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KÄRNBUDSKAP:

KÄRNBUDSKAP:

  Vi behöver ett nytt policyramverk för sällsynta hälsotillstånd    

•  Trots de framsteg som gjorts, räcker dagens policyer inte längre till.

•  Framtidsstudien Rare 2030 – som har initierats av Europaparlamentet – har  
 slagit fast åtta rekommendationer för en bättre framtid för människor som lever  
 med sällsynta hälsotillstånd. 

DET HÄR KAN DU GÖRA:

  Gå med i nätverket ”Parliamentary Advocates for Rare Diseases”:

•  Få information om och genomgångar av relevant lagstiftning

•  Hjälp oss att sprida kunskap om sällsynta hälsotillstånd 
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VI BEHÖVER ETT NYTT 

EUROPEISKT POLICYRAMVERK FÖR 

SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND

BAKGRUNDSFAKTA:

 » Om sällsynta hälsotillstånd (diagnoser)

 » Varför nytt europeiskt policyramverk för sällsynta diagnoser? 

 » Varför just nu?

 » Vad är Rare 2030 och hur kan det förbättra?

*****

Om sällsynta hälsotillstånd:

  30 miljoner människor i hela Europa lever med ett sällsynt hälsotillstånd (sällsynt 
diagnos).

  En diagnos är sällsynt när den påverkar färre än 1 av 2 000 medborgare – det finns 
över 6 000 olika sällsynta hälsotillstånd.

  Sällsynta hälsotillstånd är ofta långvariga, fortskridande, medför funktionsnedsättningar 
och kan vara livshotande.

  För de flesta sällsynta hälsotillstånd finns varken botemedel eller behandling.

  Patienter med sällsynta hälsotillstånd har svårare att få rätt diagnos, vård 
och behandling.

 Människor som lever med ett sällsynt hälsotillstånd drabbas ofta av betydande sociala 
och finansiella svårigheter. 

  Vi måste samarbeta över hela Europa, eftersom det faktum att varje diagnos bara 
påverkar en handfull personer gör att den medicinska kompetensen är utspridd och att 
tillgänglig kunskap och data är bristfälliga.

  Europa har gjort mycket för sällsynta hälsotillstånd och ett fruktbart samarbete har 
pågått fram till och med idag, men ännu återstår mycket att göra.
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Varför behöver vi ett nytt europeiskt policyramverk för sällsynta hälsotillstånd?

Under det senaste årtiondet har vi sett stora framsteg för människor som lever med 
ett sällsynt hälsotillstånd i Europa. Men i verkligheten kvarstår icke tillgodosedda 
behov och dagens policyer är inte längre tillräckliga.

För människor som lever med en sällsynt diagnos i Europa::

  Tar det fortfarande i genomsnitt fyra år att få en diagnos;

  Har endast 6 % tillgång till en behandling för sin funktionsnedsättning;

  Har 8 av 10 patienter och anhörigvårdare svårt att utföra enkla aktiviteter i dagligt liv.

Dagens policyer håller inte jämna steg med morgondagens behov, i takt med att nya 
tekniker uppstår och hälsoprioriteringar förskjuts. Vi behöver ett uppdaterat/förnyat 
policyramverk för sällsynta hälsotillstånd för att:

  Fungera som vägledning för genomförandet av nationella planer för sällsynta hälso-
tillstånd med gemensamma mätbara mål; 

  Sammanföra en förnyad samordnad strategi för forskning, digital teknik, hälso- och 
sjukvård samt social välfärd som komplement till dagens lagstiftning;

  Uppmuntra fortsatta investeringar inom området sällsynta hälsotillstånd på såväl 
europeisk som nationell nivå, för att säkerställa att vi inte förlorar fart. 

VI BEHÖVER ETT NYTT 

EUROPEISKT POLICYRAMVERK FÖR 

SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND 

Varför just nu?

Eftersom mycket fortfarande återstår att göra: 

 Att främja ett patientcentrerat förhållningssätt till sällsynta hälsotillstånd som 
fokuserar på ej tillgodosedda behov hos gruppen som har en sällsynt diagnos. 

