ccf88576-edaf-4323-8722-47e9851f5905
https://sign.visma.net/sv/document-check/19ffd2c7-c0d3-4b9e-b70b-104e9152355f

www.vismasign.com

v e r k s a m h e tsb e r ä tt e l s e 2 0 2 0

4

Nordiskt: Vår nordiska samarbetsorganisation (SBONN) och det nordiska nätverket för
sällsynta diagnoser (NNRD).
Europeiskt: Vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS och rådet för nationella
allianser för sällsynta diagnoser (CNA).
Naturligtvis satte den allt annat överskuggande pandemin sin prägel på samarbetet. Verksamheten vid CSD upphörde tidvis mer eller mindre och planerade fysiska möten ersattes av digitala sammankomster. Vi kunde ändå visa vår tavelutställning i samband med
Sällsynta dagen, strax före pandemins utbrott, och vid Centrum för personcentrerad vårds
(GPCC) 10-årskonferens; men sedan var det inte läge för fler tavelvisningar.
Vi medverkade ändå fortsättningsvis i kunskapsstyrningsarbetet via Nationella programområdet (NPO) sällsynta sjukdomar. Vårt syfte var främst att bidra med det personcentrerade sällsynta perspektivet. Vi påtalade därtill för SKR att vi behöver utökad finansiering
för att kunna medverka i alla de sammanhang där vi efterfrågas som patientföreträdare.
Som vanligt gjorde vi ett utskick till riksdagens socialutskott, med underlag till motioner
om sällsynta diagnoser, under den allmänna motionstiden.
Ljuspunkter i det annars så kompakta pandemimörkret var att vi beviljades två nya
projekt, det ena genomfördes under året, den andra projektansökan godkändes i oktober
med projektstart i januari.

Höjdpunkter under 2020
•

Riksdagsseminarium om sällsynta diagnoser, 22 januari

•

Sällsynta dagen, 29 februari

•

Vår medverkan vid arrangemanget EU och sällsynta diagnoser, Europaparlamentets
kontor, Stockholm och EU-kommissionen, 6 mars

•

För första gången ingår sällsynthet i Socialstyrelsens ”termbank”, där viktiga begrepp
för användning inom fackområdet vård och omsorg definieras officiellt. Den helt nya
termen sällsynt hälsotillstånd definierades under medverkan av bland andra Riksförbundet

•

Socialminister Lena Hallengren medverkade såväl vid Sällsynta dagen 29 februari som
vid invigningen av den europeiska konferensen om sällsynta diagnoser (ECRD), 14-15
maj

•

Dessutom medverkade även H.K.H. Kronprinsessan Victoria i invigningen av ECRD

•

Förbundsordförande Maria Montefusco valdes under våren in i EURORDIS styrelse

•

Projektet Sällsynt Tillsammans genomfördes, maj-december. Ett Facebook-inlägg om
utbildningsmaterialet från detta projekt, publicerat i början av december, nådde över
3 500 personer (januari 2021) och delades redan inledningsvis ca 30 gånger

•

Projektet Sällsynt mitt i livet beviljades i oktober, med start planerad till 1 januari 2021
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2. Gemensamt för förbundet
Medlemsantal
Den 31 december 2019 hade förbundet 15 715 medlemmar, en ökning med ca 200
jämfört med samma månad 2018. Den 31 december 2020 var medlemsantalet 15 431.
Antalet medlemsföreningar är 69. Därtill finns fria gruppen för medlemmar som
saknar diagnosförening.
Medlemsavgift
Varje förening betalar en grundavgift på 200 kr/år och 1 krona per medlem/år för föreningens medlemskap i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Medlemmar i förbundets fria
grupp, för medlemmar utan diagnosförening, betalar 100 kr/år i medlemsavgift, så också
stödmedlemmar.
Statsbidrag och projektmedel 2020
Verksamheten finansieras i grunden med statsbidrag till handikapporganisationer (organisationsstöd). För år 2020 fick Riksförbundet Sällsynta diagnoser totalt 3 269 426 kronor i statsbidrag, enligt denna fördelning:
Grundbidrag		

550 000

Medlemsbidrag		

2 007 829

Merkostnadsbidrag

463 011

Föreningsbidrag		

0

Samarbetsmedel		

248 587

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är inte berättigat till föreningsbidrag. Orsaken är att våra rikstäckande medlemsföreningar inte är bidragsberättigade. Samarbetsmedlen överförs oavkortat till Funktionsrätt Sverige. Förbundets “netto” av statsbidraget var följaktligen ca 3 miljoner
kronor.
Dessutom beviljades vår ansökan om ett nytt projekt: Sällsynt Tillsammans som pågick från 1
maj till 31 december 2020. Projektbeloppet var 650 000 kr.
90-konto
Förbundet har ett 90-konto, kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll. Förbundets
90-kontonummer är 90 01 56-1 (PlusGiro) och 900-1561 (Bankgiro, som tillkom under
året). Under året samlades totalt 231 580 kr in på 90-kontot, samt via Facebook och
81 883 kr samlades in på detta vis. Totalbeloppet var mycket större än föregående år
(2019: 57 320 kr). Naturligtvis är vi ytterst tacksamma för dessa inbetalningar som visar att
förbundet är välkänt och uppskattat.
Ett stort tack till medlemmen Cecilia Wallenius, Apertföreningen, som bidragit till insamlingsresultatet genom att göra ”sällsynta armband” som säljs till förmån för 90-kontot.
Cecilia har hittills (december 2020) gjort sammanlagt ca 2 250 armband.
Förbundskansli
Förbundskansliet i Sundbyberg är i regel öppet måndag-fredag kl. 10-17.
Kanslichef Malin Grände arbetade heltid. Informationssekreterare Raoul Dammert är
deltidsanställd på kansliet.
Karin Högvall var ekonomiansvarig på deltid.
Stephanie Juran var deltidsanställd ojch arbetade främst med projektet Sällsynt Tillsammans,
det internationella samarbetet samt särläkemedelsfrågan, genterapi och Life science.
IngMarie Bohmelin arbetade på kansliet, med en rundringning till medlemsföreningarna,
fram till den 30 april.
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Kansliarbetet
Det dagliga arbetet på kansliet innebär många kontakter, främst via mejl/telefon/distansmöten, med medlemmar, övriga som har frågor kring sällsynta diagnoser, myndigheter,
Socialdepartementet och andra intressenter, som Nationella programområdet (NPO) sällsynta sjukdomar, Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD), samt våra nordiska och europeiska samarbetspartner.
Vidare ingår exempelvis förberedelser inför styrelse- och medlemsmöten, samt uppföljning (protokoll, dokumentation etc.).

