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Inledning

Europlan i Sverige,  
en intensiv framgångshistoria
Deltagare, föreläsare och arrangörer är mycket nöjda. Vi hade en fantastisk dag. Så sammanfattar Riksförbundet 
Sällsynta diagnosers projektledare Maria Gardsäter sina intryck från Sällsynta diagnosers Europlan-konferens 
måndagen den 26 november 2012. 

Ungefär 150 personer deltog. Ytterligare åhörare följde konfe-
rensen via webbsändning. Så gott som alla berörda intressenter 
var representerade: riksdagsledamöter, beslutsfattare på regio-
nal nivå samt företrädare från kompetenscenter för sällsynta 
diagnoser. Därtill deltog tjänstemän från alla berörda organisa-
tioner, myndigheter och nätverk. Dessutom fanns 35 represen-
tanter från föreningar för sällsynta diagnoser på plats.

Utgångsläge: 
Tung kritik mot ett tunt strategiförslag
Socialstyrelsen hade offentliggjort sitt förslag till en nationell 
strategi för sällsynta sjukdomar, och överlämnat det till Social-
departementet, bara några veckor före Europlan-konferensen. 

Strategin hade emellertid, redan före konferensen, blivit kriti-
serad av tunga intressenter, inklusive riksdagsledamöter och 
professorer vid kompetenscentrum. Kritiken gick ut på att 
strategin ansågs vara tunn. 

En mycket kritisk debattartikel om strategin publicerades av 
Riksförbundet Sällsynta diagnosers ordförande Elisabeth Wal-
lenius på webbplats i “Dagens Medicin”, den viktigaste svenska 
tidskriften för hälsovård, den 22 november 2012. 

http://www.dagensmedicin.se/debatt/strategiforslag-for-sall-
synta-sjukdomar-ett-antiklimax/
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Riksförbundet hade, som följd av det tunna förslaget, gjort en 
egen skuggstrategi med kompletterande förslag. “Skuggan” ut-
gick från de prioriterade områden som anges i Socialstyrelsens 
strategiutkast. Skuggstrategin gav många exempel på vad som 
kunde ingå i en handlingsplan.

Förberedelse:
Workshop för diagnosföreningarna i förbundet
Under ordförandemötet, helgen före konferensen som var på 
en måndag, anordnade Riksförbundet Sällsynta diagnoser en 
workshop om den nationella strategin. Cirka 50 företrädare för 
medlemsföreningarna deltog. Denna förberedelse var mycket 
uppskattad. Dessutom gav den stor utdelning på konferensen. 
Flera medlemmar uttryckte att de, efter workshopen, kunde 
använda sina personliga erfarenheter och berättelser på ”en an-
nan nivå”, och i ökad utsträckning bidra till diskussionerna.

Tillvägagångssätt:
Presentationer, paneldiskussioner och tankesmedjor
De inledande föredragningarna genomfördes i raskt tempo 
och var mycket intressanta och givande. Först ut var ”den 
svenska modellen”, med presentation av den föreslagna strate-
gin av utredaren Susanne Bergman, den svenska nationella 
funktionen för samordning och information (NFSD) beskrevs 

av verksamhetschef Veronica Wingstedt de Flon, därtill kom 
redogörelser av relevanta EU-dokument. Detta följdes av en 
jämförande analys mellan svenska, franska och danska förhål-
landen vad gäller sällsynta diagnoser, lysande framförd av lä-
karen Kerstin Westermark. Sedan vidtog paneldiskussioner 
med ett antal respekterade och betydelsefulla personer som 
kommenterat strategiutkastet.

Målet för diskussionerna på förmiddagen var att de skulle 
vara inspirerande för tankesmedjorna under eftermiddagen. 

Tankesmedjorna/gruppdiskussionerna var också mycket upp-
skattade då ämnena, åtgärdsförslag för strategins prioriterade 
områden, diskuterades livligt och avrapporterades för samtliga 
konferensdeltagare. En sammanfattning av arbetsgruppernas 
åtgärdsförslag ingår i denna konferensrapport.

Resultat:
Samarbete, center, styrning  
Moped, vespa, motorcykel
Några nyckelord som ständigt återkom under konferensen var: 
Samarbete, regionala center och central styrning. Men hur ska 
förslaget till nationell strategi för sällsynta sjukdomar omsättas 
i praktisk handling, så att strategin inte bara blir ett slag i luf-
ten? Denna fråga skulle stötas och blötas och förhoppningsvis 
även besvaras under konferensen.

Inledningsvis konstaterade Riksförbundets ordförande Eli-
sabeth Wallenius att förbundet snart blir 15 år och därmed “fyl-
ler moped”. Vi är en “stökig 15-åring”, som är missnöjd med 
samhällets strukturer som inte fungerar för dem som har säll-
synta diagnoser. Hon fortsatte: Istället för en moppe har vi fått 
en strategi som för tillfället är parkerad i Socialdepartementets 
garage. Därifrån måste den rulla vidare om något ska hända. 
Men än så länge gör den bara 30 km i timmen. Elisabeth nämn-
de att mopeder visserligen går att trimma. Men egentligen är 
det en mäktig motorcykel som behövs, inte en maklig moped, 
och det är därför konferensen anordnats. Om vi trimmar mop-
pen tillräckligt, så kanske den blir en motorcykel till slut. Det 
var poängen i Elisabeths budskap.

Metaforen med mopeden gick som en röd tråd genom kon-
ferensen. Det framhölls att “mopeden måste ha en motor”, i 
form av regionala center för sällsynta diagnoser, samt att 
bränsle i form av särskilda stimulansmedel är nödvändigt om 
trimningen ska bli framgångsrik.

Många professionella, inom och utanför vården, har med 
sällsynta diagnoser att göra. Ett dilemma som påtalades var att 
ingen har mandat att samordna alla de olika yrkesgrupper 
som, var för sig, utför insatser för personer som har sällsynta 
diagnoser. En del verksamheter kallades “isolerade öar”. Bro-
byggare behövs. En annan parallell var att till och med när ett 
badrum renoveras så avsätts särskilda medel för någon med 
ansvar för att ha koll på helheten och samordna hantverkarna. 
Men så sker inte när det handlar om vård för den som har en 
sällsynt diagnos. Då läggs allt krut på att varje separat insats 
ska bli optimal, men inget går till att samordna de enskilda de-
larna till en fungerande helhet. 

En uppmaning från en paneldiskussion var att “trimma 
rätt”, med tillägget att “en smidig vespa är bättre än en trafikfar-
lig mojäng”. Och debatten under konferensen visade med all 
önskvärd tydlighet att det tveklöst behövs ett kraftfullt “sällsynt 
fordon” som smidigt tar sig fram över traditionella budget- och 
verksamhetsgränser, vilka sätter käppar i (moped)hjulet för det 
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nytänkande som är en förutsättning för förändring. En av före-
dragshållarna gjorde en jämförelse med förhållandena i Dan-
mark och Frankrike. En entydig slutsats av erfarenheterna från 
dessa båda länder var att det behövs en styrkommitté med både 
muskler och mandat att besluta. 

Riksförbundet Sällsynta diagnosers skuggstrategi nämndes, 
uppskattades och välkomnades av såväl medlemmar i förbun-
det som övriga medverkande intressenter. För första gången 
föreslog parlamentsledamöter och regionala politiker en sär-
skild budget för genomförandet av strategin. 

Elisabeth Wallenius erinrade om att detta egentligen var den 
tredje konferensen med koppling till en nationell strategi. Den 
första, som var för några år sedan, samlade ett 30-tal besökare. 
Den andra, 2010, hade ett 80-tal deltagare. Nu var proppfullt  
i en lokal för 140, kunde hon fastställa; som ett tydligt tecken på 
att sällsynta diagnoser under de senaste åren fått allt större 
uppmärksamhet. 

Fortsättning:
Slutsatserna från konferensen presenteras för Social-
departementet och övriga aktörer
Resultatet av Europlan-konferensen kommer att rapporteras 
till vår europeiska samarbetsorganisation EURORDIS som ge-
nomför Europlan-projektet. Vi kommer självfallet också att 
presentera våra slutsatser från konferensen, inklusive tanke-
smedjornas åtgärdsförslag, för Socialdepartementet. Där be-
reds frågan om vad som ska hända med Socialstyrelsens strate-
giförslag från oktober 2012. Även andra inflytelserika 
intressenter, som riksdagens socialutskott samt Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL), kommer att uppmärksammas på 
utfallet av Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-kon-
ferens 2012. 

Referat av de inledande presentationerna

Nationell strategi för sällsynta diagnoser 
Susanne Bergman, utredare, Socialstyrelsen

Inledningsvis tackade Susanne Bergman för allt det engage-
mang och den oerhörda kompetensbank hon tagit del av under 
arbetet med att göra strategiunderlaget. Sedan redogjorde 
 Susanne för upphovet till den nationella strategin, vars förut-
sättningar för vidareutveckling och tillämpning i praktiken var 
temat för Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konfe-
rens. 

Europlan står för ”The European Project for Rare Diseases 
National Plans Development”. Projektet genomförs av  
EURORDIS, den europeiska samarbetsorganisationen för säll-
synta diagnoser, där Riksförbundet Sällsynta diagnoser är 
medlem.

Regeringsuppdraget att göra ett underlag till en nationell stra-
tegi gavs till Socialstyrelsen som följd av ett initiativ från Euro-
peiska unionens råd. Rådet rekommenderade att medlemssta-
terna senast 2013 bör ta fram en nationell strategi, eller 
handlingsplan, inom området sällsynta diagnoser. 

