
 

1 
 

GAPet mellan behov och vision/målbild  

NAG Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov 

 

1. Bakgrund 

Visionen för regionernas gemensamma arbete med kunskapsstyrning av hälso- och 

sjukvården är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra 

framgångsrika”.  Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda 

bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården för att kunna leverera en mer 

kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Målet är att bästa kunskap 

ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.  

En sällsynt sjukdom innebär att ett litet antal personer har samma sjukdom. Begreppet 

sällsynt kan dock missuppfattas. Antalet personer med en specifik sjukdom är få, men 

sammantaget är gruppen personer med sällsynta sjukdomar stor. Uppskattningsvis finns det 

mellan 6 000 och 8 000 olika diagnoser och inom EU beräknar man att cirka 30 miljoner 

personer har en sällsynt sjukdom. Sällsynta sjukdomar utgör en del av det Socialstyrelsen 

definierar som sällsynta hälsotillstånd. Sällsynt hälsotillstånd i sin tur definieras i 

Socialstyrelsens termbank och där anges att sällsynta hälsotillstånd vanligen medför 

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 om vad som är sällsynt kan förekomst hos 

färre än 5 av 10 000 invånare anses som låg prevalens.  

En stor del av de sällsynta sjukdomarna är syndrom.  

Syndromen är komplexa, medför multiorganpåverkan och inte sällan en kognitiv påverkan, 

med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. De innebär vanligen livslång påverkan på 

livet eller medför risk för sådan om man inte får behandling. Symtomen kan uppträda redan 

vid födseln eller under barnaåren. Men för vissa uppträder symtomen först i vuxen ålder.  

Eftersom sjukdomsbilden är komplex och förändras över livet, krävs samordnade insatser i 

frågor om medicinsk behandling och andra insatser från samhället. Då de enskilda sällsynta 

syndromen är ovanliga är kunskapen om dem samt de behov och konsekvenser som de 

medför, generellt sett låg. Det gäller såväl i stort inom den svenska hälso- och sjukvården, 

inom samhället i övrigt samt ofta även på internationell nivå. Den låga kunskapsnivån i 

kombination med brister i samordningen mellan olika aktörer som personer med sällsynta 

syndrom behöver stöd av, medför att livssituationen för såväl personer med sällsynta 

syndrom som dennes familj påverkas negativt på många sätt.  

Sammanfattningsvis utgör personer med sällsynta syndrom som har komplexa vårdbehov en 

grupp individer med stort behov av god, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård. 

Den här GAP analysen redogör för de behov som finns bland gruppen personer med 

sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov1 och redogör för hur vården i Sverige idag 

möter upp dessa behov samt utmaningar inom vården. Avslutningsvis behandlas 

konstaterade luckor mellan nuläge och målbild. 

                                                           
1 Vad arbetsgruppen avser med ”sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov” framgår av bilaga 1.  I det här 
dokumentet används ”sällsynta syndrom”. 
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2. Nuläge 

2.2. Behov hos personer med sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov 

2.2.1. Samordning och kunskap 

Personer med sällsynta syndrom riskerar att inte få den utredning, behandling eller annat 

stöd som de är berättigade till och har behov av. Detta på grund av det fragmenterade 

vårdsystemet, samordningsbrister samt den generella bristen på kunskap om syndromen 

samt dess påverkan på hela individen och de konsekvenser syndromen innebär i 

vardagslivet. 

Anhöriga till personer med sällsynta syndrom får ofta fungera som samordnare av olika 

vårdinsatser, t.ex. nödvändiga undersökningar och uppföljningar, samt annat stöd. Då 

information om patientens tillstånd inte ”följer med” får anhöriga även förmedla information 

och kunskap till de man möter i inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser.  

Många anhöriga vittnar i dessa sammanhang om att man inte blir lyssnad eller trodd på. Det 

är heller inte ovanligt att man blir hänvisad till annan vårdgivare med sina problem med 

argumentet att det inte är vårt uppdrag eller att kompetens saknas. Kontaktytorna är många 

och medför mycket merarbete. Bristen på kunskap bland de man möter innebär också att 

anhöriga får hantera känslan av osäkerhet om kunskapsläget och själv söka information om 

aktuell forskning. Anhörigas situation medför ofta begränsade möjligheter att förvärvsarbeta, 

ohälsa och sjukskrivning.   