Kansliets julhälsning

3. Förbundsledning
Förbundets verksamhet leds av en styrelse. Förbundsstyrelsen, som utsågs vid det ordinarie
förbundsårsmötet 25 april 2020, bestod av:
Ordinarie ledamöter
Maria Montefusco, förbundsordförande
Caroline Åkerhielm, vice ordförande
Thomas Wahlström, kassör
Oskar Ahlberg
Lina Wadenheim
Elisabeth Wallenius
Alexandra Völker
Suppleanter
Annalena Josefsson
Maria Westerlund
(Även Rose-Mari Nilsson valdes till suppleant. Hon avgick dock den 22 juni, av personliga
skäl.)
För första gången genomfördes årsmötet på distans (med Zoom-teknik), på grund av
pandemin.
Förbundsstyrelsens möten
Förbundsstyrelsen har under året genomfört åtta protokollförda möten, varav tre var
fysiska. De övriga styrelsemötena ordnades på distans, med Zoom.
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Styrelsen på uppstartsmöte, september 2020. Från vänster: Oskar Ahlberg, Malin Grände
(kanslichef), Thomas Wahlström, Maria Montefusco (förbundsordförande), Maria Westerlund, Alexandra Völker, Annalena Josefsson, Elisabeth Wallenius
På bilden saknas: Lina Wadenheim och Caroline Åkerhielm

4. Administration
Förbundets ekonomihantering och övrig ekonomisk administration sköts av kansliet, samt
en ekonomikonsult. Förbundet anlitar en yrkesrevisor från revisionsbyrån BDO.

5. Intressepolitik
Vision (utdrag ur verksamhetsplanen 2020-2021)

”Alla som lever med en sällsynt diagnos och deras närstående ska kunna
uppnå bästa möjliga livskvalitet under hela livet.”

Förbundets intressepolitiska mål
1. Alla som lever med en sällsynt diagnos och deras närstående ska få rätt vård- och
stödinsatser i tid och utifrån behov. Detta är avgörande för att kunna leva ett så självständigt som möjligt och delta i samhället på lika villkor under hela livet. Här ingår
tidig och korrekt diagnostik, som är grundläggande för att undvika det lidande och
de skador som avsaknaden av en diagnos kan innebära för den enskilde.
2. Nationell samordning av insatser för att vården ska kunna bli bättre och mer jämlik.
Sverige behöver samla de många olika insatser som görs och följa upp dessa genom en
nationell handlingsplan.
3. Patient- och brukarföreträdare ska involveras på ett meningsfullt sätt i verksamheter
med ansvar för att påverka levnadsförhållanden, inklusive hälsa, för våra medlemmar.
4. Kunskap och information om sällsynta diagnoser utifrån behov. Oavsett var behandlande vård- och stödgivare finns ska man kunna få tag på adekvat kunskap och information som också ska göras tillgänglig för personen med sällsynta diagnos och
närstående.
5. Hållbar ekonomi med stabil basfinansiering av Riksförbundet, medlemsföreningarna
och regionala nätverk av patient- och brukarföreträdare.
6. En stärkt röst för alla som lever med sällsynta diagnoser. Samarbete med andra funktionsrättsorganisationer, då många problem är gemensamma.
7. Främja forskning och utveckling av metoder för diagnostik och behandling, särskilt där det fortfarande saknas tillförlitlig forskning och tillgång till diagnostik och
behandling.
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Målgrupper
Primära målgrupper är:
•

Beslutsfattare, inklusive verksamhetsledare, på nationell och regional nivå

•

Vård- och stödgivare som arbetar med personer med sällsynta diagnoser

•

Personer som lever med sällsynta diagnoser och företrädande organisationer

•

Forskare

Sekundärt, främst vid större evenemang och i Almedalen, har vi en bredare allmänhet
som målgrupp

Metoder, kommentarer
Vårt påverkansarbete genomförs i förhållande till vår intressepolitiska strategi, genom
möten och andra kontakter med våra partner på nationell, nordisk och europeisk nivå.
Under året genomförde vi sammanlagt ca 170 sådana möten, vilka samtliga dokumenterats kortfattat.
I slutet av denna verksamhetsberättelse finns en bilaga med ett urval av dessa möten.
Se även avsnitt 7. Aktiviteter under 2020 – och vad de ledde till

Riksdagsmotioner om sällsynta diagnoser
Som vanligt, skickade vi under slutet av sommaren ett motionsunderlag till ledamöterna i
riksdagens socialutskott, inför den allmänna motionsperioden. Vårt budskap baserades på
att befintliga insatser för området sällsynta diagnoser saknar hållbarhet vad gäller resurser och långsiktig planering, såsom tydlig målsättning och en mätbar uppföljning. I underlaget framhöll vi bland annat följande:
”Sverige är ett av de sista länderna i EU som ännu saknar en nationell plan för sällsynta
diagnoser. Däremot finns en rad aktörer inom det svenska sällsynta fältet. Men vi ser det
som ett illa sytt lapptäcke, där det ibland går omlott, medan det ibland saknas långa sammanhållna sekvenser av lappar i täcket.
Det behövs en nationell övergripande insats, en nationell samordning, en handlingsplan
som innehåller ett förslag på hur ekonomiska resurser ska användas på bästa sätt, för
att området sällsynta diagnoser ska ha en chans att skötas effektivt, jämlikt och utifrån
patienternas/brukarnas och de närståendes behov.
Vi anser att våra gemensamma resurser skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt,
och förbättra vården och underlätta livet för fler om detta genomfördes fullt ut.
Idag finns en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) som är en god början. Avsnittet om Sällsynta sjukdomar finns i den del av överenskommelsen som heter ´Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m.´
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Överenskommelsen är en bra grund för ett fortsatt arbete, men inte tillräcklig. Vi vill att
överenskommelsens innehåll stärks och utvecklas för att säkerställa att patienterna/våra
medlemmars behov tillgodoses.”
Resultatet var att några riksdagsmotioner tog upp frågor kring sällsynta diagnoser. Två
motioner, som var helt inriktade på detta område, hade starkt fokus på betydelsen av en
samordnad vård och en nationell handlingsplan för detta område.