Bakgrund
Sammanfattning av bakgrunden till strategin:
• Europeiska unionens råd beslutade 2009 om en satsning  

på åtgärdsprogram avseende sällsynta sjukdomar.

• I ett europeiskt projekt för utveckling av kriterier till 
åtgärdsprogrammen, Europlan, har rekommendationer 
tagits fram för hur medlemsstaterna kan arbeta med att 
göra strategier/handlingsplaner.

• I oktober 2011 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att 
ta fram underlag till en nationell strategi för sällsynta 
sjukdomar. Detta var ett tillägg till en uppgift Socialstyrel-
sen fått tidigare, om att inrätta en nationell funktion för 
sällsynta sjukdomar, vilket resulterade i NFSD, se nästa 
avsnitt.

• I oktober 2012 lämnade Socialstyrelsen in ett underlag till re-
geringen om en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. 
Anvisningarna från Europlan-projektet är utgångspunkter 
för Socialstyrelsens strategiförslag som dock är anpassat till 
svenska förutsättningar.

Målsättningar
Målen med den nationella strategin är att: 
• Patienter med en sällsynt sjukdom ska ha tillgång till vård 

och omsorg av hög kvalitet.

• Personer med en sällsynt sjukdom ska bemötas från den 
unika situation sjukdomen medför.

• Vården, omsorgen och andra samhällsinstanser samordnas 
utifrån individens behov.

• Personer med en sällsynt sjukdom ska ha en upprättad 
individuell vårdplan.

Prioriterade områden
I den nationella strategin finns sju områden identifierade och 
arbetet inom dessa områden ska bidra till att uppnå målen. 

1. Gemensamma definitioner. Det finns anledning att skapa 
ett gemensamt begrepp. Sveriges definition av en sällsynt 
diagnos är 1 på 10 000 invånare, medan den europeiska 
avgränsningen är på 5 av 10 000 invånare. Redan använder 
exempelvis det svenska Läkemedelsverket samma defini-
tion som EU, på grund av särläkemedlen. (Se punkt 4.)
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• Inventera tillgängliga resurser för personer med sällsynta 
sjukdomar.

• Identifiera och tillskapa möjligheter till utbyte av kunskap, 
erfarenheter och information med andra länder och 
internationella organisationer.

Första verksamhetsåret
Verksamheten vid NFSD inleddes under 2012. Under det första 
verksamhetsåret prioriterades dessa aktiviteter:

• Medverka i strategiarbete

• Kartläggning av patient-/brukarorganisationer och sam-
hällsaktörer

• Kartlägga aktörer som arbetar med informationshantering

• Kartläggning av kunskapsmaterial som beskriver vårdkedjan

• Kartläggning av informationsbehov

• Identifiera områden särskilt angelägna att utveckla

• Initiera arbete med att skapa regionala och nationella 
nätverk

• Upprätta nätverk för kunskapsutbyte

Kartläggningen bland patient-/brukarorganisationerna 
bekräftade det som redan konstaterats upprepade gånger:

• att samhällsinstanserna som diagnosbäraren möter saknar 
kunskaper om diagnosen

• att brukaren själv därför nödgas bli expert på sin diagnos

• att man måste vara sin egen koordinator, för att överbrygga 
bristen på samordning mellan de berörda instanserna, 
främst Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten

Ytterligare ett resultat var att 80 procent av de tillfrågade bru-
karna saknade information om vilka rättigheter man har. 

2. Vårdrekommendationer och vårdprogram. Sådana behöver 
utformas för att förbättra vården för personer med 
sällsynta sjukdomar. 

3. Forskning. Det är ett sätt att öka kunskapen om sällsynta 
diagnoser.

4. Läkemedel. En viktig del i området är särläkemedel, 
läkemedel som förskrivs för en sällsynt sjukdom. En 
pågående statlig utredning om prissättning av läkemedel 
kommer även att beakta finansieringen av särläkemedel.

5. E-hälsa. Det är verktyg som ger möjligheter att skapa 
samlade verksamheter med hög kompetens och tillgänglig-
het, oberoende av geografisk placering. 

6. Nationella nätverk och regionala center. Det handlar om att 
utveckla regionala kompetenscenter, något som är en del av 
att samla expertkunskap, forskning och kompetensutveck-
ling, fungera som ett samlande nav, ge råd och stöd och 
ingå i nätverk för kompetens och erfarenhetsutbyte. Därtill 
kan regionala kompetenscenter också underlätta bildandet 
av nationella nätverk.

7. Patientdelaktighet. Många patienter med en sällsynt 
sjukdom har behov som kräver samordnande insatser från 
olika samhällsinstanser. Många aktörer ska samverka mellan 
olika verksamheter för att tillgodose personens behov. 

Susanne avslutade genom att fastslå att strategiunderlaget nu 
ligger hos regeringen för beredning inom regeringskansliet. 
Deras beslut och vad det kommer att innebära får vi låta fram-
tiden utvisa.

Nationella Funktionen Sällsynta  
Diagnoser (NFSD)
Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef, NFSD

Veronica Wingstedt de Flon förklarade att NFSD ska arbeta för 
att underlätta för personer med en sällsynt sjukdom i samhället 
och öka kunskapen hos olika samhällsinsatser. I NFSDs upp-
drag ingår följande arbetsuppgifter:

• Bidra till ökad samordning och koordinering av hälso- och 
sjukvårdens resurser för personer med sällsynta sjukdomar, 
liksom ökad samordning med bl.a. Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, socialtjänst, frivilligorganisationer m. fl

• Bidra till spridning av kunskap och information till alla 
delar av hälso- och sjukvården, andra berörda samhällsin-
stanser samt till personer med en sällsynt sjukdom och 
deras närstående.

• Bidra till utbyte av kunskap, information och erfarenhet 
mellan de aktörer som bedriver verksamhet på området
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Motsvarande undersökning bland samhällsaktörerna hade re-
sulterat i följande slutsatser:

• Inom vården finns ca 15 000 olika enheter som är organise-
rade på många olika sätt

• Vårdgivarna efterfrågar samverkan för att skapa vårdplaner/
riktlinjer och kvalitetsregister

• Primärvården vill ha tydliga remissvägar

• Det finns goda exempel på fungerande verksamheter som 
samordnar/samarbetar i frågor som rör sällsynta diagnoser

• Många samhällsaktörer saknar interna riktlinjer och 
information om de särskilda behov som brukarna med 
sällsynta diagnoser kan ha

• Ofta upp till enskilda handläggare

• Mer samverkan/samarbete behövs 

• Mer, lättillgänglig, samlad och anpassad information krävs

Projektet Europlan, den svenska strategin 
för sällsynta diagnoser i jämförelse med 
andra länders strategier 
Kerstin Westermark, European Medicines Agency (EMA), 
Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), den euro-
peiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel

Kerstin beskrev vad som kännetecknar en sällsynt sjukdom:

• Sen diagnos – ibland för sen…

• Brist på experter och centra för behandling

• Ingen – eller otillfredsställande – behandling

• Förtida död och/eller försämrad livskvalitet

• Konsekvenser för anhöriga

• Höga läkemedels/sjukvårdskostnader

Sedan redogjorde hon för vad vi kan lära av Frankrike och 
Danmark. Frankrike hade valts eftersom det är ett föregångs-
land inom området. Danmark ingick i jämförelsen eftersom 
det är ett nordiskt land som har stora likheter med Sverige. 
Hennes slutsatser av vad som borde göras i Sverige, utgående 
från jämförelserna med dessa båda länder, var:

• Använd den EU-gemensamma definitionen av ”sällsynt 
sjukdom”: Högst 5 på 10 000 individer i EU – förutsättning 
för samverkan om sällsynta sjukdomar/sjukdomstillstånd/ 
diagnoser.

• Uppdra åt nationell myndighet att utse nationella expert-
center enligt EUCERDs kvalitetskriterier – samverka med 
europeiska referensnätverk. EUCERD, ”The European 
Union Committee of Experts on Rare Diseases”, är den 
vetenskapliga kommittén för sällsynta sjukdomar vid 
Europakommissionen.

• Inrätta en styrkommitté med mandat att besluta – lärdom 
från både Frankrike och Danmark.

• Kerstin fortsatte genom att lista framgångsfaktorer:

• Vad som görs bäst på EU-nivå ska göras där, t.ex. godkän-
nande av särläkemedel, europeiska referensnätverk, register 
och behandlingsriktlinjer.

• Vad som bäst görs på nationell nivå ska göras där, t.ex. 
prissättning, förmånsbedömning, utnämning av expertcen-
ter, tillhandahållande av vård, information.

• För ett lyckosamt resultat: Koordinera den nationella nivån 
med EU-nivån.

Kerstin sammanfattade vad som behöver göras, både nationellt 
och internationellt, för att uppnå framgång i arbetet med att 
förbättra förhållandena för dem som har sällsynta diagnoser: 
Samarbete, mera samarbete och ännu mera samarbete!