Personer med sällsynta syndrom kan råka ut för situationer med akuta medicinska behov 

och riskerar, precis som andra grupper med personer som har kroniska sjukdomar, ökad 

sjuklighet som i sig inte behöver ha med det sällsynta tillståndet att göra. De har också andra 

medicinska behov. De är då i första hand hänvisade till primärvård respektive och 

akutmottagning. Den generalistkunskap som finns där behöver då kompletteras med 

kunskap om syndromet. Det krävs eftersom patientens tillstånd kan påverkas av den 

underliggande sjukdomen och särskild hänsyn behöva tas till den vid behandling. Då 

kunskapen om syndromen många gånger är bristfällig inom dessa verksamheter innebär det 

risker för personerna med sällsynta syndrom och påverkar familjernas livssituation. 

Då många personer med sällsynta syndrom har kognitiva svårigheter ställer det dessutom 

höga krav på hälso- och sjukvården vad gäller anpassningar, extra tid och särskild 

kompetens om bemötande och kommunikation. Något som ofta brister. En särskild utmaning 

i detta hänseende gäller vuxna personer med sällsynta syndrom som, precis som andra, 

förväntas själva klara kontakten med hälso- och sjukvården och samhället i övrigt.  En annan 

utmaning för personer med dessa svårigheter gäller den ökade digitaliseringen, där patienter 

t.ex. förutsätts själv söka information och ha kontakt med vården via 1177.se. Situationen 

kompliceras ytterligare i de familjer där även föräldrar har kognitiva svårigheter.  

 

2.2.2. Övergångar 

En individs behov förändras över livet. Små barn växer upp och börjar skolan. Ungdomar blir 

vuxna, slutar skolan, får eget boende och sysselsättning. Relationer förändras och 

familjesituationen likaså. Föräldrarnas juridiska ansvar för sitt barn upphör då barnet fyller 18 

år. Det nära sociala nätverket blir mindre med åren. För personer med sällsynta syndrom är 

det dessutom inte ovanligt att behoven ökar på grund av förändrad symtombild. 
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En utmaning, som särskilt lyfts av bl.a. intresseorganisationerna inom området, är 

övergången från barn- till vuxenhälsovård.  

Vuxenhälsovårdens organisering medför en ny situation för personen med sällsynt syndrom. 

Ansvaret för egen vård och vårdkontakter ligger på den enskilde individen. Kraven blir högre 

att fatta egna beslut och ta dess konsekvenser. 

Under barn- och ungdomsåren har personer med sällsynta syndrom vanligen insatser från 

barn- och ungdomshabiliteringen. Barnhabiliteringen och barnsjukvården har en stor del i att 

samordna de insatser som personen med sällsynta syndrom behöver. Det stödet försvinner 

dock i samband med att vuxenhabiliteringen och primärvården tar över. Det är t.ex. inte givet 

att en person med sällsynt syndrom som har haft insatser inom barn- och 

ungdomshabilitering får tillgång till vuxenhabilitering trots att symtomen kvarstår i vuxen 

ålder. Tillgången till och utbudet av insatser inom vuxenhabiliteringen skiljer sig dessutom åt 

mellan regionerna. I kontakten med vuxenhabiliteringen kan det också vara svårt att få gehör 

för särskilda önskemål om åtgärder t.ex. regelbunden kontakt med fysioterapeut för 

bibehållen funktion.  

Den specialiserade hälso- och sjukvården för vuxna är organiserad utifrån organspecialiteter 
och är, med några undantag, inte samordnad. Uppföljningsansvaret är ofta otydligt och 
många specialister är involverade, kanske på flera sjukhus, vilket försvårar samarbete. Det 
får till följd att familjerna med en ungdom som har ett syndrom själva får hantera alla 
kontakter, ta initiativ till vårdbesök och uppföljningar.  

Arbete har under de senare åren bedrivits och bedrivs på flera håll för att underlätta 
övergången från barn- till vuxenvård, bl.a. inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser och på 
landets Centrum för sällsynta diagnoser.  