Upprätta en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser
Motion 2020/21:1279 av Mattias Karlsson (M)

Utdrag ur motionen
”Att tillskapa 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. En nationell plan behövs för att kunna erbjuda tillgång till tidig diagnos, samt säker
och effektiv behandling för personer som har en sällsynt diagnos och som hittills är hemlösa
inom vården.”
Nationellt samordnad vård för personer med sällsynta diagnoser
Motion 2020/21:2017 av Alexandra Völker (S)

Utdrag ur motionen
”Det har nu tagits fram en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och
regioner som innebär ett viktigt första steg för en mer sammanhållen, effektiv, jämlik och
patientsäker vård. Överenskommelsen är ett bra första steg för en mer sammanhållen vård
för personer med sällsynta diagnoser, men långt ifrån tillräckligt. Utöver att innehållet i
överenskommelsen behöver utvecklas krävs det en tydlig samordning för att personer med
sällsynta diagnoser ska få träffa läkare med rätt kompetens och att vården ska vara jämlik i
hela landet.”
”Endast med ett samlat grepp och nationell styrning kommer vi att kunna uppnå jämlik och
likvärdig sjukvård över hela landet.”
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Även flera andra motioner nämnde sällsynta diagnoser, i olika vårdsammanhang. Ett
exempel är:
Funktionsrättspolitik
Motion 2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Utdrag ur motionen
”Personer med sällsynta diagnoser ska få den vård de behöver, oavsett sjukdom och oavsett
var i landet de bor. Den medicinska utvecklingen är fantastisk, alltfler nya särläkemedel godkänns, men de är kostsamma och fattiga regioner och enskilda kliniker bär idag hela ansvaret och kostnaden för ovanliga och avancerade behandlingar. Vi vill att staten gemensamt
med regionerna tar ansvar för läkemedelskostnaderna vid sällsynta sjukdomar. Det behöver
utredas hur staten, läkemedelsföretagen och regionerna tillsammans kan säkra tillgången till
god behandling, även när en person drabbas av en sällsynt diagnos.”

Riksdagsseminarium om sällsynta diagnoser,
januari 2020
Remiss som vi besvarat
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(SOU 2020:19)
Vi lämnade våra synpunkter på denna utredning till samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige, vars yttrande vi sedan ställde oss bakom. Men vi lämnade även in ett eget remissvar, där vi bland annat framhöll:
att betänkandet SOU 2020:19 behandlar mycket viktiga punkter och visar att utredningen
gjorde ett omfattande och gott arbete med att följa sitt dialoguppdrag, där synpunkter från
många samhällets parter och aktörer samlades in.
att vi håller med om att brist på samverkan mellan olika huvudmän på primärvårdsnivå
behöver åtgärdas
att patientens ställning inom vården behöver stärkas, för att nå fram till en jämlik vård
enligt gällande hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt patientlag
att ändringsförslagen tyvärr inte kommer leda till en avsevärd förbättring för den stora
gruppen personer som lever med komplexa hälsotillstånd, där till exempel sällsynta diagnoser ingår
att vår erfarenhet visar att den befintliga HSL och patientlagen beskriver en fantastisk
vårdvision som tyvärr inte efterlevs idag.
Vidare betonade vi att personer som lever med en sällsynt diagnos och som har rätt till
fast vårdkontakt eller en samordnad individuell plan nekas detta – antingen av okunskap
eller med hänvisning till brist på kompetens på hälsotillståndet och/eller resurser. Detta
anser vi beror på att personer med komplexa hälsotillstånd kräver stora resurser. Dagens
system gynnar inte den som tar sig an dessa personer. Individen hamnar mellan stolarna
och bollas runt mellan instanserna som vägrar ta ansvar.
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Vår slutsats:
Utan en grundläggande förändring av
dagens ersättningssystem, eller patientens rättsliga ställning, kommer dessa
mest utsatta grupper inte att uppleva en
förbättring i sin vårdsituation.
Vi ser inte tillräckligt starka incitament
i utredningen för att underlätta det
interprofessionella, multidisciplinära
samarbete som krävs för att patientens
behov ska tillgodoses.
Ett stort ansvar läggs på patienten.
Riksförbundets tavelutställning
På grund av att pandemin från mars och året ut i praktiken gjorde det omöjligt att ordna
fysiska möten, kunde vi endast visa vår uppskattade tavelutställning vid ett fåtal tillfällen, i
början av året.
5-6 februari, Göteborg, Centrum för personcentrerad vårds (GPCC) 10-årskonferens.
Tre tillfällen i samband med Sällsynta dagen 29 februari i Stockholm, Göteborg och Umeå,
samt 4 mars vid en regional dag på Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Internationellt/nordiskt samarbete: EURORDIS – SBONN – NNRD
Riksförbundet Sällsynta diagnoser är medlem i:
European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS),
en europeisk samarbetsorganisation för sällsynta diagnosgrupper
Sällsynta Brukarorganisationers Nordiska Nätverk (SBONN)
Nordic Network (NNRD)
Europeiskt samarbete
EURORDIS
Medverkan i General Assembly (årsmöte) och National Alliance Meeting, 13 maj

I maj genomfördes två digitala möten med uppdatering kring EURORDIS aktiviteter.
Ämnen som diskuterades var:
Covid-19 situationen och den planerade RareBarometer enkäten.
Aktiviteter kring Sällsynta dagen 2021, som exempelvis Rare Disease Week, i Bryssel/
Belgien.
EURORDIS arbete kring newborn screening.
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Maria Montefusco i EURORDIS styrelse

Vid EURORDIS General Assembly valdes vår förbundsordförande Maria Montefusco in
som styrelseledamot, vilket intensifierade vårt samarbete med och insyn i EURORDIS
arbete.
Maria medverkade i åtskilliga EURORDIS-möten under året, som till exempel ett evenemang vid Europaparlamentet, Bryssel, 18 februari.
Samarbete inför ECRD 2020

Ett regelbundet utbyte har skett mellan förbundskansliet och EURORDIS, även under
första kvartalet av 2020. Kansliet har hjälpt till att kontakta samarbetspartner och sprida
kännedom om ECRD.
Genom Maria Montefuscos medverkan i programkommittén för ECRD, och som ledare
av temapunkt 2 ”Our values, our rights, our future”, utökades samarbetet med EURORDIS
och därmed vår möjlighet att påverka ECRD-programmet.
Därtill kommer frekvent arbete med att organisera ett nordiskt möte med nyckelpersonerna inom hälsa, välfärd och sällsynta diagnoser, för att driva frågan om en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser i Sverige (Rare2030 regional meeting). Detta nordiska
möte genomfördes dock inte på grund av covid-19 pandemin.
Efter beslutet att ECRD skulle genomföras online, tog Riksförbundet istället fram fem
korta videor om sällsynta diagnoser i Sverige. Detta gjorde vi i samarbete med företaget
Film & Tell.