R i k s f ö r b u n d e t  S ä l l s y n ta  d i a g n o s e r  E u r o p l a n - ko n f e r e n s  d e n  2 6  n o v e m b e r  2 0 1 2

8

Referat av paneldiskussionerna

Moderator:  Per Gunnar Holmgren
Medverkande: Susanne Bergman, Socialstyrelsen
Hans Winberg, Leading Health Care
Veronica Wingstedt de Flon, NFSD
Andor Wagner, EUCERD
Elisabeth Wallenius, ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Hellre en smidig vespa än en trafikfarlig mojäng
Strategin är ett ramverk som startar en process. Men det är grundläggande att inkludera brukarna från början. 
Diagnosbärarna och deras närstående kommer alltid finnas kvar och vilja driva händelseutvecklingen framåt. Men 
”moppen” måste bli något som det går att köra vidare med. Det framkom i den inledande paneldiskussionen.

Första paneldiskussionen: 

 Vad får den nationella strategin för effekter?

Hans Winberg är generalsekreterare vid den akademiska tan-
kesmedjan Leading Health Care (LHC) som har gjort en om-
fattande inlaga till den nationella strategin. Inlagan finns i stra-
tegins referensmaterial. 

Hans började med en uppmaning om att inte förvänta sig 
för mycket av den nationella strategin. Han framhöll att arbetet 
med strategin och den Nationella Funktionen Sällsynta Diag-
noser (NFSD) innebär att en process påbörjats. En positiv syn-
punkt på strategin är att den inte är begränsande. Den säger att 
alla ska få god vård. Nu ska vi se till att det blir så, underströk 
Hans. 

Han poängterade att en rad olikartade insatser måste koor-
dineras för dem som har sällsynta diagnoser. Vidare behöver 
det finnas en balans mellan vad man kan ta med i en plan och 
allt som behöver göras för att den ska kunna förverkligas, vilket 
innebär en mängd avvägningar. Hans påminde om att många 
av problemen kring sällsynta diagnoser fordrar insatser som 
inte är medicinska. Dessa icke-medicinska åtgärder måste or-
ganiseras. 

Prioritera
Susanne Bergman är utredare vid Socialstyrelsen. Hon har va-
rit projektledare både för upphandlingen av den nationella 
funktionen och sammanställningen av strategin. Susanne för-
tydligade att strategin är ett ramverk att hålla sig till. Hon me-
nade att det nu är viktigt att prioritera och begränsa sig till 
några områden, till exempel de regionala centren. Nästa for-
mella steg i processen är att strategiförslaget överlämnats till 
Socialdepartementet och Finansdepartementet, där förslaget 
ska beredas. 

Trimma, men gör det på rätt sätt
Andor Wagner var, när konferensen genomfördes, handlägga-
re vid Socialstyrelsen samt Sveriges ledamot i den vetenskapli-
ga kommittén för sällsynta sjukdomar vid Europakommissio-
nen. Enligt Andor kan man utforma strategin på olika sätt. 
Han använde sig av Elisabeth Wallenius liknelse av strategiför-
slaget med en moppe som behöver trimmas med en handlings-
plan. Han resonerade att man kan skapa en väldigt trafikfarlig 
mojäng eller en vespa som tar sig fram smidigt. För att förbätt-
ringar ska kunna ske behövs samarbete, något som kräver in-
tresserade människor med kunskaper och möjligheter för att 
samarbeta med andra aktörer. Andor framhöll att när det 
handlar om att få fram pengar för att förändra systemen brukar 
det heta att det inte finns några. Men om man har bra argu-
ment för sin sak, finns ändå pengar att hämta.
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Inkludera brukarna
Elisabeth Wallenius är ordförande för Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser. Hon välkomnade den pågående processen med ut-
veckling av strategin, bildandet av regionala center och inrät-
tandet av den nationella funktionen. Elisabeth varnade dock 
för att processen kan stanna av lika snabbt som den kom igång. 
Hon betonade vikten av att inkludera brukarna, diagnosfören-
ingarna, i processen. Diagnosbärarna och deras närstående 
kommer alltid finnas kvar och vilja driva händelseförloppet 
framåt. Elisabeth erinrade om att Riksförbundet Sällsynta di-
agnoser gjort en skuggstrategi. Det är ett sätt att ta ett steg vi-
dare, genom att visa på åtgärdsförslag inom strategins insats-
områden.

Se strategin i sitt sammanhang
Veronica Wingstedt de Flon är verksamhetschef vid den nya 
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser (NFSD). Veronica 
underströk att strategin bör ses i sitt sammanhang. Strategin i 
sig själv är kortfattad. Men om man även läser bilagorna som 
strategin refererar till blir det sammantaget ett omfattande ma-
terial. Nu behöver vi skapa förutsättningar för de olika aktö-
rerna att samverka, argumenterade hon. Veronica poängterade 
att de regionala center som för närvarande utvecklas har en 
nyckelroll i det fortsatta arbetet. Nästa steg är en handlings-/
aktivitetsplan.

Styrning och struktur
Moderatorn, Per Gunnar Holmgren, gjorde en reflektion kring 
Kerstin Westermarks inledande jämförelse med förhållandena 
för sällsynta diagnoser i Danmark och Frankrike. Danmark 
har en mindre styrd sjukvårdsorganisation, medan Frankrike 
har en tydligare struktur för hur man ska hantera de sällsynta 
sjukdomarna. Per Gunnar frågade därefter förbundsordföran-
de Elisabeth Wallenius om vändningen som gjorts, från att 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser ända från starten drivit frå-
gan om nationella medicinska center för sällsynta diagnoser 
till att godkänna regionala center. Elisabeth svarade att förbun-
det accepterar utvecklingen av regionala center. Men hon mar-
kerade vikten av nationell samordning och samverkan mellan 
regionerna där centren finns. Elisabeth trodde att det kommer 
att vara nödvändigt med starkare styrning av verksamheten vid 
centren, för att det ska bli liknande strukturer i regionerna som 
därmed kan fånga upp diagnosbärarnas behov på liknande 
sätt.

Samma status för regionala och nationella center
Andor Wagner kommenterade också jämförandet med Dan-
mark, genom att påpeka att Frankrike är ett mera centralstyrt 
land vad gäller sjukvården. Danmark och Sverige har en de-
centraliserad styrning av hälso- och sjukvården. Andor infor-

merade även om att, utifrån ett EU-perspektiv, görs ingen skill-
nad av status för regionala och nationella center. 
Kvalitetskriterier finns för center, oavsett upptagningsområde. 
Han tillade att de internationella nätverken och strukturerna 
skapas för att underlätta för kompetens och information att 
förflytta sig över gränserna i Europa och inte i första hand pa-
tienterna. 

Professionella och politiker kommer och går,  
brukarna består
Moderatorn frågade vad som är nästa steg för strategin. Su-
sanne Bergman, Socialstyrelsen, fastslog att den nationella 
funktionen, NFSD, kommer att få en allt större roll i det efter-
följande arbetet. Elisabeth Wallenius påminde om vikten av 
brukarmedverkan. Brukarna kommer alltid att finnas kvar i 
bilden, när professionella och politiker bytt jobb eller gått i 
pension. I grunden är det vi som har diagnoserna som det gäl-
ler. Elisabeth förtydligade också att riksförbundet och de natio-
nella diagnosföreningarna behöver ekonomiskt stöd, för att 
kunna vara resurser exempelvis i strategiarbetet. Hon tillade 
att förbundet tar del av hur dess systerorganisationer i andra 
länder arbetar med motsvarande strategier. 

På spaning efter planeringen
Hans Winberg undrade om det finns någonting roligare och 
mer spännande än att jobba med de sällsynta diagnoserna. Här 
har vi framtidsspaningen! Svårigheterna som de sällsynta diag-
noserna pekar på är stora problem för vården och omsorgen 
som helhet. Hans funderade kring hur utmaningen finns i en 
rad organiseringsproblem. Vi pratar om diagnosgrupper som 
inte passar i nuvarande system och som kräver samarbete mel-
lan aktörer som i dagsläget inte fungerar tillsammans. Det 
finns likheter i arbetet med gruppen ”mest sjuka äldre”, en 
komlex grupp som  lätt hamnar mellan stolarna. För att kom-
ma vidare behöver vi ta oss an budgetsystem och andra styrsys-
tem som hindrar samverkan. Hans avslutade med att citera den 
amerikanske presidenten Eisenhower: ”Planen är inget, plane-
ringen är allt”.
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Andra paneldiskussionen: 

Opinion, politik, profession eller  
brukarnas behov – vem styr priori-
teringarna i vården för de sällsynta?
Moderator:  Per Gunnar Holmgren
Medverkande: 
Lena Hallengren, riksdagsledamot (S)
Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M)
Birgitta Rydberg, SKL:s sjukvårdsdelegation (FP)
Marie Wedin, Läkarförbundet
Ulf Larsson, vice ordförande, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

”Vi kan inte bara debattera i all oändlighet”
Riksförbundet Sällsynta diagnosers vice ordförande Ulf Larsson framhöll eftertryckligt att frågan om sällsynta 
diagnoser stötts och blötts så det räcker. ”Moppen” måste ha en ”motor” i form av regionala center. Pengar för 
samverkan är också nödvändigt, så även nationella riktlinjer för vården av personer som har sällsynta diagnoser. 
Hälso- och sjukvårdslagen kan ge väldigt skiftande resultat, när det handlar om sjukdomar som bara ett fåtal 
personer har. Det framkom under den andra paneldebatten.

Nu finns ett förslag till nationell strategi för sällsynta diagnoser. 
Strategin uppmanar olika aktörer att samverka. Den avgörande 
frågan är vem som ska driva på att samverkan verkligen blir av. 
Vem tar besluten? Var finns mandaten? Moderatorn ställde 
första frågan på ämnet utifrån problemen med den varierande 
belastningen vid olika landsting när det gäller sällsynta diag-
noser.