 

2.2.3. Att åldras med ett sällsynt syndrom 

Med några få undantag kan konstateras att det generellt sett saknas kunskap om att åldras 

med ett sällsynt syndrom. Utöver de medicinska utmaningarna som de sällsynta syndromen 

kan medföra så kan konstateras att livssituationen förändras för många då det personliga 

nätverket, med familj och vänner, med åren krymper. Individen blir mer utlämnad till stöd från 

samhället.  

Initiativ har tagits för att kartlägga behoven hos äldre personer med sällsynta diagnoser. Bl.a. 

kommer Riksförbundet Sällsynta diagnoser att påbörja ett treårigt arvsfondsprojekt under 

2021, med fokus på hur det är att leva som vuxen, bli äldre och åldras med en sällsynt 

sjukdom. Projektet går under benämningen ”Sällsynt mitt i livet”. Inom projektet planerar man 

att utveckla tematiska och diagnosöverskridande utbildningar som ska ta upp den 

utmaningar man kan ha som vuxen med en sällsynt sjukdom.  

 
2.2.4. Gemenskap med andra 

Personer med sällsynta sjukdomar och deras anhöriga har nytta av att dela erfarenheter och 

kunskap med andra i samma situation. Erfarenhets- och kunskapsutbytet gäller många olika 

områden och berör ofta den hjälp man erbjuds från samhället. Att möta andra i samma 

situation minskar också känslan av ensamhet i sin livssituation.  

Det finns också flera aktörer inom området sällsynta sjukdomar som erbjuder, eller har 

erbjudit, mötesplatser för personer i samma livssituation, t.ex. intresseorganisationer, 
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Ågrenska, Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen, Our normal och 

RareConnect. 

Det har också med den digitala utvecklingen blivit lättare att hitta andra i liknande situation. 

Ansvaret för att informera och vägleda till intresseorganisation eller nätverk är dock inte 

tydligt och inte självklar bland hälso- och sjukvårdens aktörer. När tillståndet är mycket 

sällsynt och det inte finns någon intresseorganisation eller annat nätverk har vårdgivare 

dessutom begränsade möjligheter att underlätta kontakter med andra i samma livssituation.  

 

2.2.5. Samverkan mellan patienter och hälso- och sjukvården i utvecklingsarbetet 

Ett av målen med kunskapsstyrning är att, som en naturlig del av vården, identifiera och 

prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten. Det gäller bl.a. såväl i det 

enskilda mötet mellan invånare och hälso- och sjukvårdens medarbetare som att ha med 

patienters och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i 

utvecklingsarbetet.  

 

En mängd aktiviteter har genomförts och genomförs i samverkan mellan hälso- och 

sjukvården och representanter för patienterna i utvecklingsarbetet t.ex. vid arbetet med 

universitetssjukhusens Centrum för sällsynta diagnoser, European Reference Network 

(ERN) och inom arbetet med kunskapsstyrningen. Patienternas kunskaper, erfarenheter 

och idéer har avgörande betydelse i arbetet.  Representanter för personer med sällsynta 

diagnoser och deras närstående har kunskap, erfarenhet och idéer som bidrar i det 

samverkansarbete som krävs inom området. Förutsättningarna för långsiktig delaktighet i 

utvecklingsarbetet är dock begränsade då befintligt system för ekonomisk ersättning till 

patientföreträdare och intresseorganisationer inte motsvarar de behov som finns.  

 

2.2.6. Samverkan mellan hälso- och sjukvård samt andra delar av välfärdssystemet 

Då syndromen påverkar hela livssituationen, under hela livet, behöver personerna med 

dessa tillstånd och deras närstående stöd från fler samhällsaktörer, t.ex. försäkringskassan 

och socialtjänsten. Stödet är många gånger beroende av intyg från läkare som styrs av olika 

administrativa rutiner som skiljer sig åt över landet. Stödet är också beroende av en 

fungerande kommunikation mellan myndigheterna för att samsyn vid bedömningarna av 

stödbehov ska kunna uppnås. Den generella kunskapsbristen om de enskilda sällsynta 

syndromen och dess konsekvenser bland samhällsaktörerna i stort innebär en utmaning för 

jämlik och individanpassad bedömning på många plan. 

 

2.2.7. Brist på information 

Det saknas många gånger kunskap och planer för uppföljning (guidelines, vårdplaner och 

PM) på individuell-, diagnos- och generell nivå. Därför är personer med de sällsynta 

tillstånden och deras anhöriga ofta lämnade åt eget informationssökande samt till att själva 

ta initiativ för att uppföljning ska ske.  

