
Sjeldne diagnoser – hvordan 
fikk Norge sin strategi? 

Ingunn Westerheim, seniorrådgiver i FFO



Sentrale aktører på sjelden-området i Norge

§ Helse- og omsorgsdepartmentet (HOD) – ansvar for helsepolitikken herunder å lage nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

§ Helsedirektoratet 

§ Har det faglige ansvaret for helse- om omsorg (herunder sjeldne diagnoser) – men en del er delegert til NKSD

§ Ansvaret for sjeldne nå plassert flere steder i direktoratet – hovedsakelig i avdeling for spesialisthelsetjenester (divisjon Kvalitet og forløp)

§ Har fått tildelt det operative ansvaret for nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 

§ Har ansvar for godkjenning av søknader fra norske HCP (health care providers) til Europeiske Referansenettverk (ERNs) 

§ Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) – driver ikke klinisk behandling

§ Nasjonale og regionale behandlingstjenester (spesialisthelsetjenesten)

§ Legemiddelverket, Nye Metoder og Sykehusinnkjøp

§ Godkjenning av nye legemidler 

§ Prioriteringsprosesser rundt nye metoder (herunder legemidler) 

§ Legemiddelindustrien



Nevromuskulært kompetansesenter
Universitetssykehuset Nord-Norge

Nasjonalt kompetansesenter 
for porfyrisykdommer
Haukeland universitetssykehus

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus

NK-SE Nasjonalt kompetansesenter for 
sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Oslo universitetssykehus

SSD Senter for sjeldne diagnoser
Oslo universitetssykehus

NSCF Norsk senter for cystisk fibrose
Oslo universitetssykehus

Frambu senter for sjeldne diagnoser 
Stiftelse, Siggerud

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Sunnaas sykehus

TAKO-senteret 
Lovisenberg Diakonale sykehus

NKSD-F (NKSDs fellesenhet)
Oslo universitetssykehus

Supplement til andre 
tjenester

Kompensere for manglende 
kunnskap om sjeldne 

diagnoser i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, 
andre tjenester og etater



Pasientorganisasjoner på Sjelden-feltet

§ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

§ er en interessepolitisk paraplyorganisasjon med 84 landsdekkende organisasjoner. Disse representerer 335.000 medlemmer.

§ FFO har ca 35 organisasjoner nasjonalt som helt eller delvis er av og med personer med sjeldne diagnoser (dermed regner vi 

oss som Norges sjelden-paraply) 

§ Er med i SBONN – det nordiske samarbeidet mellom paraplyorganisasjoner for sjeldne

§ I strategiarbeidet har også flg organisjoner vært med:

§ Unge Funksjonshemmede

§ Kreftforeningen

§ SAFO 

§ Ca 50 sjeldengrupper totalt i Norge er etablert som en organisasjon (hvorav 40 får støtte fra Bufdir) 



Politisk påvirkning i forkant av strategien

§ Flere aktører jobbet i mange år for å få på plass en 

sjelden-strategi: 

§ Organisasjonene 

§ Koalisjonen (en koalisjon av legemiddelfirmaer 

som jobber med legemidler for sjeldne) 

§ Fagmiljø (nasjonal kompetansetjeneste for 

sjeldne diagnoser – NKSD) 

§ En politiker kalt Ruth Grung ble overbevist, og stilte 

helseministeren et såkalt interpellasjonsspørsmål i 

Stortinget (parlamentet) 
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Som svar på interpellasjon fra Stortinget i januar 2017 om behovet for en 
strategi for sjeldne diagnoser, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie:

"Utfordringsbildet for mennesker med sjelden diagnose gjør at det er 
behov for å tenke nytt for å møte morgendagens krav til kvalitetssikring og 
utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging for personer med 
sjeldne diagnoser. Strategien for mennesker med sjeldne diagnoser skal 
bidra til å avklare organiseringen av tjenestene og rollene til brukerne, 
offentlige tjenester, forskning og fagpersoner, til myndighetene og til de 
frivillige organisasjonene. Arbeidet vil nå involvere fagmiljøer med 
behandlingsansvar, nasjonale behandlings- og kompetansetjenester og ikke 
minst brukerne. Så mitt svar på interpellasjonen er enkelt og greit: Ja". 