Möjliga centrala aktörer
Birgitta Rydberg är folkpartistisk landstingspolitiker i Stock-
holms läns landsting. Därtill är hon vice ordförande i sjuk-
vårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Birgitta beskrev hur en del landsting vägrar att låta invå-
narna söka vård i andra landsting. Det är problematiskt och vi 
kan lära av hur den nationella cancerstrategin tillämpas i prak-
tiken. Birgitta påpekade att det finns sex sjukvårdsregioner och 
en rikssjukvårdsnämnd som kan vara centrala aktörer i sam-
manhanget. Vidare behövs individuella planer som bygger på 
att helheten fungerar. Birgitta noterade att Patientmaktsutred-
ningen ska titta på modeller för nationellt vårdval. 

Nationella riktlinjer
Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund, redogjorde 
för hur olikheter uppstår när landstingen gör hela jobbet själva. 

Det måste finnas nationella riktlinjer. Läkaren måste kunna 
fråga någon med kompetens att göra en korrekt bedömning: 
”Har den här sjukdomen något med det sällsynta att göra?”; 
inte minst eftersom personer som har sällsynta diagnoser ock-
så får vanligt förekommande sjukdomstillstånd och därför be-
höver ”vanlig” vård.
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HSL ger högst skiftande resultat
Finn Bengtsson är moderat ledamot i riksdagens socialförsäk-
ringsutskott. Finn underströk att sällsynta diagnoser ställer 
mycket av innehållet i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på sin 
spets. Han frågade sig hur den nya nationella funktionen 
(NFSD) kan interagera, både nationellt och internationellt 
samt hjälpa sjukvårdshuvudmännen. Finn menade att det bor-
de finnas nationellt vårdval för patienter som har sällsynta di-
agnoser. Han refererade till Riksförbundet Sällsynta diagno-
sers debattartikel från sommaren 2012 om rätt till egenremiss, 
eftersom ”sällsynta patienter” i regel har goda kunskaper om 
var diagnosspecialisterna finns. Finns slutsats var att HSL kan 
ge väldigt skiftande resultat i praktiken, när det handlar om 
sjukdomar som bara ett fåtal personer har.

”Brottsoffer som uppmanas driva  
sin egen förundersökning”

Ulf Larsson är vice ordförande i Riksförbundet Sällsynta diag-
noser. Ulf refererade till ett citat där en patient som har en säll-
synt diagnos ibland känner sig som ”ett brottsoffer som av po-
lisen uppmanas att driva sin egen förundersökning”. Ulf ansåg 
retoriskt att brottsoffret även kan få fastställa straffet. Han sa 
eftertryckligt att vi inte bara i all oändlighet kan debattera hur 
förbättringarna ska göras och av vem. Det har funnits, och 
finns fortfarande, en ovilja från staten och landstingen att ta i 
frågan och komma med initiativ, menade Ulf. Hur får man an-
svaret att landa på rätt ställe? Ju längre vi dröjer, desto flera 
drabbas, argumenterade han. 

Trädgården ska tuktas
Ingen säger vad vi tjänar på att ha en bättre vård, fortsatte Ulf. 
Nya grepp krävs. Vi välkomnar framväxten av regionala center. 
Men låter man en trädgård växa fritt blir den ofrånkomligen 
vildvuxen. Om inte ”trädgården” tuktas, hur ska då alla diag-
nosbärare få tillgång till center? Den enkla lösningen är pengar 
för samverkan, sammanfattade Ulf.

Samordnad kompetens för helhetsansvar
Finn Bengtsson följde upp resursfrågan. Finn förespråkade att 
staten skjuter till medel, för att bygga upp samordnad kompe-
tens även inom vården. Det finns flera exempel på finansiell 
samordning som syftar till att skapa ett helhetsansvar över tra-
ditionella budget- och verksamhetsgränser. Exempelvis för 
samordning av kommuner och landsting.

Relativt liten kostnad
Landstingspolitikern Birgitta Rydberg klargjorde att stimu-
lanspengar för att få igång center för sällsynta diagnoser vore 
en liten kostnad i förhållande till annan sjukvård. I relation till 

sjukvårdens enorma budget utgör exempelvis särläkemedel 
och specialistvård för sällsynta diagnoser bara en liten del. 

Center och stimulansmedel är A och O
Lena Hallengren är socialdemokratisk riksdagsledamot i riks-
dagens socialutskott. Lena tyckte att det var ett omöjligt upp-
drag att ta fram en nationell strategi för detta komplexa områ-
de under så pass kort tid som varit fallet. Om hon skulle välja 
vad som är mest angeläget att börja med är medicinska center 
en väsentlig del. Lena refererar som andra i paneldiskussio-
nerna till cancerstrategin som en god förebild för hela sjukvår-
den, särskilt när det gäller att samla kompetensen.

Finn Bengtsson argumenterade att stimulansmedel kan vara 
viktiga. Ett exempel då staten satsat pengar på ett område där 
man sedan noterat förbättringar är den så kallade kömiljarden. 
Sådana satsningar är ett sätt att stimulera, för att komma igång 
med ett förändringsarbete. 

Ulf Larssson, vice ordförande i Sällsynta diagnoser, efter-
lyste smörjmedel i form av pengar. Då landar troligen styrning-
en av samordningen på landstingen. ”Moppen” måste ha en 
”motor” i form av regionala center som grundläggande förut-
sättning för mycket av det vi vill ska hända, summerade Ulf.

Nationella vårdprogram
Birgitta Rydberg ansåg att ett mycket angeläget område att in-
leda med är nationella vårdprogram. Birgitta fortsatte med re-
sursfrågan. Storleken på penningsumman gör skillnad. Får 
man en miljard kan storverk åstadkommas. Några miljoner till 
alla landsting innebär knappast att något händer.

Marie Wedin, läkarförbundet, tyckte att ett prioriterat om-
råde bör vara att det måste finnas riktlinjer när läkaren inte vet 
vad det är för diagnos. I det läget blir den som söker vård sin 
egen ”brottsplatsutredare”. Hur kommer man vidare från ruta 
ett till ruta diagnos?

Närståendes situation
En representant från ett nationellt kompetenscentrum för an-
höriga ställde en fråga: ”En femtedel av alla vuxna ger stöd till 
närstående som har sjukdom. Hur arbetar vi tillsammans med 
anhöriga/närstående i denna fråga? Man får inte vara med i 
planering och beslut.”

Riksdagsledamoten Lena Hallengren svarade: Hitta person-
liga ombud, pröva med försöksverksamhet som hjälper föräld-
rar/anhöriga att lotsa rätt i vården. Lenas åsikt var att om vi 
inte lyckas styra vårdresurser efter vårdtyngd, så blir det pro-
blem för alla berörda. Nu styrs inte resurserna efter vårdtyngd. 
Men det handlar inte alltid om särlösningar, utan om i grunden 
kloka lösningar, resonerade hon.
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Tredje paneldiskussionen: 

Vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och jämlik tillgång till särläke-
medel, hur blir det möjligt?
Moderator:  Per Gunnar Holmgren 
Medverkande:  Anders Blanck, Läkemedelsindustriföreningen (Lif)
Niklas Hedberg, TLV 
Anders Hallberg, NLT-gruppen på SKL 
Fredrik Andersson, Läkemedels- och apoteksutredningen
Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)

”Stor skillnad mellan att vara en av sex patienter, jämfört med en av 6 000”
Det är i praktiken en avsevärd skillnad mellan att tillhöra en stor eller en liten patientgrupp. För att undvika att 
slumpen avgör hur vården fungerar för den som har en sällsynt diagnos är en centralisering kopplat till nationellt 
budgetansvar enda lösningen. Men vilken effekt av behandlingen är vi beredda att betala för? Och finns en yttersta 
gräns för vad ett läkemedel får kosta? Detta avhandlades i paneldiskussion nummer tre.

Penilla Gunther är kristdemokratisk riksdagsledamot i nä-
ringsutskottet. Penilla tyckte att det är centralt att säkerställa 
gemensamma definitioner av vad som avses med en sällsynt 
diagnos. Sedan behöver man också vara överens om vilka läke-
medel och behandlingar det finns behov av. Vi behöver också 
lära oss samverka över nationsgränserna.

Låt inte slumpen bestämma
Anders Blanck är VD vid Läkemedelsindustriföreningen (Lif). 
Han beskrev att det är stor skillnad mellan att tillhöra en pa-
tientgrupp på kanske sex personer, jämfört med 6 000. För att 
undvika att slumpen avgör hur det blir för den som har en säll-
synt diagnos är en centralisering kopplat till nationellt budget-
ansvar enda lösningen, argumenterade han. Anders Blanck 
påminde om att en bredare definition av begreppet sällsynta 
diagnoser, 5/10 000, används inom EU. Men i praktiken blir 
det inte så stor skillnad. Inget särläkemedel har fler än 950 an-
vändare, vilket motsvarar den svenska definitionen, 1/10 000. 
Han problematiserade synen på kostnader när det gäller just 
särläkemedel. Ingen hänsyn tas till den förväntade vårdkostna-
den när ett olycksoffer kommer svårt skadad till akuten. Men 
när någon ska leva med en sällsynt diagnos blir kostnaden för 
exempelvis särläkemedel uppmärksammad.