  Att integrera de nya tekniker som har uppstått under de senaste 10 åren inom 
datainsamling, forskning, medicinska produkter och utrustning samt diagnostik och 
patientvård.

 Att se till att Europa fortsätter att göra det möjligt för gruppen som har en sällsynt 
diagnos att skapa den kritiska massa av patienter, experter, kunskap, riktlinjer och 
resurser som behövs, genom att samordna och tillföra värde till nationella insatser.
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VI BEHÖVER ETT NYTT 

EUROPEISKT POLICYRAMVERK FÖR 

SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND 

Eftersom det finns en stark drivkraft från andra EU-institutioner och själva Europa-      
parlamentet!

  Den nyligen publicerade rapporten från Europeiska revisionsrätten ger en ytterligare 
drivkraft för ett uppdaterat ramverk för sällsynta diagnoser. Rapporten rekommende-
rar att till 2023 ska ”Europeiska kommissionen: (a) utvärdera resultaten av strategin för 
sällsynta hälsotillstånd [Rådets rekommendation om en satsning avseende sällsynta 
diagnoser 2009] (inklusive de europeiska referensnätverkens roll) och avgöra huruvida 
den här strategin behöver uppdateras, anpassas eller bytas ut”.

  Europaparlamentet antog 2020 en resolution om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 
som efterlyste en EU-handlingsplan för sällsynta och försummade hälsotillstånd. 

Sist men inte minst, eftersom framtidsstudien för rekommendationer för sällsynta 
hälsotillstånd Rare 2030 har banat väg för förändring.

Vad är Rare 2030 och hur kan det här initiativet underlätta?

Under de senaste två åren har experter från området sällsynta hälsotillstånd  - 
patienter, vårdgivare, kliniker, forskare, branschfolk och beslutsfattare – gjort 
gemensam sak i framtidsstudien för sällsynta hälsotillstånd Rare 2030, för att 
tillsammans fatta ett viktigt beslut: Vilken slags framtid vill vi ha för personer 
som lever med en sällsynt diagnos i Europa?

Rare 2030 lade grunden till att formulera en ny uppsättning policyer för sällsynta diagnoser.

  Initierades som ett pilotprojekt av Europaparlamentet och som sedan samfinansie-
rades av Europeiska kommissionen.

  En deltagarbaserad och inkluderande studie mellan januari 2019 och mars 2021, 
med en expertpanel bestående av över 250 framstående tankeledare och tusentals 
människor som lever med en sällsynt diagnos (via RareBarometer-undersökningen).    

  Använde sig av framtidsstudiemetoder för att skapa optimala framtida scenarier för 
policyer för sällsynta hälsotillstånd och stakade sedan ut vägen, för att uppnå dessa 
scenarier genom strategi- och policyförändringar.

   Som ett resultat tog 8 övergripande rekommendationer form inom 8 huvud-  
policyområden och som beskriver åtgärderna som måste vidtas, för att säkerställa att 
framtiden för de 30 miljoner människor som lever med en sällsynt diagnos inte över-
lämnas åt slumpen. Dessa rekommendationer lägger grunden till de policyer för 
sällsynta hälsotillstånd som behövs under nästa årtionde.

https://www.westander.se/pr-handboken/10-tips-om-tankeledarskap/
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GÅ MED I “THE 
NETWORK OF 
PARLIAMENTARY 
ADVOCATES”

”The Network of Parliamentary Advocates for Rare Diseases” är ett strukturerat sätt att 
i Europaparlamentet tillvarata intressena för dem som lever med sällsynta diagnoser.

Nätverket utgörs av Europaparlamentsledamöter och nationella parlamentsledamö-
ter som länge har arbetat för att förbättra för människor med sällsynta diagnoser el-
ler intresserat sig för områden som är relevanta för sällsynta hälsotillstånd (folkhälsa,      
sociala frågor, forskning och innovation).