För många sällsynta syndrom saknas det också information om vem man kan vända sig till 

för att få information som rör tillståndet samt information om möjligheterna att delta i, t.ex. 

pågående forskningsprojekt och läkemedelsprövningar.  
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2.3. Utmaningar inom hälso- och sjukvården  

De tvärmedicinska behov som personer med sällsynta syndrom har är en utmaning för 

hälso- och sjukvårdens organisation. Vårdens organisation utmanas också vid övergången 

mellan barn- och vuxenvård samt i samarbetet mellan olika delar av vården t.ex. 

primärvården, specialistvården, habiliteringen och tandvården. Att få personer har de 

enskilda diagnoserna utmanar även professionernas kompetens och trygghet, samt vårdens 

resurser, t.ex. vid kostsamma behandlingar.  

 

2.3.1. Hälso- och sjukvårdens organisation och uppdrag 

Sällsynta syndrom är inte okända inom hälso- och sjukvården. Men sällsynta syndrom med 

komplexa vårdbehov har generellt sett ingen egen plats i den traditionella hälso- och 

sjukvårdsorganisationen utan återfinns inom många olika instanser. Personer med sällsynta 

syndrom återfinns i hela vårdkedjan, inom primärvården, läns- respektive 

regionsjukhusvården, den nationella högspecialiserade vården samt inom tandvården. Därtill 

inom den kommunala hälso- och sjukvården, som står för ca 25 % av all hälso- och sjukvård 

i Sverige. Personer med sällsynta syndrom kommer precis som andra invånare i kontakt med 

akutsjukvård och många får insatser från habiliteringen. Generellt sett utmanas 

vårdkvaliteten av att antalet personer med enskilda tillstånd är få och bosatta över hela 

landet, att kompetensen inom området är lokaliserad till få platser i landet samt att 

samverkan brister. Omhändertagande av patienterna skiljer sig därför åt över landet. 

Några exempel: 

 Inom några regioner finns, eller pågår arbete med att inrätta, vårdcentraler med 

särskilt uppdrag för att omhänderta vuxna personer med komplexa 

funktionsnedsättningar, däribland patienter med sällsynta syndrom. Inom dessa 

vårdcentraler samlar man erfarenhet om omhändertagande av patienterna, tar stöd 

av specialister och samarbetar med andra samhällsaktörer. Inom andra regioner har 

riktlinjer med särskild ansvarsfördelning mellan sjukhusvård och primärvård tagits 

fram för omhändertagande av denna grupp patienter. Det är oklart hur man 

säkerställer att dessa riktlinjer följs och konsekvenserna för det fall att de inte följs. 

 Inom habiliteringsverksamheterna i landet finns expertis för behandling av 

målgrupperna intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning, 

autismspektrumtillstånd och förvärvad hjärnskada. Den sällsynta orsaksdiagnosen är 

oftast inte avgörande för de insatser som ges, utan de enskilda 

funktionsnedsättningarna, varvid helhetsbilden inte beaktas. 

Habiliteringsverksamheterna tillhandahåller olika stöd i olika delar av landet.  

Habiliteringarnas uppdrag, organisation och personalsammansättningar skiljer sig 

dessutom åt mellan olika regioner, inte minst vad gäller vuxenhabilitering. 

 Inom tandvården finns exempel på regioner där barn- och ungdomsmedicin inte tar 

emot remisser från den specialiserade tandvården för utredning vid misstanke om 

diagnos. Inom andra regioner fungerar samarbetet mellan den specialiserade 

tandvården och barnklinik respektive barnhabilitering bra. Inom tandvården lyfter man 

också utmaningarna med samverkan med primärvården gällande vuxna personer 

med sällsynta syndrom.  

 Övergången från barn- till vuxenvård skiljer sig mellan olika delar av vårdsystemet. 