Samarbete om svensk ERN workshop – Europeiska Referensnätverk, 17 juni

Hur ska den kunskap som ERN erbjuder tillämpas i nationella vård- och ersättningssystem? Intensivt påverkansarbete pågick på europeisk nivå. Varje medlemsland uppmuntrades att driva frågan nationellt.
Vi har deltagit i EURORDIS workshops och informationsmöten i frågan och har börjat
bygga upp ett samarbete mellan EURORDIS, våra svenska ePAGs, CSD i samverkan och
de svenska ERN-koordinatorerna.
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Medverkan i Rare Disease (RD) Week 2021 i Bryssel

Vi deltog under året i en utbildningsserie kring påverkansarbete på europeisk nivå. Kunskap
om uppbyggnad av EU, viktiga namn och metoder för intressepolitiskt arbete förmedlades.
Kunskapen kommer till användning i samband med en påverkansvecka i Bryssel under RD
Week i februari 2021, där kansliet kommer att delta.
Fortsatt samarbete för EURORDIS-möte i Sverige

Pengarna som EURORDIS betalade till Stockholmsmässan för ECRD 2020, som blev digital
på grund av pandemin, kan istället användas för framtida möten på mässan. Kansliet bidrog till
förhandlingarna mellan parterna som resulterade i att EURORDIS styrelse beslöt att General
Assembly 2023 kommer att genomföras i Stockholm. Tidpunkten infaller under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd, vilket ger oss möjlighet att påverka även nationellt.
Svensk digital utbildning om sociala media

Tre av våra medlemmar: Jana Bergholtz, Britta Berglund och Mildred Lundgren har medverkat i EUORORDIS medlemsutbildning, för förbättrat användande av sociala medier.
Denna kunskap har sammanfattats på svenska och delats som en digital utbildning. Intensivt utbyte mellan oss och EURORDIS under januari, innan första delen färdigställts och
spridits via youtube länk till medlemmar, 15 februari 2020.
Sällsynt frukostseminarium i samarbete med EU-kommissionen, 6 mars

I samarbete med Anna-Delia Papenberg från EU-kommissionen i Sverige organiserades
ett frukostseminarium med två paneldiskussioner:
Panel 1: Kampen för högkvalitativ sjukvård för sällsynta sjukdomar, 10 år efter ministerrådets rekommendation, med Lena Lövqvist (introduction/keynote) samt Maria Montefusco och Anna Wedell.
Panel 2: Framgångsfaktorer för EU:s samarbete om sällsynta sjukdomar, med Irene Nordstedt (introduction/keynote) samt Karin Karlsbro, Terkel Andersen och Anders Olauson.
Nordiskt samarbete
SBONN
Med deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island diskuterades frågor som
rör samtliga länder, likheter och våra utmaningar. Fyra digitala möten genomfördes under
2020 (13 mars, 17 september, 15 oktober, 25 november).
Ämnen som diskuterades var:
•

RD Summit (nordiskt möte om sällsynta diagnoser).

•

Arbetet med nationella handlingsplaner i Norge, Danmark (finansiering bland annat till
Sjaeldne Diagnosers helpline) och Finland (organisationen HARSO medverkar och har
för första gången fått finansiellt stöd).

•

Nationell implementering av ERN (workshop i Danmark under Sällsynta dagen, med
stöd av EURORDIS).

•

Diskussioner kring ersättningssystem för särläkemedel i SBONN-länderna.

•

Diskussioner kring NNRD:s arbete (Danmarks engagemang som värdland, patientorganisationernas möjligheter).

Sverige kommer att ha SBONN-värdskapet under 2021. Därför lämnade vi under slutet av
året in en ansökan för finansiering av SBONN-möten, till Nordens Välfärdscenter (NVC).

Riksförbundet Sällsynta diagnoser | Box 1386 | 172 27 Sundbyberg | Tel 072-722 18 34 | info@sallsyntadiagnoser.se | www.sallsyntadiagnoser.se
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ccf88576-edaf-4323-8722-47e9851f5905
https://sign.visma.net/sv/document-check/19ffd2c7-c0d3-4b9e-b70b-104e9152355f

www.vismasign.com

15

v e r k s a m h e tsb e r ä tt e l s e 2 0 2 0
RD (Rare Disease) Summit

Vi medverkade i förberedelse av ett nordiskt möte som planerades av vår systerorganisation Sjaeldne diagnoser Danmark, i samarbete med läkemedelsföretaget Takeda och
med stöd från EURORDIS. Mötet ställdes dock in på grund av covid-19 och planeras
genomföras digitalt den 12 april 2021 i stället.
NNRD

I Nordic Network for Rare Diseases (NNRD), där Sverige, Norge, Finland och Island samarbetar, ingår delegater från patientföreningar, medicinska expertcenter för sällsynta diagnoser samt myndigheter för vård och omsorg.
Två digitala möten genomfördes under danskt värdskap. Från Sverige medverkade Riksförbundet; Lena Lövqvist, Socialstyrelsen; Anna Zucco, Region Stockholm och Robert Hejdenberg, Ågrenska.
Fokus i samarbetet var att länderna uppdaterar varandra om det pågående arbetet med att ta
fram nationella handlingsplaner och kvalitetsregister för sällsynta diagnoser.