Nätverkets uppdrag är:

  Att utforska och diskutera specifika utmaningar som människor som lever med en 
sällsynt diagnos ställs inför och säkerställa större handlingskraft på EU-nivå genom 
riktat stöd;

  Att utforma politiska insatser för framtida lagstiftning och program, och säkerställa 
att sällsynta hälsotillstånd görs till en integrerad del av EU-baserade, nationella och 
regionala program när det gäller hälsa, forskning, sociala frågor och andra relevanta 
policyer.

EURORDIS sköter nätverkets sekretariat och löpande verksamhet.

Hur detta kommer att bidra till att stödja Rare 2030-rekommendationerna:

Rare 2030-rekommendationerna kommer att utgöra grunden för EURORDIS – Rare 
Disease Europe och dess medlemmars arbete för att bilda opinion inför kommande 
lagstiftningsdebatter.

För att vi ska uppnå våra mål till 2030 krävs lagändringar inom många olika områden, 
inte bara ett. Det finns många aktuella och kommande möjligheter att föra fram vårt 
program:

  Aktuellt lagstiftningsarbete rörande dataförvaltningsakten

  Kommande lansering av lagstiftning rörande ett europeiskt hälsodataområde

  EU-handlingsplanen för den sociala pelaren

  Kommande revidering av den farmaceutiska strategin

  Kommande arbete rörande direktivet om patienträttigheter vid utlandsvård

Som en del av det här nätverket kommer vi att tillhandahålla detaljerade genomgångar 
av dessa områden, för att driva på förändringar för en bättre framtid för människor 
som lever med en sällsynt diagnos.

https://www.eurordis.org/content/launch-parliamentary-advocates-rare-diseases
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/QANDA_21_821
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BILAGA:
RARE 
2030-REKOMMENDATIONERNA

Framtiden för människor som lever med ett sällsynt hälsotillstånd får inte överlämnas 
åt slumpen. För att vi ska kunna spela en positiv roll i framtiden, uppmanar vi EU:s     
institutioner och medlemsstater att följa våra 8 rekommendationer för en ny genera-
tion policyer för sällsynta sjukdomar till 2030.

 RARE 2030-REKOMMENDATION 1:

LÅNGSIKTIGA, INTEGRERADE EUROPEISKA OCH 
NATIONELLA PLANER OCH STRATEGIER  

 Ett europeiskt policyramverk som styr implementeringen av konsekventa nationella 
planer och strategier, vilka regelbundet övervakas och bedöms av ett flerpartsorgan.

Specifikt:

• Samordning med andra europeiska och nationella strategier (t.ex. för cancer, data, 
forskning, tillgänglighet, sociala rättigheter)

• Harmonisering av definitionen av sällsynta hälsotillstånd

• Samordning med de internationella målen (SDGs)

• Ett nytt fokus på övervakning

• Långsiktigt hållbart arbete med tillräcklig finansiering

• Ett förnyat fokus på antagandet av nationella planer och strategier

• Ett lämpligt flerpartsforum för att uppnå detta

https://sdgs.un.org/2030agenda
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BILAGA:
RARE 
2030-REKOMMENDATIONERNA

RARE 2030-REKOMMENDATION 2:

TIDIGARE, SNABBARE, MER KORREKTA DIAGNOSER
 En bättre användning av dagens effektiva och tillgängliga verktyg, nya tekniker och 

innovativa metoder som drivs av patienternas behov. Ojämlikheter när det gäller till-
gång till diagnostik och vård måste elimineras genom harmonisering av standarder.

Specifikt:

• Främja jämlikhet när det gäller tillgången till vård, oavsett var i Europa

• Underlätta för patienterna att hitta rätt i hälso- och sjukvårdssystemen

• Utforma vägar till vård i samverkan mellan hälso- och sjukvårdspersonal och            
patienter

• Förbättrad diagnostisk kompetens, genom att främja europeiskt och globalt nät-
verkande

• Säkerställa en integrerad, internationell strategi för patienter med för närvarande ej 
diagnostiserbara tillstånd

• Öka medvetenheten om sällsynta hälsotillstånd inom läkarutbildningen

• Främja en bred och jämlik implementering av nästa generations sekvensering och 
andra framväxande nya tekniker i de nationella hälso- och sjukvårdssystemen
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BILAGA:
RARE 
2030-REKOMMENDATIONERNA

RARE 2030-REKOMMENDATION 4:

INTEGRERAD OCH PERSONCENTRERAD VÅRD
 Implementera EU-insatser och nationella insatser för att säkerställa att människor som 

lever med en sällsynt diagnos i samhällen integreras i samhällena och ekonomierna.