Eniga specialister underlättar beslut
Anders Hallberg är ordförande i gruppen för nya läkemedels-
terapier (NLT) vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Anders framhävde vikten av nationella vårdprogram, samti-
digt som NLT gett ut en rekommendation där man är positiv 
till att använda det aktuella läkemedlet. Det är lättare för NLT 
att ta positiva beslut när de medicinska specialisterna är över-
ens. Däremot är det svårt att, som politiker, besluta när profes-
sionen är oenig. Smörjmedel behövs, åtminstone lite resurser 
för att få igång den nationella samordningen, ansåg även An-
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ders Hallberg. Han funderade om det vore möjligt att få veta 
var den yttersta gränsen går för vad ett läkemedel får kosta. En 
praxis borde utarbetas av domstol.

Prioritering och motivering
Niklas Hedberg är chef för enheten nya läkemedelsterapier vid 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Han tydlig-
gjorde att TLV sedan 2002 har en myndighetsutövning som 
innebär prioriteringar enligt lagstiftningen. Ett alternativ till 
det är svårt att se, menade Niklas. Han poängterade att myn-
digheten endast beslutar hur pengarna till läkemedel ska förde-
las, inte hur mycket resurser som totalt ska användas för detta 
ändamål. Niklas ansåg att det nuvarande systemet är bra, så 
länge man från TLV har en öppen prioritering enligt angiven 
ordning och utförligt motiverar sina beslut, samt att möjlighe-
ter till överklagande finns. Behovs- och solidaritetsprincipen 
gäller enligt den etiska plattformen för prioriteringar. TLV tar 
inte hänsyn till hur många patienter det handlar om som har 
en viss diagnos. Däremot är man beredd att betala dubbelt för 
samma hälsoeffekt, när det handlar om grupper där alternativ 
behandling saknas eller andra särskilda omständigheter före-
ligger. 

Vad är vi beredda att betala för behandlingen?
Multiplikatorn: Vilken effekt av behandlingen är vi beredda att 
betala för? Hur mycket mer är vi införstådda med att betala för 
en svår sjukdom för att vinna samma hälsoeffekt? Niklas påpe-
kade att det är mycket fokusering på särläkemedel. Nu inväntas 
resultaten från Läkemedelsutredningen. Hur vi sedan går vi-
dare kommer nog att fortsättningsvis handla om ”trial and er-
ror”, var hans slutsats. Man får bygga upp en praxis genom att 
testa sig fram.

Finansieringsmodell för särläkemedel
Fredrik Andersson är huvudsekreterare vid Apoteks- och läke-
medelsutredningen. Han betonade att utredningen ännu inte 
gett några förslag om finansiering av särläkemedel. Utredning-
en har nyligen lämnat ett delbetänkande om prissättningen på 
läkemedel. Där finns dock inga förslag som rör särläkemedel. 
Utredningen har emellertid fått ett tilläggsdirektiv om att före-
slå en prissättnings- och finansieringsmodell för särläkemedel. 
Utredningen avser pröva om en sådan prissättningsmodell be-
hövs. I april 2013 presenteras resultatet. Knäckfrågan är, enligt 
Fredrik, om vi har högre betalningsvilja när det gäller särläke-
medel. Hur gör vi så att det blir transparent och ingen diskri-
mineras? Ökat samarbete mellan sjukvård och läkemedelsin-
dustri nämndes.

Jämlik vård
Riksdagsledamoten Penilla Gunther menade att grundinställ-
ningen måste vara att även de som har sällsynta diagnoser ska 
ha jämlik vård. Det måste säkerställas att även om det handlar 
om ett fåtal personer ska de ha god vård. Hon undrade om det 
är rimligt att det ska prövas i domstol vilken behandling den 
enskilde har rätt till? Penilla fortsatte med att kommentera te-
mat om regionala center: De får inte bli olika. Hon ansåg att en 
nationell budget ska finnas för finansiering av särläkemedel.

Publikkommentar från Nicole Silverstolpe, som arbetar 
med regionala cancercenter. Hon beskriver hur införandet av 
vårdprogram kan vara kontroversiellt. Vissa saker, som var en 
viss typ av operationer ska göras, kan vara omstritt. 
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Fjärde paneldiskussionen:

Patientcentrerad vård, hur går det till för  
sällsynta patienter med komplexa vårdbehov?
Moderator: Per Gunnar Holmgren
Medverkande: Johan Assarsson, Patientmaktsutredningen
Jon Rognes, Stiftelsen Leading Health Care
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP)
Nanda Holm, med egen erfarenhet av att leva med en sällsynt diagnos
Robert Hejdenberg, Ågrenska

Lägg en del av krutet på samordning av vårdinsatserna
En svårighet med strategin är att allt krut läggs på att samtliga delar i helheten ska bli så bra som möjligt. Däremot 
läggs inget krut alls på hur helheten ska samordnas. Det underströks under den sista paneldiskussionen. Till och 
med när ett badrum renoveras avsätts pengar för en samordnande projektledare. Men när det gäller sällsynta 
diagnoser beaktas inte behovet av särskilda medel för samordningen av de olika insatser som görs av vården.

Johan Assarsson är ordförande i Patientmaktsutredningen som 
bland annat ska utreda förutsättningar för nationellt vårdval 
och patientlagstiftning. Johan förtydligade sin bild av att pa-
tientcentrering av vården är en långvarig trend. Bland annat 
blir behandlingar allt mer individuella. Då måste lagstiftningen 
och kunskapen hänga med. Oavsett lagar och bestämmelser är 
mötet mellan vårdpersonal och patienter det viktigaste. Skyl-
digheten att samråda med patienten ska fungera i praktiken. I 
relation till det sällsynta och komplexa är det extra viktigt med 
en särskild myndighet som bevakar att rättigheterna fungerar i 
praktiken. Det behövs god kunskap i Patientnämnden som 
både kan vara lots i sjukvårdssystemet och informera om pa-
tienternas rättigheter. Johan trodde mycket på öppna jämförel-
ser, att de kan bringa jämlikhet i systemen. Han ansåg också att 
valfrihet för patienten behöver ökas. Den enskilde patienten 
bör kunna välja sin sjukvård i hela Sverige. 

Specialister ska utveckla vården
Jon Rognes är vice generalsekreterare vid den akademiska tan-
kesmedjan Leading Health Care. Jon utgick från att göra skill-
nad mellan ”patientcentrerad vård” och ”patientdriven vård”. 
Han hoppades att vi inte strävar efter det sistnämnda. Patien-
ten ska inte ha ansvaret för att själv driva vården framåt. I 
forskning och utveckling är det specialister som ska göra valen. 

Samordning måste få kosta
En svårighet med strategin är att allt krut läggs på att samtliga 
enskilda delar i helheten ska bli så bra som möjligt, medan 

inget krut alls läggs på hur helheten ska samordnas. Jon hade 
en badrumsrenovering som liknelse. Varje hantverkare (rör-
mokare, målare, kakelläggare etc.) är extremt bra på sin egen, 
specifika arbetsuppgift. Men renoveringen samordnar sig inte 
av sig själv. Därför går en tredjedel av badrumsbudgeten till en 
projektledare. Men i vården lägger vi 100 procent på att alla 
professioner gör sin egen bit på bästa vis, var för sig. Inget går 
till samordning. Men ska särskilda medel ges för att samordna 
vårdinsatserna måste dessa tas från beloppet som används för 
att varje specialist ska göra optimala insatser. De lämnar inte 
ifrån sig resurser frivilligt, var Jons slutsats.
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Bollad genom vårdapparaten
Nanda Holm är entreprenör. Hon har själv en sällsynt diagnos 
som gett henne en unik förståelse och kompetens för att ut-
veckla tjänster och stödfunktioner för personer med komplexa 
vård- och stödbehov. Nanda hade fel diagnos i flera år, drab-
bades av en förlamningsskada helt i onödan, och bollades ige-
nom hela vårdapparaten. Bara en behandling fungerar för hen-
nes diagnos. Sedan hon fått diagnos och rätt vård kom hon på 
idén om ”myndighetslots” som kan hjälpa enskilda personer 
att hitta rätt i djungeln av myndigheter. Hon framhöll att det är 
oerhört svårt att hitta rätt och veta sina rättigheter. En grund-
läggande del av strategin är att kunna samverka, både inom 
landet och EU. Hur ska vi operativt kunna verkställa detta?

Nanda reflekterade även kring den generellt låga kunskaps-
nivån i samhället om sällsynta diagnoser: Hur ska jag förklara 
att min kropp är trasig, när det inte syns utanpå?

”Moppe duger inte, reaplan ska det vara!”
Barbro Westerholm är folkpartistisk riksdagsledamot i social-
utskottet. Barbro klargjorde att hon talar utifrån två plattfor-
mar, dels som ordförande för en stiftelse för Duchennes 
muskel dystrofi, dels utifrån sin erfarenhet av Europeiska läke-
medelsorganisationens brukarråd. Hon anspelade på Elisabeth 
Wallenius inledande liknelse. Föräldrarna till pojkar med 
 Duchennes nöjer sig inte med moppe, reaplan ska det vara, 
minst! Barbros åsikt var att en lotsfunktion är väsentlig. Som 
förälder ska man inte behöva utsättas för att inte få handikapp-
parkeringstillstånd, när man har en 11-åring i rullstol. Frågan 
måste vara: hur många meter kan pojken gå? Barbro under-
strök vikten av brukarmedverkan genom patientrepresentan-
ter när kliniska prövningar utformas.

Barbro föreslog att man borde gå igenom varje diagnos-
grupp för sig och ta reda på: Vad är gjort hittills för respektive 
grupp? Vad borde göras? Var finns de som har diagnoserna? 
Var finns kompetensen för att hjälpa diagnosbärarna?