Kampen om definisjonen

§ MYE diskusjon om definisjonen i perioden 

2017, 2018 og 2019

§ HOD og Hdir ønsket å gå i samme retning som 

EU og Sverige, men organisasjonene var 

nervøse for at konsekvensene for 

tjenestetilbudet i Norge ikke var godt nok 

utredet. 

§ Denne diskusjonen førte til et anstrengt 

samarbeidsklima



Oppdragsbrevet fra HOD 20. aug 2018
§ Utarbeide et utkast til strategi for sjeldne diagnoser (tentativ frist 1.12.2019) som minimum skulle ivareta disse punktene: 

§ Definisjon av sjeldne diagnoser, jfr oppdrag 1.

§ Bakgrunn- utfordringsbilde, status og utviklingstrekk

§ Strategiens sammenheng med andre utredninger, planer og strategier, feks nasjonal strategi for persontilpasset medisin

§ Pasientens helsetjeneste - likeverdig samarbeid

§ Særskilte prioriteringsutfordringer knyttet til sjeldne sykdommer med hensyn til blant annet dokumentasjon av effekt og kostnadseffektivitet

§ Behandling/oppfølging (i spesialisthelsetj, kommunal helse- og omsorgstj. og andre sektorer)

§ Kobling av nasjonale behandlings- og kompetansetjenester mot (ny) definisjon, samt sammenheng med deltakelse av nasjonale tjenester i 

ERNs

§ Kvalitetsindikatorer, biobanker, kvalitetsregistre og klassifisering 

§ Internasjonalt samarbeid-- EU, Norden

§ Forskning, kunnskapshåndtering og innovasjon, nasjonalt og internasjonalt 

§ Økonomiske og administrative konsekvenser. 
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HODs brev om ny definisjon 24.06.19

§ Ny norsk definisjon ble formidlet 24. juni 2019: 

§ En sjelden tilstand defineres som en helsetilstand med lav prevalens dvs med veiledende forekomst færre enn 5 av 10.000 

innbyggere i tråd med Europaparlamentets og -rådets beslutning nr. 1295/1999/EG av den 29. april 1999. 

§ HOD ber om at videre arbeid med strategien for sjeldne diagnoser også ivaretar eventuelle behov for 

fortolkning og presisering som måtte bli reist som følge av definisjonsendringen. 

§ Direktoratet legger i sin konklusjon spesiell vekt på at videre arbeid ivaretar både de som har en sjelden, 

medfødt tilstand, og de som har en sjelden ervervet tilstand. Departementet ber om at videre arbeid med 

strategien vurderer hva det vil innebære å likestille pasienter med ervervede tilstander som har 

symptomlikhet med en medfødt sjelden tilstand. 

§ Tidligere var det et krav om at diagnosen måtte være genetisk/medfødt for å være regnet som sjelden. 



Hvordan ble ny strategi til? 

§ Rådslag (stor workshop) senhøsten 2019 hvor alle aktører på sjelden-området fikk komme med innspill til hva 

de mente strategien burde inneholde 

§ Dykket ned i detaljene alt for tidlig – burde heller avgrenset til et par hovedspørsmål 

§ Etablert en prosjektgruppe i 2020 ledet av Helsedirektoratet 

§ Ledet av en prosjektleder uten kunnskap om sjeldne diagnoser 

§ Etableringen skjedde rett etter Hdir omorganiserte og alle som jobbet med sjeldne diagnoser ble spredt på ulike avd.

§ Etablert en skrivegruppe ledet av Helsedirektoratet, hvor både spesialisthelsetj, FFO og NKSD var inkludert 

§ Rådgivende referansegruppe med svært mange interessenter - sprikende interesser og hvor «alle synes deres 

fagområdet var viktigst»



Hva var utfordringene?