Inom specialistsjukvården kan ungdomar som är fyllda 18 år fortsatt omhändertas av 

barnklinikerna. Inom habiliteringen finns det verksamheter där ansvaret för barn 
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kvarstår till patienten är 21 år. Övergången från barn- till vuxenhabilitering kan också 

ske vid olika åldrar beroende var i landet patienten bor. Inom tandvården betraktas 

man som vuxen vid 23 års ålder då man själv får betala för tandvården 

 

2.3.2. Ersättningssystem 

Inom svensk hälso-och sjukvård har vi ett decentraliserat system för finansiering. Genom 

överenskommelser mellan staten och landets regioner, genom SKR, träffas 

överenskommelser som tar höjd för vissa riktade satsningar inom hälso- och 

sjukvårdsområdet, så också inom området sällsynta sjukdomar.  

Vårdens ersättningssystem påverkar omhändertagandet av personer med sällsynta 

syndrom. Det gäller t.ex. möjligheten att få tillgång till särläkemedel som kan variera mellan 

regionerna och även möjligheten till vidare utredning för att kunna fastställa en precis 

diagnos och dess orsak. Det finns också exempel på vårdcentraler som vägrat låta 

vårdtunga personer med komplexa vårdbehov lista sig där.  

Det finns exempel på hur man inom en del regioner arbetar med att finna lösningar gällande 

omhändertagandet av vuxna personer med komplexa funktionsnedsättningar, däribland 

sällsynta syndrom, inom befintlig vårdstruktur, se ovan avsnitt 2.3.1. I dessa fall har 

ersättningsystemen också anpassats för att ge möjlighet till ett mer strukturerat och 

omfattande omhändertagande av patienterna. 

 

2.3.3. Internationellt samarbete 

Internationellt samarbete är nödvändigt inom området sällsynta syndrom då kompetens kring 

tillstånden är begränsad, både nationellt och internationellt.  

Det finns sedan tidigare ett antal etablerade samarbeten inom området, t.ex. Orphanet. Ett 

annat viktigt initiativ vad gäller internationellt samarbete är ERN. 

Parallellt med dessa initiativ pågår arbete med nationell högspecialiserad vård och systemet 

för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården i Sverige.  

Det är en utmaning för den svenska vården att skapa ett nationellt arbetssätt som kan ta 

tillvara på och knyta samman den kompetens som finns internationellt med de olika delarna 

inom det svenska vårdsystemet. 

 

2.3.3. Information och kompetensutveckling  

Att lämna besked om livslång svår funktionsnedsättning är svårt oavsett om tillståndet är 

sällsynt eller inte. Avsaknad av förutsägbarhet och behandlingsplan försvåras ytterligare av 

att tillståndet är ovanligt. Inom området sällsynta sjukdomar saknas i stor utsträckning 

vårdprogram eller behandlingsrekommendationer. Socialstyrelsens kunskapsdatabas om 

sällsynta hälsotillstånd ger information om olika sällsynta sjukdomar, däribland sällsynta 

syndrom, men långt ifrån om alla. Informationen i kunskapsdatabasen ersätter inte 

professionell vård och är heller inte avsedd att användas som underlag för diagnostik eller 

behandling. En stor del av den information som finns tillgänglig om sällsynta syndrom, 

inklusive guidelines för behandling, är internationell (t.ex. Orphanet) och är inte alltid känd.  
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Inom vård– och omsorgsutbildningar saknas idag ofta undervisning om sällsynta syndrom 

och de utmaningar som individer med syndromen möter genom livet. Kunskap saknas också 

om preventiva insatser som på sikt kan förbättra individernas hälsa. 

Regionernas gemensamma arbete med kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården och 

inrättandet av Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen är satsningar för att 

komma tillrätta med behovet av ökad kunskap om sällsynta sjukdomar. Så även det 

internationella arbetet med ERN. Därutöver finns andra exempel på initiativ som sedan lång 

tid tagits för att öka kunskapen om sällsynta syndrom och dess utmaningar för professionella 

verksamma inom hälso- och sjukvården och tandvården, bl.a. inom Ågrenska, Centrum för 

sällsynta diagnoser och de odontologiska kunskapscentrumen.  

Värt att notera är att det i nuläget saknar kartläggning hur vården av personer med sällsynta 

syndrom inom den kommunala hälso- och sjukvården fungerar och om hur 

kompetensbehovet bland vård- och omsorgspersonal inom denna verksamhet ser ut. 

 

2.3.4. Tillgänglig kompetens och informationsvägar 

De sällsynta syndromen väcker ofta intresse inom olika specialiteter och många läkare 

engagerar sig ofta djupt i vården av dem. Tillstånden stimulerar också till forskning. 