Specifikt: Säkerställa principerna som fastställts av befintliga konventioner

• Implementera direktivet (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete och fritid för           
anhörigvårdare

• Främja en sektorsövergripande strategi

• Skydda kontinuiteten när det gäller viktiga ramverk och europeiska plattformar

• Stödja utformningen av hälso- och sjukvårdssystem samt sociala system:

  o Ärendehantering

  o Tillgång till socialt stöd

  o Rätten att bli bortglömd

RARE 2030-REKOMMENDATION 3:

TILLGÅNG TILL HÖGKVALITATIV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
 Tillhandahållande av politiskt, finansiellt, operativt och tekniskt stöd på europeisk,     

nationell och regional nivå för att upprätta ett högspecialiserat hälso- och sjukvårdseko-
system där alla får adekvat vård.

Specifikt:

• Centraliserat beslutsfattande, bättre policy- och strategiplanering, mer resurser och

• Stärkt kompetens för högspecialiserad sjukvård via europeiska referensnätverk

• Hållbara och proportionerliga investeringar från nationella och EU:s budgetar för att 
stärka de europeiska referensnätverkens kompetens

• Skala upp kapaciteterna hos samt stärka EU:s hälso- och sjukvårdssystem där kompe-
tenscenter kan fungera som pålitliga universella källor och kuratorer

• En interoperativ infrastruktur och en fullödig datastrategi för sällsynta diagnoser

https://www.di.ax/rattigheter-och-skyldigheter/registrerades-rattigheter/ratt-radering
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BILAGA:
RARE 
2030-REKOMMENDATIONERNA

RARE 2030-REKOMMENDATION 6:

INNOVATIV OCH BEHOVSLEDD FORSKNING OCH UTVECKLING
 Basal, klinisk, social och translationell forskning upprätthålls som en prioritering, genom 

att öka anslagen och därmed skapa större incitament inom mer försummade områden, 
samt stödja infrastrukturerna som krävs för att skynda på upptäckandet och inhämtandet 
av kunskap.

Specifikt:

• Optimera användning av begränsade resurser genom strategiska investeringar och 
uppmuntra till datadelning (Horisont Europas samverkansprogram för sällsynta       
hälsotillstånd)

• Säkerställa större incitament för alla stadier av forskning

• Investera i förkonkurrenskraftiga infrastrukturer för att främja behovsledd forskning

• Förbättra offentlig-privata forskningssamarbeten

• Främja/upprätthålla internationellt forskningssamarbete genom IRDIRC och andra 
internationella konsortier

RARE 2030-REKOMMENDATION 5: 

PARTNERSKAP MED PATIENTER
 En övergripande kultur som uppmuntrar meningsfullt deltagande, engagemang,          

delaktighet och ledarskap för människor som lever med en sällsynt diagnos, inom såväl 
den offentliga som den privata sektorn.  

Specifikt:

• Partnerskap inom forskningen, inklusive insamling av patientrapporterade resultat 
och erfarenheter

• Engagera patienterna som jämbördiga parter i beslutsfattandet

• Delaktighet genom flerpartsinitiativ, -projekt och -dialoger

• Stödja specifika patientgrupper genom utbildning, för att stödja befintliga initiativ 
eller leda sina egna 

• Stödja nya europeiska eller globala patientföreningar, -grupper eller -organisationer 
för de mest sällsynta hälsotillstånden

https://sv.wikipedia.org/wiki/Translationell_forskning
https://www.merriam-webster.com/dictionary/precompetitive
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BILAGA:
RARE 
2030-REKOMMENDATIONERNA

RARE 2030-REKOMMENDATION 7:

OPTIMERA DATA FÖR PATIENT- OCH SAMHÄLLSNYTTA
 Alla relevanta europeiska datakällor bör förenas till ett kontinuum (”obruten följd”) 

och om möjligt kopplas ihop på global nivå. Datadelandet mellan olika infrastrukturer 
och länder ska optimeras och underlättas genom antagandet av gemensamma kodi-
fieringssystem.