Koordinera kontakter
Robert Hejdenberg är VD på Ågrenska i Göteborg. Det är ett 
nationellt kompetenscenter för sällsynta diagnoser. På Ågren-
ska har man byggt all verksamhet kring helhetsperspektivet 
hos individen, vilket grundas på en lyhördhet för patienternas 
situation. Robert skildrade Ågrenskas arbete, om hur familjen 
eller den vuxne som själv har en diagnos efter vistelsen på 
Ågrenska blir bättre på att koordinera sina kontakter med vår-
den, kommunen och den statliga nivån. Robert såg ett problem 
i att fokus bara ligger på vården. Det handlar inte endast om 
vård, var hans poäng. Det avgörande för personen som har en 
sällsynt diagnos är att kunna hantera sin vardagssituation, oav-
sett varifrån insatserna kommer. Robert framhöll de regionala 
centren och vikten av att utveckla guidelines, kvalitetsregister, 
ökad kompetens och kunskap om konsekvenser av att leva med 

en sällsynt diagnos. Det är också betydelsefullt med samverkan 
mellan centren.

Publikfrågor
En publikfråga från Neven Milivojevic, ordförande i en natio-
nell diagnosförening: Ni framhåller allihop att patienten är 
viktig pusselbit. Men sällsynta diagnosföreningar passar inte in 
i organisationsstrukturen. Därför får inte dessa föreningar eko-
nomiskt stöd från kommuner och landsting. Hur ska man lösa 
det finansieringsproblemet? 

Barbro Westerholm svarade att opinionstryck utanför riks-
dagen behövs. Man måste kunna beskriva konsekvenserna av 
att vi gör fel. Pengarna finns, bara vi gör rätt saker, ansåg hon. 
Kommentar från Kerstin Westermark, den europeiska läkeme-
delsmyndigheten (European Medicines Agency/EMA): Är det 
dags att erkänna sällsyntheten som ett särskilt problemområde?

Ytterligare en publikfråga kom från Maria Gardsäter, pro-
jektledare vid Riksförbundet Sällsynta diagnoser, till Johan 
 Assarsson (Patientmaktsutredningen): Hur får patienten förut-
sättningar för ”second opinion” och rätt att resa till specialis-
terna, oavsett var de finns? 

Johan Assarsson kommenterade att lagstiftningen måste 
vara generell, varför den inte kan göra undantag för vissa grup-
per. Under 2013 ska utredningen beskriva frågan om likvärdig 
vård utförligt. Här finns utrymme att belysa situationen även 
för de sällsynta diagnosgrupperna. Frågan är hur vårdsystemet 
ser till att det blir bra för alla. Utredningen kommer att föreslå 
nationellt vårdval för den öppna specialistvården, vilket ger 
alla landsting planeringsansvar för den öppna vården. Johan 
tog upp svårigheterna med specialistremisser mellan lands-
tingen. En del verksamheter praktiserar fortfarande remiss-
tvång, trots att man beslutat att avskaffa det. Utredningen, som 
lämnar sitt slutbetänkande vid halvårsskiftet 2013, kommer att 
innehålla en sammanställning av hur landstingen hanterar 
detta remisstvång till specialistvård. 

Ulrika Wester Oxelgren arbetar med barn med mycket ovan-
liga diagnoser vid Syndromcenter i Uppsala, vilket funnits sedan 
början av 1990-talet, under ledning av Göran Annerén. Denna 
verksamhet har ambitionen att bli ett regionalt center. Centret 
bjuder in barn till medicinska bedömningar, granskar barnens 
sjukdomshistoria, undersöker om ytterligare insatser kan göras. 
Men läkare vill inte remittera till Syndromcenter. Ändras det om 
familjerna själva kan vända sig till specialistvård?

Ska jag verkligen ha en ”lots”?
Robert Hejdenberg, Ågrenska, avslutade paneldiskussionen 
med att referera till ett samtal med en förälder till ett barn som 
har en sällsynt diagnos. Föräldern frågade sig: Ska jag ha en 
”lots” som ställföreträdare? Borde inte ett problem med sam-
hällsstrukturen lösas, snarare än att ytterligare ett nytt system 
byggs upp?
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Sammanfattningar av tankesmedjornas åtgärdsförslag
Tankesmedjor med fokus på implementeringen av strategin, hur omsätter vi de kloka orden i handling?

Grupp 1: Definition, benämning, information och utbildning 
Samtalsledare: Anders Fasth, Informationscentrum för 
ovanliga diagnoser

Grupp 2: Vårdrekommendationer/program för medicinska 
och ickemedicinska behov  
Samtalsledare: Kerstin Westermark, Europeiska läkemedels-
verkets vetenskapliga kommitté för särläkemedel

Grupp 3: Forskning och kvalitetsregister 
Samtalsledare: Paul Uvebrandt, Centrum för sällsynta 
diagnoser vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Grupp 4: Nationella och internationella nätverk, regionala 
center och gränsöverskridande vård 
Samtalsledare: Robert Hejdenberg, VD, Ågrenska

Grupp 5: Läkemedel/e-Hälsa 
Samtalsledare: Hans Winberg, Leading Health Care

Grupp 6: Patientdelaktighet, brukarinflytande och empo-
werment 
Samtalsledare: Nicole Silverstolpe, chef för processer vid 
regionalt cancercentrum Stockholm

Gemensamma teman: Hållbarhet och brukarmedverkan

Europlan, grupp 1: 

Definitioner, kodifiering, utbildning 
kring klassificering och kodning
Samtalsledare: Anders Fasth

Åtgärdsförslag
• Sverige borde införa EU-definitionen 5 på 10 000 för begrep-

pet ”sällsynta diagnoser”. 

Motivering:
• Otympligt med olika definitioner.

• För att uppnå enhetlighet bör Sverige därför använda 
samma begreppsdefinition som övriga EU.

• Kopplingen till särläkemedel: vi bör inte ha olika avgräns-
ningar, en för patientgruppen (1 på 10 000) och en annan (5 
på 10 000) som styr vilka läkemedlen är avsedda för.

• Ta med både incidens och prevalens när antalet personer som 
har en viss diagnos beräknas.

Motivering:
• För att kunna göra en så korrekt prognos som möjligt över 

antalet diagnosbärare, måste man räkna med både incidens 
(insjuknande) och prevalens (förekomst).

• Incidensen behövs därtill för att förbättra kunskapen om 
diagnosen och behandlingen.

• Genomgående använda ordet ”sällsynt” i stället för ”ovanlig”. 

Motivering:
• ”Sällsynt” upplevs ha en mera positiv klang än ”ovanlig”.

• Utbilda sjukvården om sällsynta diagnoser. 

Motivering:
• Utbildning av sjukvårdspersonal är nödvändig för att öka 

vårdens medvetenhet om sällsynta diagnoser.

Utdrag ur gruppens diskussion
• Ska vi fortsätta att använda vår nordiska definition? Eller är 

det dags att börja tillämpa den betydligt mera omfattande 
EU-definitionen av vad som avses med en ”sällsynt” 
diagnos? 

• EU har ett mycket bredare synsätt, där exempelvis även 
sällsynta cancerformer ingår.

• På konferensen diskuterades huruvida vi borde ändra oss i 
Norden, trots att vi var först med att uppmärksamma och 
definiera begreppet ”sällsynt” diagnos. Orsaken till att 
Sverige, och övriga nordiska länder, har en annan definition 
än resten av Europa är det nordiska pionjärarbetet kring 
sällsynta diagnoser, vilket påbörjades redan i slutet av 
1980-talet. Men eftersom EU inte styr över medlemsländer-
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nas  hälso- och sjukvård har Sverige kunnat behålla sin 
snävare definition.

• När EU började intressera sig för området uppstod en mera 
kommersiellt betingad definition. ”EU-definitionen” 5 på 
10 000 passar bra för incitamenten att ta fram särläkemedel, 
läkemedel för sällsynta diagnoser. 

• Vi kom fram till att det är opraktiskt att ha två olika 
begreppsbestämningar, en i EU och en annan i Sverige och 
övriga Norden. 

• Dessutom ansågs det inte vara ändamålsenligt att definitio-
nen som används för vilka som använder särläkemedel inte 
överensstämmer med den nordiska avgränsningen.

• En annan slutsats var att begreppet ”diagnos” i regel 
föredras av dem som är diagnosbärare och deras närstå-
ende. Ordet ”sjukdom” kan uppfattas som en stigmatise-
rande etikett. Men till vården vänder man sig för att man 
har en sjukdom. En läkare behandlar en sjukdom, inte en 

diagnos. Så det är inte så konstigt att sjukvården använder 
beteckningen sjukdom, sades det också. 

• Enighet rådde om att ”sällsynt” är att föredra, jämfört med 
”ovanlig”, när man beaktar ordens valör. ”Sällsynt” upplevs 
ha en mera positiv klang. Det är enklare att försöka 
implementera det friska, varför det inte är lätt att arbeta 
med ord som ”sjukdom” och ”handikapp”. Då är det bättre 
att vara ”sällsynt”.

• Gruppen var kritisk till att ha en alltför restriktiv avgräns-
ning, genom att säga att det ska handla om komplexa och 
livslånga tillstånd, vilket Riksförbundet Sällsynta diagnoser 
gör. Istället bör utgångspunkterna dels vara att sällsyntheten 
i sig är ett funktionshinder, dels att se till behoven hos den 
enskilde patienten.