Kompetensen är dock begränsad till få personer, vilket innebär att verksamheterna är 

sårbara och mindre kända.  

Det saknas tydliga informationsvägar mellan lokala, regionala, nationella och internationella 

kunskapsresurser. Professionella inom primär- och akutsjukvård saknar verktyg för att på ett 

enkelt sätt få tillgång till specialistkompetens, fördjupad information och rådgivning, vilket 

innebär att vårdkvalitet och patientsäkerhet utmanas. Det räcker inte med att information 

finns tillgänglig på olika webbplatser. Den måste även samlas, underhållas och spridas för nå 

hela vägen ut i organisationerna. Insatser inom området har skett och sker, men hälso- och 

sjukvårdens och omsorgens organisering, utmanar möjligheten att nå ut. 

 

3. GAP 

Utifrån de utmaningar för personer med sällsynta syndrom och utmaningarna för hälso- och 

sjukvården, som har konstaterats ovan, kan följande gap mellan nuläge och målbild 

konstateras.  

 

3.1. Tillgänglig kompetens, information och informationsvägar 

Att upprätthålla och utveckla kompetensen inom området sällsynta syndrom med komplexa 

vårdbehov är en utmaning för dagens hälso- och sjukvård. Antalet diagnoser är många och 

ökar, men antalet patienter med varje enskild diagnos är få till antalet. Detta innebär att en 

enskild vårdgivare möter få individer med en viss diagnos under sitt yrkesliv. Nya diagnoser 

tillkommer också successivt. Den tillgängliga kompetensen är dessutom begränsad till ett 

fåtal personer och verksamheter som är utspridda över landet. Tid för fördjupning samt 

möjlighet till kompetensutveckling är dessutom begränsad. Det gör organisationen sårbar. 

Även kännedomen om var kompetensen finns och hur den kan nås är generellt sett 

otillräcklig. 
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Utöver detta riskerar även forskning och utveckling inom området att bli eftersatt i landet när 

kompetensen finns hos ett fåtal individer.  

Kompetensgapet och bristen på kännedom om samt struktur för att nå kompetensen medför 

att patientsäkerheten och vårdkvaliteten riskeras på såväl individ som gruppnivå. 

Personer som har sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov har vanligen många 

kontakter med hälso- och sjukvårdens olika delar och ofta under hela livet. Man kan också 

behöva vård som finns tillgänglig inom olika delar av landet.  För att en patient med många 

vårdkontakter ska slippa upprepa hela sin vårdhistorik vid varje ny vårdkontakt behöver 

vårdgivare få direktåtkomst till medicinsk information från andra vårdgivare inklusive 

tandvården. Utmaningen är att vårdgivarna använder olika journalsystem som inte är 

kompatibla i struktur och innehåll. 

Det finns enligt patientdatalagen (2008:355) möjlighet för vårdgivare att under vissa 

förutsättningar dela uppgifter med varandra genom sammanhållen journalföring. Nationell 

patientöversikt (NPÖ) skapar förutsättningar för att dela medicinsk information (t.ex. diagnos 

och uppmärksamhetssignaler) mellan vårdgivare inom regioner, kommuner och privata 

vårdgivare. NPÖ används i högre utsträckning än tidigare inom den regionala hälso- och 

sjukvården. Det finns dock utvecklingspotential vad gäller registrerade uppgifter, åtkomst av 

uppgifter och användbarhet i systemet. Då en stor del av vården bedrivs i kommunal regi och 

av privata vårdgivare behöver dessa också ansluta till NPÖ för att systemet ska nå sin 

potential. 

 

3.2. Uppföljning av vårdkvalitet  

Det saknas information om hur många individer som har en viss diagnos och var dessa finns 

i Sverige. Informationen är en förutsättning för framtida arbete mot en mer jämlik vård över 

landet. Informationen är nödvändig för att skapa nationell uppföljning av vården av personer 

med sällsynta syndrom och för att följa upp vårdkvaliteten  

ICD 10 och ICD 11 uppfyller inte de behov som finns och i nuläget saknas ett nationellt 

register för att kunna arbeta vidare med vårdkvaliteten och för att samordna arbetet runt 

patienterna. Inom NPO sällsynta sjukdomar har en arbetsgrupp genomfört en förstudie med 

mål att ge förutsättningar att ta fram ett förslag på nationellt kvalitetsregister för sällsynta 

diagnoser. Beslut i frågan och eventuell implementering kvarstår. 