De semantiska, tekniska, juridiska, finansiella och politiska ramverken på europeiska 
och nationella nivåer samt kunskaperna, färdigheterna och den politiska viljan att 
använda och återanvända befintliga data och samla in nya (inklusive verklighetsdata) 
ska förbättras för att kunna:

• Flytta fram diagnostisk kapacitet, forskning och utveckling

• Övervaka folkhälsopåverkan

• Säkerställa att investeringar motsvarar ej tillgodosedda medicinska behov

• Uppmuntra flerpartsdialog/-samverkan i beslutsfattandet

• Integrera utbildning kring insamling/användning/delning av data

• Främja antagandet av erkända bästa metoder och standarder
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BILAGA:
RARE 
2030-REKOMMENDATIONERNA

RARE 2030-REKOMMENDATION 8:

TILLGÄNGLIGA, LÄTTÅTKOMLIGA OCH 
ÖVERKOMLIGA BEHANDLINGAR

 Upprätta anpassade regelverks-, prissättnings- och ersättningspolicyer, uppmuntra 
ett kontinuum (”obruten följd”) av evidensskapande och ett europeiskt ekosystem som     
lockar till sig investeringar, främjar innovation och hanterar hållbarhetsutmaningar.

Specifikt:

• Tidig flerpartsidentifiering av ej tillgodosedda behov

• En kvalificeringströskel som inkluderar prevalens och incidens

• Ett graderat incitamentssystem

• Ett stärkt mandat för den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som omfat-
tar   tidig dialog, benämning, löpande vetenskaplig rådgivning och studieprotokoll-        
assistans

• Ett ramverk för bedömning av hälsoteknik (HTA) som stöder bedömningen av effek-
tivitet och relativitet

• Ett kontinuum (”obruten följd”) av jämförande evidensskapande som möjliggörs      
genom flersyftessjukdomsregister

• En europeisk tabell för prissättning och förhandling

https://sv.wikipedia.org/wiki/Prevalens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Incidens_%28epidemiologi%29


RARE 2030-PROJEKTET
Rare 2030:s webbplats (engelska)

Rare 2030:s kunskapsdatabas (en)

Rare 2030:s framtidsstudie 
(tillgänglig på 6 språk)

JURIDISKA DOKUMENT & EU-POLICY
2009 Rådets rekommendation om en satsning avseende 
sällsynta diagnoser 
(tillgänglig på 22 språk)

EU-policy för sällsynta diagnoser

Om Europaparlamentet (engelska)

Om Europaparlamentets ledamöter (engelska)

Agenda 2030 för hållbar utveckling (engelska)

NGO Committee for Rare Diseases

KOMPLETTERANDE INFORMATION
Se följande online-dokument för ytterligare information om sällsynta hälsotillstånd, 

EU:s policyer samt Rare 2030-projektets policyförslag.

www.rare2030.eu

Tel. +33 1 56 53 52 10    eurordis@eurordis.org    eurordis.org

HÅLL DIG UPPDATERAD! 

Följ Rare 2030 på Twitter@
rare2030

https://www.rare2030.eu/
https://www.rare2030.eu/knowledgebase/
https://www.eurordis.org/news/rare2030-foresight-study-building-better-future-people-living-rare-disease
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/ae00974e-5e19-409a-b103-0d5bfae6b2d8
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/ae00974e-5e19-409a-b103-0d5bfae6b2d8
https://www.eurordis.org/eu-rare-disease-policy
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.ngocommitteerarediseases.org/
https://twitter.com/rare2030
https://twitter.com/rare2030