• Det är viktigt att utbilda sjukvården, för att skapa en medve-
tenhet om att sällsynta diagnoser finns.

Europlan, grupp 2: 

Vårdrekommendationer/program för 
medicinska och ickemedicinska behov
Samtalsledare: Kerstin Westermark

Åtgärdsförslag
• Fastställ: Vad menas med ett ”vårdprogram”. 

Motivering:
• Definitionerna varierar: Är ett vårdprogram enbart ett 

medicinskt schema som anger vilken specialist som ska 
göra vad, eller avses en kedja av olika samhällsinsatser, 
inom och utanför vården? 

• Ibland kan ett strikt medicinskt vårdprogram räcka, men 
inte när en patient hör hemma på flera kliniker och 
dessutom behöver icke-medicinska insatser. 

• Fastställ: Vem ska betala för att vårdprogrammen görs?

Motivering:
• Pengarna finns regionalt. Ska konsensus uppnås är risken 

att man ”fastnar”. Det behöver finnas någon som bestämmer 
när alla inte är överens.

• Finansiering behövs för en generell vårdprogramsmall, samt 
för dem som ska göra diagnosspecifika vårdprogram 
utgående från mallen.

• Inventera: I vilken mån finns redan vårdprogram för 
sällsynta diagnoser?

• Börja med: Ta fram en mall/checklista som en god förebild 
för ett vårdprogram. Utgå från en miniminivå; försök inte 
att ”göra allt” på en gång.
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• Beakta: Vore det möjligt att utgå från Socialstyrelsens 
databas om ovanliga diagnoser och utöka den med infor-
mation om vårdrekommendationer/program?

• Undersök: Vilka kan/ska göra vårdprogrammen?

Åtgärdsförslag:
• Riksförbundet Sällsynta diagnoser ansvarar för att stimulera 

till att en generell mall (generisk modell) för vårdprogram tas 
fram. Det ska vara en vårdprogram-mall för alla sällsynta 
diagnoser, där både medicinska och icke-medicinska behov 
beaktas. Den generella mallen blir ett incitament att göra 
diagnosspecifika vårdprogram.

• När diagnosspecifika vårdprogram ska tas fram behöver man 
även vända sig till EU-nivån för att hitta specialisterna som 
anlitas för att göra de specifika programmen.

• Ge specialitetsföreningar (föreningar för medicinska specialis-
ter inom olika områden) i uppdrag att skriva vårdprogram. 

• Övriga professioner, t.ex. sjukgymnaster, ska också kunna ta 
initiativ till vårdprogram.

• Ha databasen Orphanet som förebild, kan översätta och 
plocka info därifrån.

• Berörda patientföreningar ska också kunna ta initiativ till ett 
vårdprogram. Brukarorganisationerna måste dock få resurser 
att utbilda sina representanter. Om man bara pratar i egen 
sak, helt utgående från sina egna erfarenheter av vården, gör 
man inget bra jobb som brukarrepresentant.

• Vårdprogrammen kopplas till regionala center. Programmen 
ska anknytas till alla berörda områden inom och utanför 
vården. 

• Det förutsätts att vårdprogrammen kopplas till kvalitetsregis-
ter för uppföljning och utvärdering. 

Europlan, grupp 3: 

Forskning och kvalitetsregister
Samtalsledare: Paul Uvebrant

Åtgärdsförslag
Forskning
• Forskning på de sällsynta diagnoserna kräver särskilda 

resurser i form av riktade medel. Motivering:

• Forskningsmedlen behövs även för grundläggande forskning 
om infrastruktur, så att de sällsynta diagnoserna kan 
karakteriseras.

• Riksförbundet Sällsynta diagnoser bör lobba för den nya 
forskningspropositionen så att sällsynta diagnoser uppmärk-
sammas i forskningspropositionen och att forskningsmedel 
öronmärks för sällsynta diagnosgrupper. 

Motivering:
• Andra organisationer, som t.ex. förbunden för folksjukdo-

marna, lobbar nu mot den nya forskningspropositionen och 
har redan stort inflytande.

• Varför inte ge de grupper som står längst bort från sjukvår-
den pengar för forskning? Det är dessa grupper som har 
svårast att få den vård som behövs.

• Samverkan mellan center är viktigt ur forskningssynpunkt. 

Motivering:
• Någon form av uppkoppling nationellt behövs, vilket 

innebär samverkan mellan olika center.

• Patientregister, dessa register tillhör sjukvården och 
innehåller mycket patientdata.

• Bygg upp patientregister som underlag för forskning. 

Motivering:
• Informationshanteringen i sjukvården behöver klargöras.

• Patientregister beskriver diagnosen, vilka insatser som 
gjorts av vården och övriga aktörer samt vad effekten var av 
insatserna.

• Orsakerna till symtom måste klargöras, vilket underlättas av 
patientregister.

• Sjukjournalerna bör kopplas till registret, för att slippa 
dubbelföring av data.

• Nationella strukturer ska stödja registret. Därmed avses 
organisationen av var registren hanteras, vem som sköter 
och finansierar dem, hur registren förs, hur man får ut data 
ur registren och vilka som har tillgång till registerdata.
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• Statistiska Centralbyrån samlar data i populationen och 
regeringen kollar resultatet. Viktigt att sällsynta diagnoser 
är med i detta sammanhang, så att regeringen får signaler 
om folkhälsan i de sällsynta diagnosgrupperna. 

• Väsentligt att inte bara medicinsk forskning och vårdinsatser 
är med, även sociala trygghetssystem ska ingå i patientregis-
ter.

• Samarbete är nödvändigt när registren byggs upp. Detta är 
tveklöst en uppgift för professionen, men vi måste hitta 
former för brukarmedverkan.

• Transnationell forskning är viktig. Där kan patientregister 
också fylla en funktion. Men det är oklart vad som gäller för 
att lämna data till annat land.

Europlan, grupp 4: 

Nationella och internationella nätverk, 
regionala center och gränsöverskridande 
vård, kompetenscenter
Samtalsledare: Robert Hejdenberg

Åtgärdsförslag:
• Även de som inte fått någon diagnos måste kunna hanteras.

• Samarbete med patientföreningar mycket viktigt.

• En nationell samverkan måste uppnås.

• Inventera vad vart och ett av de sju universitetssjukhusen är 
riktigt bra på.

• Inrätta regionala center för sällsynta diagnoser.

• Någon måste styra inrättandet av center, med någon form av 
auktorisation.

• Brukarna ska ha inflytande vid uppbyggnaden av center.

• Särskilda stimulansmedel måste finnas för att ge berörda 
parter incitament till förändringar.

• Beakta att det finns tillräcklig kompetens vid varje center. 
Teamarbete behövs för att säkra personalens kompetens, det 
gäller yrkesgrupper både inom och utanför vården.

• Gränsöverskridande vård är mycket viktigt. Det ska vara 
enkelt att få tillgång till vård i andra EU-länder när den bästa 
vården finns utanför landet.

Motivering
• Regionala center är lösningen på många problem.

• Det behöver finnas ett nätverk mellan centren, men enbart 
det räcker inte som styrinstrument. 

• Det måste finnas utbyte av kunskap mellan centren, även på 
internationell/global nivå. (EU-nivån räcker inte alltid för 
att hitta spetskompetens.)

• Kompetensförsörjningen och uthållighetsaspekten måste 
beaktas.
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Europlan, grupp 5: 

Läkemedel/e-Hälsa
Samtalsledare: Hans Winberg

Åtgärdsförslag, läkemedel
• Låt specialiserade läkare vid ett medicinskt center för de 

aktuella diagnoserna (de som kan behöva särläkemedel) 
avgöra om behandling ska sättas in.

• Det ska vara en nationell fond för särläkemedel, finansierad 
antingen med statliga medel eller solidariskt av landstingen.

Motivering:
• Den nuvarande modellen, med decentraliserad betalning av 

dyra särläkemedel, innebär att behandlingen med särläke-
medel blir godtycklig. Den kan bero på den enskilde 
läkarens kunskap eller människosyn.

• Det decentraliserade betalningssystemet kan också inne-
bära att även om en behandling skulle godkännas, så kan 
den fördröjas till följande budgetår, vilket är orimligt vid 
progredierande sjukdomar. De som har diagnosen måste 
leva med sjukdomsbördan de hinner dra på sig, tills 
behandlingen kan startas och stoppa sjukdomsförloppet. 

• En nationell finansiering motverkar denna risk för fördröj-
ning av ekonomiska skäl, vilket ger hållbarhet.

Åtgärdsförslag, e-hälsa
Diskussion, sammanfattning
• E-hälsa har en stor potential. Man når snabbt ut med 

kunskap om sällsynta diagnoser, både till diagnosbärare och 
professionen. 

• Om den nödvändiga kunskapen inte finns här i landet, så kan 
man lätt transferera över t.ex. röntgenbilder till ett center 
utomlands, där kompetensen finns, för bedömning.

• Men det är svårt att utvärdera informationen som sprids med 
e-hälsa, och bedöma vilken kvalité den har.

Åtgärdsförslag, övrigt:
• Nationella journalsystem, patienten kan godkänna att även 

andra sjukhus får ta del av ens journal.

• Möjlighet att skicka journalen även till utländska specialister 
för bedömning.

• Informationen som förmedlas med e-hälsa borde kvalitets-
stämplas.

• Det vore bra om Socialstyrelsen hade mer information på 
nätet som är kvalitetsstämplad.