6. Projekt
Sällsynt Tillsammans
Vi har under 2020 genomfört en digital patientutbildning som baserades på de föregående
årens projekt Sällsynt Stark (2018) och Vårdtips-Turné (2019).
Patientutbildningen genomfördes i två steg. Steg 1 hade som mål att förse individen med
konkreta tips och verktyg, för att själv förbättra sina vardagliga möten med vården: Patient
empowerment. Steg 2 fokuserade på större frågor, såsom identitet och livskvalitet med en
sällsynt diagnos; men också på möjligheten att bli patientföreträdare, för att kunna påverka vårdutvecklingen med hjälp av de egna erfarenheterna som patient.
Båda delar av utbildningen bestod av ett flertal digitala möten, där utbildningens innehåll
presenterades och diskuterades med deltagarna på individuell nivå.
I efterhand sammanställdes allt utbildningsmaterial i form av tio korta videor, mellan 5 och
20 minuter per video, som ligger öppet tillgängliga på vår youtube kanal sällsynta diagnoser
och på vår hemsida. De har hittills fått 725 visningar (1 mars 2021). Videorna kompletteras
med skriftligt material för konkret vardagshjälp eller för fördjupat arbete med frågorna, på
egen hand eller i grupp. Allt material sammantaget ger möjligheter till:
• bättre förståelse av hur sjukvården är organiserad
• att som individ själv påverka situationen för att få bättre vård
• reflektion kring större livsfrågor, såsom livskvalitet och identitet med en komplex och
kronisk diagnos
• att ta första steget till ett engagemang som patientföreträdare.
En sammanställning av hela utbildningen finns på projektets webbsida Sällsynt
Tillsammans.
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7. Aktiviteter under 2020 – 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 funktionshindersorganisationer, 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). NPO Sällsynta sjukdomar har
varit verksamt i ett par år. Under året har vi deltagit i ett referensgruppsmöte tillsammans
med andra patientorganisationer, myndigheter och övriga aktörer. Denna samlade referensgrupp bildades på Riksförbundets förslag och begäran, då referensgrupperna tidigare
var uppdelade i en patientdel och en del för myndigheter och övriga aktörer.
Vi har också deltagit och påverkat genom att bland annat ha representanter i nationella
arbetsgrupper, och ha en tät kontakt med NPO:s processledare.
Vi arbetar kontinuerligt med att den överenskommelse som slutits mellan regeringen och
Sveriges kommuner och regioner (SKR) ska stärkas. Vi har haft en dialog med Socialdepartementet och SKR för att försäkra oss om överenskommelsens förlängning. Vi har
också haft möten med SKR om hur patientperspektivet kan stärkas i både överenskommelsen och dess återrapportering.
Också 2020 ingick ett anslag från regeringen för arbetet med sällsynta diagnoser med ett
särskilt statsbidrag om en miljon kronor, projektmedel som kunde sökas via Socialstyrelsen. Riksförbundet sökte och erhöll medel för projektet Sällsynt Tillsammans, se sidan
15. Det var en fortsättning på de tidigare projekten Sällsynt Stark och Vårdtips-Turné som
genomfördes under 2018 och 2019.
Vi har också under året sökt och i oktober beviljats ett treårigt Arvsfondsprojekt som startade vid årsskiftet, januari 2021. Vi får då möjlighet att jobba med vuxna, åldrande och
äldre – ett ämne som initierats från medlemshåll.
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Det intressepolitiska arbetet bedrivs fortlöpande, genom att vi 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 kommunicera när för oss viktiga frågor tas upp i media. Vi har haft fler inlägg, fått fler följare och blivit delade mer än tidigare.
Vi har genomfört två medlemsundersökningar under året; båda på temat covid-19, men
med olika vinklar. Båda undersökningarna hade högt deltagande och har mottagits med
stort intresse av myndigheter och politiker.
Vi har svarat på och kommenterat utredningar, såväl enskilt som i samverkan med bland
andra Funktionsrätt Sverige.
Socialstyrelsen rekommenderar olika begrepp för användning inom fackområdet vård och
omsorg. De publiceras i ”termbanken”. Efter ett intensivt arbete med Socialstyrelsens terminologer, sakkunniga från flera sällsynta områden – däribland Riksförbundet Sällsynta
diagnoser – samt dubbel remissrunda nåddes ett resultat. År 2020 publicerades en helt ny
term – sällsynt hälsotillstånd. ”Sällsynta” har inte omnämnts i termbanken tidigare, varken som sällsynta diagnoser eller ovanliga sjukdomar.
Definitionen för termen sällsynt hälsotillstånd är: ”hälsotillstånd med låg prevalens”. Till
termen och definitionen anges en anmärkning som ger kompletterande information:
”Med hälsotillstånd avses sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion”.
”Sällsynta hälsotillstånd medför vanligen varaktiga konsekvenser för livsvillkoren och särskilda problem som betingas av sällsyntheten. De kräver speciell kompetens och ofta samordnade insatser från hälso- och sjukvården och övriga samhället. Som vägledning kan
förekomst hos färre än 5 av 10 000 invånare anses som låg prevalens. Den siffran stämmer
överens med definitionen som EU använder.”
Under 2020 har Riksförbundet således börjat använda den nya terminologin, men ej
diskuterat namnbyte.
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. Som ett exempel kan nämnas att vi tillfrågades av en professionsgrupp på Karolinska universitetssjukhuset i samband med att sjukhusledningen önskade
göra en hopslagning av intensivvårdsavdelningarna för barn och unga respektive vuxna.
Vår skrivelse, tillsammans med flera andras röster, ledde till att förslaget drogs tillbaka.
Internationellt har vi aktivt medverkat vid EURORDIS möten och framhållit Sveriges avsaknad av nationell plan för sällsynta diagnoser. Detta var ett av de argument som ledde
till att ”European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs” 2020 (ECRD), hade
valt Stockholm som värdstad. Under rådande omständigheter blev konferensen dock helt
digital och med rekorddeltagande. I samarbete med EURORDIS lyckades vi få såväl statsrådet Lena Hallengren (S) som H.K.H. Kronprinsessan Victoria att tala under invigningen
av ECRD.
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8. Medlemsstöd
Digitalt årsmöte
Den 25 april genomfördes vårt ordinarie förbundsårsmöte digitalt för första gången
någonsin, med ca 30 deltagare. Tekniskt fungerade årsmötet bra. Zoom-datamötestekniken var då rätt så ny för oss, men vi var väl förberedda, vilket gav god utdelning.
Förslaget till stadgeändring godkändes av årsmötet. Syftet var att justera stadgarna, så att
förbundets 90-kontomedel även får användas till att bekosta resor, logi och deltagaravgifter för medlemmar, exempelvis vid arrangemang som Sällsynta dagen. Detta var, enligt
Svensk Insamlingskontroll, inte möjligt att göra med de tidigare stadgarna. (Insamlingskontroll övervakar organisationerna som har 90-konton.)
Stadgeändringen fastställdes därefter slutgiltigt vid ett extra årsmöte i oktober – se nästa
avsnitt.
Helt enligt valberedningens förslag, blev det stora förändringar i styrelsen, då fyra av ledamöterna byttes ut. Vi tackade de avgående ledamöterna och välkomnade de nya.
Årsmötet 2020 sammanfattades i en nyhet på hemsidan.