§ Alt for lang tid ble brukt til å krangle om definisjonen før arbeidet kom i gang 

§ Mangel på helhetskunnskap og oversikt over hva som er spesielt for sjeldne diagnoser hos de som skulle lede arbeidet 

§ Ingen overgripende analyse (survey, kartlegging, rapport) av hva som var de konkrete utfordringene som skulle løse

§ Mangel på innledende avgrensning av hva strategien skulle inneholde – hva er det vi MÅ løse og hva er «kjekt å ha»?

§ Referansegruppemøter med veldig mange aktører – burde kanskje vært erstattet av skriftlige høringer med korte frister? 

§ Viktige spørsmål ble skjøvet til parallelle prosesser (legelmiddelgodkjenning, prioritering og persontilpasset medisin) 
istedenfor å bli adressert i strategien, enda dette var med i HOD sin bestilling til Hdir

§ For dårlig koordinering internt hos de ulike aktørene (inkludert pasientorg.) av hvilke konkrete tiltak vi ønsket og hva som 

burde prioriteres.
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Strategi lansert av HOD august 2021

§ Før jul i 2020 ble Helsedirektoratets utkast til strategi 
levert til HOD 

§ Organisasjonene ikke fornøyde 

§ Mer virkelighetsbeskrivelse enn strategi – og 
ingen konkrete målbare tiltak, jf. anbefalingene 
fra Rare2030 og Nordic Roadmap

§ Møte med HOD og organisasjonene januar/februar 
2021 

§ Strategien ble lansert av HOD august 2021

§ Fortsatt mye beskrivelse – men nytt kapittel med 
konkrete tiltak (men mange er utredning av pågående 
saker) 



Strategiens tiltak – 1-5 

1. De regionale helseforetakene skal sørge for at infrastruktur for genetiske undersøkelser omfatter sjeldne diagnoser.

2. Helsedirektoratet skal, i samarbeid med de regionale helseforetakene, sørge for at vi har et dynamisk system for 

inkludering av nye sykdommer i nyfødtscreeningen.

3. De regionale helseforetakene gis i oppdrag, i samarbeid med brukerorganisasjonene og andre relevante aktører, å utrede 

hvordan likeverdig og rask tilgang til høyspesialisert utredning, diagnostikk og behandling best kan ivaretas i 

spesialisthelsetjenesten gjennom nasjonale og evt. regionale tilbud.

4. De regionale helseforetakene skal legge til rette for økt norsk deltakelse i alle de europeiske referansenettverkene (ERN) 

som er etablert, og å etablere formaliserte norske fagnettverk på fagområder der Norge er representert.

5. Helsedirektoratet gis i oppdrag å etablere et nasjonalt forum for deltagere i og rundt arbeidet med European Reference 

Network, inkludert deltakelse fra brukerorganisasjonene.



Strategiens tiltak 5-10 

1. Direktoratet for e-helse gis i oppdrag, i samarbeid med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene, å utrede om 

dagens kodeverk og pågående initiativ dekker behovet for sjeldne diagnoser, herunder ICD-11 og ORPHA-koder.

2. De regionale helseforetakene gis i oppdrag å utrede og eventuelt etablere et nasjonalt register for sjeldne diagnoser med 

utgangspunkt i Sjeldenregisteret som er etablert ved Oslo universitetssykehus HF.

3. Helsedirektoratet gis i oppdrag, i samarbeid med brukerorganisasjonene, KS og de regionale helseforetakene, å utrede

hvordan brukernes behov for mestring i et livsløpsperspektiv bedre kan ivaretas for pasienter med sjeldne diagnoser og 
lidelser.

4. Helsedirektoratet gis i oppdrag, i samarbeid med relevante aktører og fagmiljøer, å vurdere og prioritere Norges deltakelse i

ulike internasjonale fora og foreslå hensiktsmessig forankring og deltakelse fra brukere, fagmiljøer og helsemyndigheter.

5. Helsesektoren og utdanningssektoren / spesialisthelsetjenesten og Statped gis i oppdrag å vurdere hvordan samarbeidet 

kan forbedres med sikte på å få et mer koordinert tjenestetilbud.