• Det kunde finnas två versioner av texterna med läkemedels-
information som finns i FASS: en för allmänheten (lättläst) 
och en för professionen (mer utförlig än den nuvarande).

Europlan, grupp 6: 

Patientdelaktighet, brukarinflytande och 
empowerment
Samtalsledare: Nicole Silverstolpe

Frågor
• Hur ska man utforma ett basfinansieringssystem för 

sällsynta diagnosgruppers föreningsverksamhet? 

• Hur regleras vilka diagnosgrupper som skulle få ekono-
miskt stöd i ett sådant basfinansieringssystem?

• Hur kan patientföreträdare vara del i utvecklingen av 
vårdprogram för sällsynta diagnoser?

Utgångspunkter
• En erfarenhet är att man alltid släpper in patienterna ”för 

sent” i beslutprocessen när verksamheterna redan är på plats. 

• När vi nu bygger regionala och, längre fram, nationella 
center måste vi som brukare finnas med redan från början. 
Vi måste sedan vara med i hela processen när centren byggs 
upp.

• Vi, som brukarorganisationer, förväntas medverka när 
vården omorganiseras. Om organisationerna ska ha möjlig-
het att göra det, måste resurser finnas för vår medverkan.
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• Det måste finnas möjlighet att sätta in den bäst lämpade 
brukarföreträdaren i gruppen som respektive patientorgani-
sation väljer ut.

• Se därför till att brukarna medverkar när center byggs upp 
och vårdprogram görs, genom att skapa förutsättningar för 
en väl fungerande brukarmedverkan, bland annat genom att 
det finns resurser för ersättning till brukarrepresentanter.

• Det är angeläget med en basfinansiering till föreningarnas 
allmänna verksamhet, för att de sällsynta diagnosförening-
arnas medlemmar ska kunna träffas åtminstone en eller ett 
par gånger om året. Går det att beräkna hur stort ett sådant 
föreningsstöd skulle behöva vara?

• Regelverket för vilka föreningar som är berättigade till stöd 
måste ses över generellt. Bidragsreglerna bygger på ett 
föråldrat synsätt på ideellt engagemang. Opinionsbildning 
sker inte på samma sätt som tidigare, föreningslivet lockar 
inte unga. 

• Men vi hinner inte vänta på att man ser över hela bidrags-
systemet. För sällsynta diagnosgrupper måste vi hitta en 
särlösning, för att finansiera exempelvis våra medlemsträffar. 

Åtgärdsförslag:  
Vi ska inte utforma stödet, men vi ska motivera det
Motivering till ekonomiskt stöd
• Det är inte vår sak, som brukarorganisation, att utforma ett 

ekonomiskt stöd till sällsynta diagnosgruppers föreningsverk-
samhet. Däremot är det vår uppgift att motivera varför 
diagnosföreningarna ska ha stödet. 

Följande kan anföras:
• Ett tungt vägande argument är att patientorganisationerna 

är livsviktiga som kunskapsbas. Diagnosföreningarna gör 
oerhört mycket för att avlasta vården i informationsarbetet 
kring sällsynta diagnoser. Många brukarrepresentanter 
förväntas ställa upp ideellt, för att hjälpa vården och andra 
patienter med information om diagnosen och vart man 
vänder sig för att få hjälp. 

• Kan man kartlägga hur mycket ideellt arbete som brukaror-
ganisationerna gör för vården? Om så är fallet, är det viktigt 
att presentera resultatet för beslutsfattare som motivering 
till ett ekonomiskt stöd.

• Kan en sådan kartläggning vara underlag för ett ersätt-
ningssystem, där patientorganisationerna får i uppdrag att 
sprida kunskap om diagnosen till berörda parter (patienter 
och professionen) och ges ersättning för denna uppgift?

• Alla föreningar står och faller med en eller ett fåtal eldsjälar. 

Förslag, basfinansiering
• Alla föreningar som organiserar sällsynta diagnoser borde 

kunna lyfta statsbidrag (i form av basfinansiering) på 
särskilda grunder. 

• Ett grundläggande krav är dock att föreningar som vill lyfta 
statsbidrag ingår i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Det 
åligger förbundet att fördela pengarna och se till att 
föreningarna som får bidraget uppfyller bidragskriterierna. 
(Som i Danmark.)

• Det borde dessutom finnas en pott för patientrepresen-
tanters medverkan i utredningar som har betydelse för 
sällsynta diagnosgrupper.

Förslag, finansiering för internationellt samarbete
• Dela och sprida kunskap inom EU är betydelsefullt, i 

synnerhet för de mest sällsynta diagnosgrupperna.

• Idag har diagnosföreningarna dåliga ekonomiska förutsätt-
ningar att skicka representanter för att medverka på 
europeisk nivå. 

• Det borde därför finnas ett ersättningssystem, så att man 
kan underlätta samverkan inom diagnosgruppen på 
europeisk nivå.

Förslag, vårdprogram
• När vårdprogram utvecklas för specifika diagnoser ska 

företrädare från de berörda diagnosföreningarna ingå redan i 
ett tidigt stadium, inte bara representanter från riksförbundet.

• Ge i uppdrag till Riksförbundet Sällsynta diagnoser att ta 
fram en generisk form (mall) för program för vårdprogram 
för sällsynta diagnoser.

• Vi måste se ”det vanliga i det ovanliga”, annars blir uppgiften 
att göra vårdprogram övermäktig.

• Det gäller få läkarna att samarbeta och släppa prestigen och 
ta till sig ”best practice”.

• Vi är ju så fåtaliga i en del diagnosgrupper, så att i vissa fall 
måste vi kanske arbeta på det europeiska planet för att 
åstadkomma vårdprogram.

• Ge den nationella funktionen, NFSD, i uppdrag att sam-
ordna arbetet med vårdprogram för sällsynta diagnoser.

Förslag, utbildning av brukare
• Patientföreträdarna behöver utbildning för att kunna agera 

brukarrepresentanter och vara företrädare.

• Riksförbundet Sällsynta diagnoser skulle kunna adminis-
trera sådana utbildningar.

Som brukare behöver man lära sig att ”läsa mellan raderna”, 
när professionen lägger fram sina argument.
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Gemensamma teman
Hållbarhet 
• Just nu är de läkarna och deras specifika intressen som styr 

inriktningen på de olika centren.

• Vi måste upprätta kriterier för dessa center, vilket borgar för 
en bättre hållbarhet.

• Vi kanske skulle behöva gemensamma kriterier för hela 
Europa.

• Vi måste också ha rutiner för utvärdering och uppföljning 
av den regionala verksamhet som växer fram (ett nationellt 
uppföljningsansvar).

• För hållbarhet när det gäller brukarorganisationer är det 
vikigt med basfinansiering.

• I strategin saknas uppgifter om vem som har ansvar för 
utvärdering och uppföljning. Kan man ge detta ansvar till 
NFSD?

• När nu strategin finns, kan man tillsätta en utredare som får 
i uppdrag att upprätta en handlingsplan?

Brukarmedverkan
• Viktigt att Riksförbundet sällsynta diagnoser är remissin-

stans till statliga utredningar som Patientmaktsutredningen 
och liknande.

• I regel är Handikappförbunden remissinstans, men de kan 
inte våra diagnoser. Inget sällsynt utan sällsynta!

Allmän brukarmedverkan
• På läkarutbildningen borde man öka kunskapen kring 

sällsynta diagnoser, något som i sin tur kan skapa intresse 
för forskning kring diagnoserna. Läkarna kan inte lära sig 
alla diagnoser, men de måste vara medvetna om begreppet. 

• Ett av de stora problemen är att vården måste förstå, och 
acceptera, föräldrarnas eller diagnosbärarnas kunskap om 
sin egen diagnos eller situation. 

• Central (nationell) pott för brukarutbildningar (t.ex. 
Ågrenska), istället för att utbildningsbidrag måste sökas 
från respektive hemlandsting.

• Vi måste samarbeta tillsammans med Eurordis för att skapa 
europeiska center för de diagnoser som är så sällsynta att ett 
center är i Sverige är för litet.

Förbundsordföranden avslutar konferensen:

” En otroligt positiv känsla. Vi arbetar 
vidare tillsammans.”

Jag har en otroligt positiv känsla efter den här dagen som gett 
oss mycket information om vad som kunde inkluderas i strate-
gin, så den blir en handlingsplan. Vi har också fått förslag på 
hur vi kan påverka det fortsatta händelseförloppet med strate-
gin. Det konstaterade Sällsynta diagnosers ordförande Elisa-
beth Wallenius när hon sammanfattade sina intryck av konfe-
rensen. Vi som är brukare, den Nationella funktionen (NFSD) 
och alla övriga aktörer behövs tillsammans och vi har respekt 
för varandra. Det känns tryggt att arbeta vidare. 

Nu har vi en strategi med sina angivna viktiga områden, och 
många hänvisningar till andra motsvarande dokument. Det 
har också tydligt framkommit att den nationella funktionen 
har en samordnande funktion. Jag hoppas att funktionen kan 
genomföra det vi tagit upp.

Det är också oerhört viktigt att centren vi diskuterar med så 
stor värme verkligen kommer att samordnas också i praktiken. 

Elisabeth avrundade: Nu gäller det att se framåt, utveckla 
det vi gör tillsammans, medan Sällsynta diagnoser som intres-
sepolitisk organisation fortsätter att strida för brukarnas in-
tressen, vilket är förbundets grundläggande uppgift.