På varsitt håll, men ändå tillsammans: Ögonblicksbild från Sällsynta diagnosers första
digitala förbundsårsmöte, några av de ca 30 deltagarna framför sina datorer.
Digitalt höstmöte
Helgen den 17-18 oktober var det dags för Höstmötet, med ca 40 deltagare. Även detta
möte hade premiär som digitalt. På samma gång anordnades ett extra förbundsårsmöte,
för att definitivt fastställa stadgeändringen som påbörjats på det ordinarie förbundsårsmötet. De reviderade stadgarna trädde i kraft den 1 november.
I vårt nyhetsbrev, Sällsynta nyheter 5 2020, sammanfattade förbundsordförande Maria
Montefusco sina intryck av mötet:
”Nyligen deltog många av oss i förbundets Höstmöte. Den gemenskap och värme som jag
upplever finns i dessa gemensamma möten är verkligen bränsle för vårt engagemang och
verksamhet. Att så många deltog i diskussioner, föreläsningar och samtal om ditt och datt,
säger oss att vi fortfarande värnar om kontakten med varandra. Det är viktigt.”
I övrigt avhandlades sponsring från läkemedelsföretag, samarbetet mellan Riksförbundet
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eningarna, samt förbundets medlemssystem. Ännu en gång, betonades vikten av att medlemmarnas e-postadresser läggs in i medlemssystemet. E-postadresserna är avgörande för
att systemet ska kunna användas fullt ut. Detta är i synnerhet viktigt med tanke på medlemsundersökningar; då det gäller att nå så många medlemmar som möjligt.
Höstmötesdeltagarna fick även lägesrapporter från Ågrenska, om Informationscentrum
för sällsynta hälsotillstånd (som numera finns där), Sällsyntafonden (en forskningsfond)
samt organisationens övriga verksamhet.
Presentationerna från Höstmötet, inklusive IngMarie Bohmelins slutrapport, finns på vår
hemsida.

9. Finansiering
Vi har ställt frågan:
”Hur kan ekonomiskt stöd säkerställas till oss som riksförbund för att kunna medverka på ett effektivt och meningsfullt sätt i genomförandet av insatserna i
överenskommelsen?”
till både Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Då syftade vi
på överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
med ett långsiktigt mål om bättre och mer jämlik vård, genom insatser för sällsynta
hälsotillstånd. Där listas viktiga insatser för förbättring: som kunskapsstyrning, Centrum
för Sällsynta Diagnoser (CSD) och stöd till patientföreträdande organisationer.
Dessutom har vi haft möten med bland andra socialminister Lena Hallengrens statssekreterare, Tobias Gerdås Lundin, samt Marie Lawrence och Ulrika Vestin vid SKR, och poängterat följande: I takt med att förväntningarna ökar från de delar av hälso- och sjukvården
som specifikt fokuserar på, och ansvarar för, de sällsynta hälsotillstånden och att patientföreträdare aktivt ska finnas i en rad sammanhang, utifrån kunskapsstyrningen och den
framväxande CSD-strukturen – borde vi också få en möjlighet att tryggt öka kapaciteten
för en långsiktig och tillräcklig insats.
Vidare har vi påpekat vår struktur med nationella föreningar utan samhällssolidarisk
finansiering.
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10. Representation i arbetsgrupper etc.
Under 2020 var vi representerade i följande sammanhang:
• Arvsfondsprojektet Osynligt sjuk, Riksförbundet Cystisk Fibros, referensgrupp
• ATMP/Precisionsmedicin, arbetsgrupp inom samverkansgruppen för hälsa och Life Science
• Biobank Sverige, kärnteam patientmedverkan
• Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC), personråd
• Genomic Medicine Sweden (GMS), samverkansgrupp
• Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd, expertgrupp
• Läkemedelsverket, patient- och brukarråd
• Nationella programområdet (NPO) sällsynta sjukdomar, referensgrupp
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Nämnden för läkemedelsförmåner
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), referensgrupp för regeringsuppdrag om
precisionsmedicin
• Nationell arbetsgrupp (NAG), sällsynta syndromdiagnoser
• Nätverk för barns delaktighet, Socialstyrelsen
• Nätverket Jämlik hälsa, Funktionsrätt Sverige
• Rådet för funktionshinderfrågor, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
• Sällsynta fonden, forskningsfond, företrädda i styrelsen
Därtill kommer vår medverkan i internationella sammanhang, se sidan 12.

Munter sammankomst i ett sällsynt glatt sammanhang
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11. Information, Hemsidan, Media
Nyhetsbrev
Under året utkom 6 stycken nyhetsbrev, “Sällsynta nyheter”. Nyhetsbrevet skickas via epost till medlemmar, föreningarnas kontaktpersoner, andra aktörer inom området sällsynta diagnoser, beslutsfattare, myndigheter etc. Nyhetsbreven läggs även in på förbundets
hemsida, med en sammanfattning av innehållet.
Länkar till nyhetsbreven
Sällsynta nyheter 1 2020
Sällsynta nyheter 2 2020
Sällsynta nyheter 3 2020
Sällsynta nyheter 4 2020
Sällsynta nyheter 5 2020
Sällsynta nyheter 6 2020
Exempel på innehåll i nyhetsbreven

Sällsynta Stories kickstartar det sällsynta året!
Sällsynta dagen - över hela landet och världen
Webbutbildning ”Sociala och Digitala Medier”
EU och sällsynta sjukdomar
ECRD 2020 goes online – Kronprinsessan välkomnar!
Vardagen satt ur spel i Corona-tider
Vårt nya projekt har börjat – Sällsynt Tillsammans
Sällsynta dagen sammanfattad
Sakta islossning för Centrum för Sällsynta Diagnoser
Pandemin ur sällsynt synvinkel i Europa
Det sällsynta nordiska samarbetet fortsätter
Medlemsenkät och debattartikel om pandemin ur sällsynt synvinkel:
Ännu svårare följder
”Jag är glad och jag trivs”: Om styrelsens septembermöte
”Sällsynt hälsotillstånd” – nytt begrepp
Webbinarium om nya metoder som kan förbättra diagnos och behandling
– precisionsmedicin
Sällsynt mitt i livet, ett nytt Arvsfondsfinansierat projekt
Stadgar, sponsring, samarbete – och e-postadresser: Referat av Höstmötet
Nordiskt samråd om handlingsplan
Vi förutspådde ett ”sällsynt år” – och fick både rätt och fel
Utbildning för sällsynta vardagshjältar
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Vårt nya projekt Sällsynt mitt i livet startar
Projektet Min sexualitet – min rätt, genomför enkätundersökning om sexuell hälsa
Enkät: Hur vill du att sjukvården ska hantera uppgifter om din hälsa?
Dessutom ingår en ordförandespalt i varje nyhetsbrev
Nyheter publicerade på vår hemsida

(Även nyhetsbreven finns på hemsidan, med övriga nyheter)
•

Det sällsynta året har kickat igång, 24 januari

•

Webbutbildning ”Sociala och Digitala Medier” – en utbildning av medlemmar för
medlemmar i Sällsynta diagnoser, 5 februari