 

3.3. Samordning och samverkan 

Att ha ett sällsynt syndrom innebär ofta att man behöver ha många kontakter inom olika delar 

av hälso- och sjukvården samt andra insatser från samhället (t.ex. tandvård, skola, 

socialtjänst, försäkringskassan). Det är vanligt att personen med syndrom själv eller dennes 

företrädare vet mest om diagnosen och samtidigt är det svårt för dessa att veta var de ska 

vända sig i vården.  

Koordinering av enskilda insatser och en sammanhållen vårdkedja saknas. Multidisciplinärt 

samarbete mellan olika organisatoriska enheter omfattas inte heller av nuvarande 

ersättningssystem nationellt, regionalt och lokalt. I nuläget saknas t.ex. möjlighet att bilda 

expertteam för samarbete över regiongränserna. 
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Samordning och samverkan är särskilt angeläget för personer med sällsynta syndrom, som 

är komplexa och livslånga. Patientsäkerheten riskeras särskilt vid stora livshändelser 

(övergång barn-vuxen, åldrande, graviditet mm).  

Det finns också exempel på brister i samverkan mellan olika delar av samhällets stödsystem 

kring personer som har sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov, t.ex. mellan 

tandvården och hälso- och sjukvården. Det riskerar leda till att målen att hälso- och 

sjukvården ska vara resurseffektiv och jämlik inte att nås. Dessutom riskerar en del patienter 

att falla mellan stolarna.  

System för uppföljning av samverkan saknas också i stort. Den uppföljning som redovisas i 

Öppna jämförelser är begränsad till ett fåtal områden. 

 

3.4. Nationell struktur  

Sverige har ännu ingen långsiktig nationell plan för sällsynta sjukdomar, vilket finns i 

merparten av de europeiska länderna.  

I och med införandet av det nationella systemet för kunskapsstyrning av hälso- och 

sjukvården har de sällsynta sjukdomarna fått ett större fokus med ett eget nationellt 

programområde och en början till en nationell struktur.  

Därutöver pågår det parallellt flera satsningar som innefattar de sällsynta sjukdomarna, t.ex. 

exempel Genome Medicine Sweden Rare Diseases (GMS-RD), vissa delar av 

Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård, satsningen på god och nära vård samt 

arbetet med European Reference Network (ERN). I nuläget samordnas inte dessa satsningar 

vilket kan medföra att momentum går förlorad, att arbetet med en sammanhållen vårdkedja 

försvåras samt att Sverige hamnar på efterkälken vad gäller internationellt samarbete och vid 

läkemedels-/behandlingsstudier. Särlösningar bedöms dessutom enbart lösa delar av 

utmaningarna inom området. Avsaknad av nationellt helhetsgrepp kan även medföra 

dubbelarbete, slöseri med resurser och att information går förlorad under vägen.  

 

3.5. Hållbara satsningar inom området 

Många av de initiativ som har tagits inom området sällsynta sjukdomar, vilket också 

innefattar sällsynta syndrom, har hittills varit kortsiktiga och bedrivits som projekt e.dyl. Det 

gäller t.ex. verksamheterna inom de regionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD), som 

har olika uppdrag och förutsättningar att driva verksamheterna. Det gäller också 

patientorganisationerna som driver sin verksamhet med ytterst begränsade resurser och 

därmed inte alltid kan möta upp behovet av medverkan i utvecklingsarbetet inom hälso- och 

sjukvården. Kortsiktiga satsningar riskerar effektiviteten i arbetet med en, över tid, god hälso- 

och sjukvård av hög kvalitet. 

Inte heller befintliga ersättningssystem, som varierar mellan olika regioner, medför en hållbar 

finansiering av den vård som bör bedrivas i samverkan för att vara resurseffektiv, vara jämlik 

och hålla en hög kvalitet. 

 

3.6. Tillgång till diagnostiska resurser 

Tillgång till och resurser för utredning, uppföljning och diagnostik varierar över landet, något 

som riskerar att målet med jämlik vård inte uppfylls.  
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Det föreslås att en särskild NAG får i uppdrag att se över frågan om diagnostik.  
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