•

Äntligen är det sällsynta året här! 11 februari

•

Sällsynta Stories, lördag 29 februari, läs programmet och beställ biljetter! 24 februari

•

Vill du gå med i ett regionalt nätverk? 4 mars

•

Sällsynta diagnosers årsmöte 25 april blir digitalt och genomförs på nätet! 14 mars

•

En sällsynt oviss tid – vardagen på villovägar, Corona-medlemsundersökning, 2 april

•

Europeiska konferensen ECRD 2020 blir digital! 3 april

•

Det gamla vanliga årsmötet, men på ett ovanligt vis, 29 april

•

Sällsynt Tillsammans – vår digitala utbildning för sällsynta vardagshjältar, 24 juni

•

Film är väl inte alltid bäst på bio? 9 juli

•

GPCC: Personcentrerad vård påtagligt positivt, 25 augusti

•

Riksförbundet Sällsynta diagnoser bjuder in till patientutbildning den 7-8 november
kl. 10-12, 16 oktober

•

Stor och storslagen ECRD-konferens sammanfattad, 23 november

•

”Vi behöver träffas fysiskt, det är det som är vitsen med föreningen”, 30 november

•

Sällsynta diagnoser söker en projektkoordinator, 1 december

•

Vår digitala utbildning för sällsynta vardagshjältar är nu tillgänglig för alla,
8 december

Socialminister Lena Hallengren (S) och Sällsynta dagen barnambassadören Scott Sjölander på Sällsynta Stories, 29 februari
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Sociala medier
Sällsynta diagnoser arbetar sedan länge med sociala medier. Genom Twitter, Facebook
(FB) och Instagram kan medlemmar och övriga intresserade följa vårt intressepolitiska arbete
och andra aktiviteter. Vi länkar till nyheterna på hemsidan från Facebook och Twitter.
Dessutom har vi en youtube-filmkanal som uppdaterades.
Under året publicerade vi ca 250 FB-inlägg (2019: 270).
Facebooksidan hade i december 2020 4 980 gillamarkeringar (januari 2020 ca 4 700
gillamarkeringar)
Twitterkontot hade ca 1 140 följare i december 2020 (januari 2020: 1 050 följare)

Sällsynt Instagram
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Podd
Minipodden/sällsynta hälsotillstånd

Intervju med Malin Grände och Stephanie Juran som berättar om Riksförbundet Sällsynta
diagnosers arbete (23 minuter).
Sjukvårdspodden/avsnitt 4

Tema: Att ställa diagnos kan vara en extra stor utmaning när vi pratar om ovanliga sjukdomar, där kunskapen är begränsad. I flera led, finns risk för fördröjning när diagnosen ska
fastställas. Pandemin gör det ännu svårare. Bland andra medverkade Maria Montefusco.
(30 min.).
Vår medverkan i traditionella media
Under Sällsynta dagen 2020 nådde vi ut med vårt budskap om arrangemanget Sällsynta
Stories till uppskattningsvis ca 4 miljoner personer, via tidningar, radio och TV. Ytterligare
1 miljon beräknas vi ha nått via sociala medier.
Dessutom publicerade vi flera debattartiklar.

Paneldiskussion på Sällsynta Stories,
29 februari 2020
Debattartiklar
Äventyra inte vården för oss med sällsynta sjukdomar, 14 januari

Dagens Samhälle; undertecknad av vår förbundsordförande samt några andra
organisationer för sällsynta diagnoser. Temat var kritik mot upphandlingsförfarandet kring driften av Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser
Sällsynta diagnoser: Samordna insatserna på nationell nivå, 21 januari

Altinget
Temat var behovet av en nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser.
Ingen ska behöva kämpa för sin diagnos, 13 februari

UNIK
Temat var livet med en sällsynt diagnos

Debatt: Dags för krafttag kring området sällsynta diagnoser, 25 februari

Netdoktor
Temat var bättre nationell samordning och en nationell handlingsplan för sällsynta
diagnoser
Sällsynta diagnoser: Vi kräver jämlik tillgång till vård och stöd, 29 september

Altinget
Temat var att Centrumen för Sällsynta Diagnoser starkt tvingades begränsa sina
verksamheter eller ställa in dem helt, på grund av pandemin. Regionpolitiker måste
nu tillsätta tillräckliga medel.
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Övriga artiklar (tidningar)
Ta fram strategi för sällsynta diagnoser! 27 februari

Intervju med Maria Montefusco, inför Sällsynta dagen
Life-time
Sällsynta Stories kickstartar det sällsynta året – vad händer där du bor? 28 februari

Doktorn

Filmfestivalen som bara anordnas på skottdagen är tillbaka, 29 februari

Mitt i Vasastan (lokaltidning)
”Maria kallades vanställd och Frida hade lata ben”, 29 februari

Intervju med Maria Westerlund (förbundsstyrelsen) och en annan diagnosbärare, i
samband med Sällsynta dagen
Tidningen Norran (Web-versionen)

Socialminister Lena Hallengren (S)
föreläser på Sällsynta Stories
Radio
Intervju med Maria Westerlund (förbundsstyrelsen), 21 februari

Maria Westerlund (förbundsstyrelsen) medverkade i programmet Morgon i P4 Västerbotten och berättade om sin diagnos. Programmet sändes i samband med Sällsynta dagen
vid CSD Norr, anordnad i samarbete med Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Sällsynta diagnoser uppmärksammas på sällsynt dag, 29 februari

Mari Eriksson, en av Riksförbundets medlemmar, intervjuades i Sveriges Radio på Sällsynta dagen
Stort möte på internet om sällsynta diagnoser, 14 maj

Maria Montefusco medverkade i radioprogrammet Klartext
Temat var den stora europeiska konferensen om sällsynta diagnoser, ECRD, som i maj
genomfördes online

Maria Montefusco, Sällsynta diagnosers förbundsordförande
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TV
Intervju med förbundsordförande Maria Montefusco och barn-ambassadören Scott Sjölander
om Sällsynta dagen, 27 februari

TV4 Nyhetsmorgon

Intervju med Scott Sjölander, 2 mars

Lilla Aktuellt
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Verksamhetsberättelse för
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2020
Förbundsstyrelsen för Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Stockholm den 16 mars 2021
Maria Montefusco,			 Oskar Ahlberg
förbundsordförande
Annalena Josefsson			 Lina Wadenheim
Thomas Wahlström			 Elisabeth Wallenius
Maria Westerlund				Alexandra Völker
Caroline Åkerhielm

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Margaretha Morén			 Olle Bäckebo
Auktoriserad revisor			

Förtroendevald revisor
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Bilaga 1:Våra intressepolitiska möten
– ett exemplifierande urval
Detta är ett representativt urval av de ca 170 intressepolitiska möten vi genomförde
under 2020. (Det är även möjligt att få detaljerad info om samtliga möten, för den som så
önskar. Se sista stycket.)
Generellt om det intressepolitiska arbetet
Vi tillfrågas bland annat av myndigheter om deltagande i referensgrupper, för intervjuer, dialogmöten med mera. Exempel på sådana myndigheter är: Tandvårds- och
Läkemedelsförmånverket (TLV), Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering (SBU).
Också statliga utredningar på regeringskansliet hämtar in information från oss. Vi bjöds in
till en del viktiga grupper som har fått regeringsuppdrag, exempelvis:
•

TLV referensgrupp

•

Arbetsgrupp precisionsmedicin inom regeringens samverkansgrupp för Life science

En samarbetspartner där vi kunde sprida sällsynt kunskap var vid:
•

Genomic Medicine Sweden (GMS) webinarier om precisionsmedicin

Som följd av regeringens Life Science strategi, som publicerades i slutet av 2019, har nya
möjligheter till diagnosticering och behandling av genetisk baserade sjukdomar fått stor
uppmärksamhet. Även patienternas och anhörigas roll har lyfts.
Nyckelspelare inom området, såsom de nationella infrastruktursatsningarna Genomic
Medicine Sweden (GMS), ATMP Sverige och Biobank Sverige har efterfrågat vårt samarbete. Detta har lett till ett antal gemensamma webinarier om precisionsmedicin, vår
medverkan i GMS styrgrupp och ett gemensamt projekt, för att ta fram en hållbar struktur
för samarbete mellan patienter, anhöriga, vården och forskning.
I genomsnitt har mötesdeltagarna i dessa sammanhang träffats ungefär en gång i
månaden.
Under året fortsatte dessutom vårt samarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser
(CSD). Bland annat diskuterades då Socialstyrelsens arbete med covid-19 och riskgrupper,
samt implementering av europeiska referensnätverk (ERN) i Sverige.
Enskilda möten
Exempel på nationella möten där vi träffat företrädare för organisationer och myndigheter inom vår intressepolitiska verksamhet.
17 januari, möte om nationell strategi för sällsynta diagnoser, tillsammans med Ågrenska;
en diskussion som sedan fortsatte i en dialog hela året. Därmed stärkte vi varandras argument och vi fick också stöd från Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD).
29 januari, möte med Jenni Nordborg, nationell samordnare för Life science, vid näringsdepartementet. Handlade om Life science-strategin, med vårt sällsynta perspektiv på
den fortsatta färdplanen. Jenny har ett stort intresse för sällsynta frågor. Vi gav en ultrasnabb grundkurs i sällsynthetens dilemma, våra frågor och underströk strategins ambition att arbeta departementsöverskridande (social-, närings-, utbildnings-) med tillägget
finansdepartementet.
1 april, möte med Anna Zucco, processledare Nationella programområdet (NPO) Sällsynta sjukdomar, på vårt initiativ, för att hålla kontakten, trots inställt referensgruppsmöte.
14 augusti, telefonmöte med departementssekreterare Mia Eklöf om vår organisatoriska
och ekonomiska situation.
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v e r k s a m h e tsb e r ä tt e l s e 2 0 2 0

13 oktober, Remissmöte med Funktionsrätt Sverige, om sammanhållen kunskapsstyrning:
’Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU 2020:36)’. De övriga deltagarna representerade, förutom Funktionsrätt Sverige: Neuro, Stroke-Riksförbundet, OCD-förbundet, Funktionsrätt Uppsala, HIV Sverige,
Reumatikerförbundet och Hjärtlung-förbundet. Resultatet var att vi bidrog till och gav
vårt stöd till Funktionsrätts remissvar.
Läs Funktionsrätts remissvar här.
23 oktober, webinarium anordnat av Kommissionen för särläkemedel, där vi spred resultatet av vår medlemsundersökning om följderna av covid-19 ur sällsynt synvinkel.
20 november, möte med utredningen God och Sammanhållen nära vård för barn och
unga.
24 november, möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tillkom på vårt
initiativ. Handlade om våra frågor kring överenskommelsens långsiktighet, kontinuitet,
förbättring, rapportering, samt huruvida överenskommelsen mellan regeringen och SKR
om sällsynta sjukdomar verkar som en/istället för en nationell strategi. Frågor också kring
hur vi kan representera regionalt, då vi faller utanför organisationsstrukturen som nationellt förbund med enbart nationella medlemsföreningar.
26 november, möte med referensgrupp vid Tandvårds- och Läkemedelsförmånverket
(TLV).
1 december, möte med riksdagsledamöterna Alexandra Völker (S) som ingår i vår förbundsstyrelse och Lina Nordquist (L), för att starta en intressegrupp i riksdagen för frågor
kring sällsynta diagnoser.
1 december, möte på Myndigheten för Delaktighet, där vi presenterade resultat från våra
medlemsundersökningar om covid-19, vilka kommer att ingå i myndighetens underlag för
rapport till regeringen.
17 december, möte med statssekreterare Tobias Lundin Gärdås, Socialdepartementet. Vi
lyfte våra viktiga frågor om hur överenskommelsen på det sällsynta området kan förtydliga patient- och brukarinvolvering, samt hur vi som Riksförbund med nationella föreningar ska räcka till både nationellt och regionalt, trots bristande finansiering och ökande
efterfrågan, samt pandemins påverkan på våra medlemmar och föreningar.
18 december, företrädare för Socialstyrelsen intervjuade Malin Grände, bland annat
belysande övergången från barn- till vuxenvård, problematiken med att bli och vara vuxen
samt bli äldre med en sällsynt diagnos, vara förälder till vuxna och åldrande barn, habiliteringens otillräcklighet etc.

TILLÄGG för den som så önskar (ingår ej i årsmöteshandlingarna)
En komplett och detaljerad sammanställning av samtliga ca 170 möten som Riksförbundet Sällsynta diagnosers kansli och styrelse genomförde med olika samarbetspartner och andra intressenter under 2020, kan beställas från förbundskansliet,
info@sallsyntadiagnoser.se
OBS!
Denna mötessammanställning ingår INTE i årsmöteshandlingarna, utan är
endast avsedd som ett komplement för den som vill ha mer detaljerad och omfattande
mötesinformation.
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